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Miljøstyrelsen 

mst@mst.dk  

SVANA-400-00026 

Høringssvar fra L&F vedrørende ”Udkast til vejledning om indsatsplaner” 

 

Miljøstyrelsen har sendt Udkast til vejledning om indsatsplaner i høring 5. september 2017 med 

høringsfrist senest 4. oktober 2017. Vejledningen er revideret i forhold til den nuværende version 

fra 2015 på en række punkter og henvender sig til kommuner, der skal udarbejde indsatsplaner 

efter lov om vandforsyning § 13 og § 13 a, primært med fokus på kommunernes arbejde, hvor 

vejledningen særligt bør beskrive de juridiske og praktiske problemstillinger, der måtte opstå under 

indsatsplanlægningen. 

 

Formålet med vejledningen må være, at lovgivningen fortolkes og forvaltes på en ensartet vis ved 

de udøvende kommuner. Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at det langt fra er praksis i 

dag. Vi har derfor stor opmærksomhed på denne vejledning. Vi oplever, at kommuner har vidt 

forskellige indhold og miljømål i indsatsplaner på trods af, at den faglige og forsyningsmæssige 

udfordring på de afgørende træk er enslydende. Det er undergravende for landmændenes 

retssikkerhed og stærkt utilfredsstillende, at der kan være så stor forskel i indholdet af 

indsatsplanerne kommunerne imellem. Indsatsplanlægningen må tage sit udgangspunkt i faglige 

problemstillinger og ikke være drevet af kommunalpolitiske holdninger. Særligt i forhold til 

anvendelse af plantebeskyttelsesmidler er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at der i 

kommunerne generelt mangler en faglig indsigt i Miljøstyrelsens godkendelsesordning for 

pesticider, og vi er derfor også tilfredse med, at der i vejledningen er lyttet til vores ønske om at 

tydeliggøre dette.  

 

Landbrug & Fødevarer har givet indspil til vejledningsarbejdet, allerede da den nye bekendtgørelse 

blev udstedt og under præ-høringen ved interessenterne. Vi finder, at nærværende udkast til 

vejledning om indsatsplaner på mange områder er en betydelig forbedring i forhold til den tidligere 

udgave, ved at det nu er slået fast: 

 

 at kommunen skal lægge den generelle miljøbeskyttelse til grund, før supplerende indsatser 

overvejes, og at Miljøstyrelsens godkendelsesordning for pesticider dækker 90-95 % af de 

danske sand- og lerjorde. Risikoen for en forurening i de resterende 5-10 % er uvis og skal 

vurderes konkret 

 at forsigtighedsprincippet er en del af Miljøstyrelsens godkendelsesordning for pesticider, og at 

princippet ikke er tiltænkt at indgå i kommunale afgørelser   

 at statens udpegning af sårbare arealer ikke alene kan bruges som grundlag for pålæg om 

pesticidfri drift   

 at fund af forbudte midler ikke kan danne fagligt grundlag for vurderingen af behovet for 

beskyttelse 

 at kommunen skal foretage en konkret vurdering af årsagssammenhæng mellem fund af 

plantebeskyttelsesmidler og kilder til forurening  

 at påbud udstedt på baggrund af utilstrækkelig sagsbehandling er ugyldige 
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Det er dog stadig bydende nødvendigt, at der foretages konkrete præciseringer af den generelle 

regulerings rækkevidde således, at behovet for særlige supplerende indsatser tydelig afgrænses til 

situationer, hvor den generelle regulering ikke vurderes at være tilstrækkelig. Vores bidrag, se 

nedenstående, skal ses i denne sammenhæng. 

 

Overordnet er der behov for:  

1) At vejledningen præciserer de grundlæggende krav for påbud af rådighedsindskrænkninger. 

Herunder især at der skal være tale om at sikre mod forurening.  

2) At vejledningen generelt afspejler det gældende proportionalitetsprincip, som kommunerne er 

underlagt.  

