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Miljøstyrelsen 

Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst 

njl@mst.dk  

J.nr. 2020-52252 

 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udpegning af drikkevandsressourcer 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet vedrørende udkast til ændret 

bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Baggrunden for ændringer er opdatering 

med de nyeste områdeafgrænsninger.  

 

Landbrug & Fødevarer har stadig samme holdninger til bekendtgørelsens afgrænsning af BNBO 

som beskrevet i vores høringsbrev af 17. september 2018 (J.nr. MST-022-00132).  

 

Landbrug & Fødevarer mener således stadig, at det er klart utilfredsstillende, at afgrænsningen af 

kommunalt udpegede BNBO har været så vilkårlig, at landmænd kommer til at opleve markante 

forskelle i omfang af restriktioner på dyrkningsfladen på et ellers ensartet fagligt grundlag. Vi kan 

konstatere, at Miljøstyrelsen godt er klar over vilkårligheden i de kommunale BNBO-udpegninger, 

se nedenstående med kursiv. Fra Miljøstyrelsens høringsnotat (2018) fremgår følgende som en 

delbesvarelse på Landbrug & Fødevarers høringssvar også fra 2018: 

 

”Indtil 2015 var kommunerne ansvarlig myndighed for afgrænsning af BNBO. De 

kommuneafgrænsede BNBO, der lever op til vejledningen er medtaget i bekendtgørelsen. 

Fremadrettet er Miljøstyrelsen ansvarlig for afgrænsningen af alle BNBO, som medtages i 

bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har fastlagt retningslinjer for beregningsmetoder og 

parametersætning, som vil gøre at de BNBO, der afgrænses fremadrettet vil være mere 

ensartede.” 

 

Landbrug & Fødevarer er i tvivl om, hvorvidt Miljøstyrelsens kvalitetskontrol af de kommunalt 

udpegede BNBO har afdækket de faglige problemer for valg af parametersætning. Vi mener stadig, 

at det er klart utilfredsstillende, at den geografiske afgrænsning af BNBO afhænger af, hvilken 

myndighed som har udført opgaven, uagtet at myndighederne har brugt samme vejledning. 

 

Landbrug & Fødevarer er stærkt skeptiske over for ovenstående sammenfatning ”lever op til 

vejledningen”. Den daværende BNBO-vejledning (2007) gav meget vide rammer for 

parametersætning. Det må på en eller faglig måde være muligt at fastsætte jordens porøsitet mere 

præcist for de geografiske områder, når det nu er muligt at angivet et interval f.eks. 0,01 – 0,24 

(kalk).  

 

a) Hvorledes har Miljøstyrelsen foretaget en kvalitetskontrol af de kommunalt anvendte 

parameterværdier herunder den effektive porøsitet af jorden i et givet BNBO?  

 

b) Er der eksempler på kommunalt udpegede, som ikke fulgte den daværende BNBO 

Vejledning (2007) og som derfor blev genberegnet af Miljøstyrelsen? 

 

mailto:njl@mst.dk


Side 2 af 2 

 

  

Landbrug & Fødevarer mener, at alle kommunalt afgrænset BNBO skal genberegnes efter de nye 

retningslinjer fra Miljøstyrelsen, så forvaltningsgrundlaget er ensartet over hele landet. 

 

I er velkomne til at kontakte mig for uddybninger til ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

Søren Thorndal Jørgensen 

Chefkonsulent 

 

Vand & Natur 

 

D +4533394662 

M +4561240059 

E sthj@lf.dk 


