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Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100  København Ø 

 

Fremsendt pr. e-post til nst@nst.dk  

Høring af bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af 

drikkevandsressourcer 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til bekendtgørelse om udpegning og 

administration mv. af drikkevandsressourcer i høring, som vi hermed afgiver svar på. 

  

Landbrug & Fødevarer erfarer, at der i visse områder ikke tages hensyn til eller er udsigt 

til, at der vil blive taget hensyn til proportionalitetsprincippet, som er et bærende princip i 

den bagvedliggende lovgivning i forbindelse med indsatsplanlægningen i 

indsatsområderne. Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til, at det bør indskærpes 

overfor kommunerne, at det ikke er lovens og bekendtgørelsens intention, at der skal ske 

indgreb overfor den eksisterende lovlige gødnings- og pesticidanvendelse overalt i de 

udpegede områder. Udgangspunktet for en indsats skal være en konkret og reel 

risikovurdering. 

  

Det er Landbrug & Fødevarer klare forventning, at Naturstyrelsen gør det helt klart 

overfor kommunerne, hvilken dokumentation, der er nødvendig for at foretage indgreb i 

dyrkningspraksis og eksemplificere proportionalitetsprincippet. Det skal klarlægges, at 

standardiserede og usikre beregninger ikke kan stå alene i forhold til at påbyde 

dyrkningsrestriktioner. De indsatser, der iværksættes, må ikke være mere vidtgående end 

nødvendigt. En indsats kan i flere tilfælde bestå i en øget overvågning. 

  

Endelig er det vores klare forventning, at styrelsen opfordrer kommunerne til en reel tidlig 

inddragelse, der også sikrer mulighed for en kvalificering af det faglige grundlag for 

indsatsplanlægningen. 

 

Vi har bemærkninger til  

 

1) Udkastet til bekendtgørelse 

2) De medfølgende kort 

3) Miljørapporten om bekendtgørelsesudkastet 
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Ad 1: Udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer 

§ Bemærkning 

1, stk 3 og 2, stk. 3 Det skal klart fremgå, at der i første omgang alene er 

udpeget områder følsomme for nitrat, hvilket også 

afspejler sig i de medfølgende kortbilag. 

3, stk 2 I overensstemmelse med Bilag 1 til: ”Statslig udmelding 

til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til 

byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder 

med Særlige Drikkevandsinteresser 

og indvindingsoplande” fra oktober 2012 (citat: 

”Undersøgelse af godkendte plantebeskyttelsesmidler i 

varslingssystemet har vist, at godkendelsesordningen 

fungerer tilfredsstillende for landbrugsmæssig 

anvendelse af pesticider”) skal det af hensyn til 

klarheden indføjes, at almindelig landbrugsdrift ikke er 

omfattet af denne bestemmelse. 

Det skal i den forbindelse understreges, at den danske 

godkendelsesordning for pesticider sikrer, at 

kvalitetskravene er overholdt, allerede når vandet 

forlader rodzonen. 

Alternativt kan ordet ”pesticider” udgå af teksten. 

 

 

 

 
 

Ad 2: De medfølgende kort 

 Umiddelbart synes NFI-områderne nu at dække 16 procent af landets areal, 

hvilket er lidt mere end de ca. 15 procent, der er anført i Naturstyrelsens ”Bilag 1 

til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til 

byudvikling og anden anvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser 

(OSD) og indvindingsoplande” fra oktober 2012. 

Et så stort areal er væsentligt større end nødvendigt. Dette ikke mindst set i lyset 

af, at nitratindholdet i det oppumpede drikkevand, der er dokumenteret i 

Jupiterdatabasen, generelt er meget lavt. Og i den forbindelse skal man erindre 

sig, at en stigende del af dette vand er dannet i en periode med intensiv 

landbrugsproduktion. I henhold til resultaterne fra Grundvandsovervågningen har 

nitratindholdet i grundvandet været faldende siden 1980. Jf. f.eks. Geus´ 

redegørelse på Plantekongres 2014. 

 

 Der synes at være en uoverensstemmelse mellem kortet over OSD områder og 

kortet med indvindingsområder udenfor OSD. F.eks. ved Ringsted, hvor der er 

områder, som er med på begge kort. 

 

 

  

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Sider/pl_plk_2014_res_85-1_Birgitte_Hansen.pdf?download=true
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Ad 3: Miljørapporten om bekendtgørelsesudkastet 

Side Bemærkning 

21 De yderligere parametre til bestemmelse af følsomme 

indvindingsområder er strammere end grundvandsdirektivets 

bestemmelse om, at der først skal sættes en indsats i værk, når 

75 procent af ”grænseværdien” er overskredet, og der er en 

opadgående tendens. 

  

Der er tale om en overimplementering af dette direktiv. 

Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at direktivet følges. 

 

22 Det skal være et krav, at kommunen kun kan iværksætte en 

indsatsplan ”hvor kommunen ønsker at beskytte for f.eks. 

sprøjtemidler”, hvis der er en dokumenteret risiko for, at den 

fremtidige pesticidanvendelse vil bevirke, at grænseværdien på 

0,1 mikrogram bliver overskredet. 

24 Det er ikke dokumenteret, at en stor grundvandsdannelse vil 

øge udvaskningen af pesticider til omgivelserne. En stor 

grundvandsdannelse vil også have en fortyndingseffekt. 

28. Afsnit 7.2.2 Det er bestemt positivt, at ”Områder med særlig 

drikkevandsinteresser og områder med drikkevandsinteresser 

vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på landbrugsarealer 

m.v., da der ikke er knyttet særlige regler vedrørende landbrug 

til udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser.” 

Det forudsætter imidlertid, at der kun i helt specielle tilfælde vil 

blive krævet pesticidfri drift og en indsats mod udvaskning af 

nitrat. 

28. Afsnit 7.2.3 Det er principielt rigtigt, at en beskyttelse af grundvandet kan 

have en positiv indvirkning på menneskers sundhed, men det 

skal også nævnes, at det danske drikkevand generelt er af så 

god en kvalitet, at det i sig selv er godt for menneskers 

sundhed. 

 

   

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Niels Peter Nørring 

Direktør, 

 

Miljø & Energi 

 