3) Desuden har vi et særligt ønske til nærmere begrundelse for, at indsatser i forhold til 

anvendelse af plantebeskyttelsesmidler målrettes områder med stor grundvandsdannelse. 

4) Slutteligt har vi en række tekstspecifikke bemærkninger. 

 

Ad 1. Vejledningen mangler at beskrive, hvad der nærmere menes med forurening i henhold til 

Miljøbeskyttelseslovens § 26 a, og hvad det betyder i forhold til nitrat og pesticider. Det er ikke i 

vejledningen nærmere angivet, hvordan ”forurening” defineres i praksis. Det må efter Landbrug & 

Fødevarers opfattelse have formodningen imod sig, at der definitorisk er tale om en forurening 

omfattet af henholdsvis Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, hvis der er konstateret fund af 

forbudte midler eller midler under den fastsatte grænseværdi i et prøveudtag. Det er efter Landbrug 

& Fødevarers opfattelse helt afgørende for at sikre en ensartet praksis og juridisk korrekt afgørelse, 

at kommunerne har samme forståelse af et så centralt begreb som ”forurening”, inden begrebet 

bruges som fagligt argument til et påbud i relation til godkendte plantebeskyttelsesmidler og 

kvælstofgødning. 

 

Forureningsbegrebet i forhold til pesticider 

Landbrug & Fødevarer finder, at det er positivt, at det fremgår af udkastet, at pesticider kun kan 

godkendes, når årsgennemsnittet for udvaskning er under 0,1 µg/l ud af rodzonen. Implicit af dette 

forhold må man videre konkludere, at fund under 0,1 µg/l i grundvand ikke kan danne fagligt 

grundlag for rådighedsindskrænkninger. Således finder vi behov for, at vejledningen forbedres ved 

at lave et ”flowchart” eller en tjekliste med forhold, som skal være opfyldt, førend der skrides til 

rådighedsindskrænkninger på dyrkningsfladen. Heri bør det klart fremgå, hvilken koncentration i 

grundvandet af godkendte pesticider (over 0,1 µg/l), der kunne indikere et behov for en særlig 

indsats. Selve indsatsen skal herunder altid kobles i forhold til den konkrete sandsynliggjorte årsag 

til forurening. Desuden bør fund over grænseværdien på 0,1 µg/l altid følges op med supplerende 

analyser, hvor der gennemgås følgende: 

 

a) er der tale om punktkildeforurening 

 

b) forbigående faner af et pesticid fra tidligere tiders brug, hvor der siden oprindelig godkendelse er 

indført restriktioner på brugen, fx bentazon 

 

c) utætte borerør, hvor der kan ske nedsivning af vand fra overfladen. Det gælder bl.a. for en del 

fund af glyphosat 

 

d) generel måleusikkerhed og en vurdering af, om der er tale om ”falsk positive”. Eksempelvis ved, 

at man får genanalyseret vandprøverne eller udtaget nogle flere prøver, hvis der er tale om et 

enkelt fund over grænseværdien i en række af analyser, hvor der i øvrigt ikke er fundet noget. Et 

eksempel: I Mjang Dam indvindingsområde har man udelukkende ét fund af pesticider, hvor det 

”målte indhold” på 0,011 µg/l, som ligger væsentligt under den usikkerhed, hvormed det er målt. 
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Laboratoriet har oplyst, at usikkerheden på en sådan måling er 0,02 µg/l. Dertil kommer, at der er 

en vis statistisk sandsynlighed for, at man også indenfor den angivne usikkerhed finder såkaldte 

”falsk positive”. 

 

Forureningsbegrebet i forhold til nitrat 

På side 42 i tredje afsnit fremgår at, ”Der kan kun pålægges rådighedsindskrænkninger eller andre 

foranstaltninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde målet med indsatsplanen.” 

 

Landbrug & Fødevarer er ikke enige i denne fortolkning af lovbestemmelsen. Ifølge 

lovbestemmelsen kræves det bl.a., at rådighedsindskrænkningerne er nødvendige for at sikre 

drikkevandsinteresserne mod forurening med nitrat eller pesticider. Som anført indledningsvist skal 

der altså være tale om sikring mod forurening. Man kan derfor ikke benytte lovbestemmelsen til at 

opfylde et hvilket som helst miljømål vedtaget i en indsatsplan.  

 

I forhold til nitrat bør det fremgå tydeligt af vejledningen, at grænseværdien er 50 mg nitrat/l (som 

bl.a. fastslået i miljømålsloven), og at grundvand med et nitratindhold under grænseværdien derfor 

ikke anses som forurenet. Det er således alene i den situation, hvor det konkret er tilstrækkeligt 

sandsynliggjort, at oplandets samlede nitratudvaskning i grundvandet vil overstige 50 mg nitrat/l, at 

lovbestemmelsen kan finde anvendelse. Bestemmelsen kan altså ikke benyttes til at opfylde et 

miljømål, der går videre end 50 mg nitrat/l. 

 

Ad 2) Når der i vejledningen beskrives en række indsatser som eksempler på foranstaltninger 

kommunerne kan benytte, er det vores opfattelse, at vejledningen - ligesom kommunerne – skal 

starte med den mindst indgribende foranstaltning og derefter gå videre i intensivitet. Der findes i 

vejledningen flere eksempler på, at man starter med at opremse dyrkningsrestriktioner eller forbud 

og længere nede finder betydeligt mindre bebyrdende og vidtgående indsatser, som fx 

overvågning.  Det nuværende udkast giver derfor læseren et indtryk af, at valg af virkemidler kan 

ske vilkårligt, og at man ikke skal starte med at overveje, om mindre vidtgående foranstaltninger er 

tilstrækkelige.   

 

Ad 3) Særligt ønske til faglig udredning 

Landbrug & Fødevarer vil gerne anmode om en grundig videnskabelig redegørelse på, hvordan en 

stor grundvandsdannelse kan have betydning for behovet for beskyttelsesindsats. Vi er af den 

opfattelse, at en stor grundvandsdannelse også vil medføre en større fortynding af eksempelvis 

nedsivende pesticider. Desuden kan pesticider ikke godkendes, såfremt udvaskning ud af rodzonen 

overstiger drikkevandsreglerne, så det er for os uforklarligt, hvordan en stor grundvandsdannelse 

kan hæve koncentrationen af et givet stof fra udgangen af rodzonen til grundvandsmagasinet. 

 

Såfremt den videnskabelige redegørelse påviser, at en stor grundvandsdannelse ikke medfører en 

større risiko forurening af grundvandet med pesticider, forventer Landbrug & Fødevarer, at 

vejledningen tilrettes de steder, hvor argumentet anvendes fx afsnit 3.7.2. 
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Ad 4) Specifikke bemærkninger til udkastet: 

 

Nedenstående følger konkrete bemærkninger til teksten på de anførte sider: 

Side Bemærkning 

10. 2. afsnit Det bør tilføjes, at Miljøstyrelsen iværksætter nærmere undersøgelse, som 

kan resultere i, at et godkendt stof bliver forbudt, hvis det mod forventning 

bliver fundet i koncentrationer over grænseværdien, eksempelvis GRUMO. 

 

10. 4. afsnit Den foreslåede tekst bør tilføjes ordene: kan være. Altså: 

Den målrettede grundvandsbeskyttelse supplerer den generelle regulering, 

og sker, hvor der er behov for en særlig indsats til sikring af 

drikkevandsinteresserne inden for OSD og indvindingsoplande. 

Den målrettede grundvandsbeskyttelse gennem indsatsplaner i henhold til 

vandforsyningsloven kan bl.a. ske i indsatsområder, hvor der trods den 

naturgivne beskyttelse og de generelle beskyttelsestiltag alligevel kan 

være behov for en ”særlig indsats” til sikring af drikkevandsinteresserne. 

Indsatsområder identificeres gennem den statslige 

grundvandskortlægning. 

 

11. 5. afsnit Den foreslåede tekst bør tilføjes ordene: kan være. Altså: 

Staten udfører en kortlægning af de nuværende og fremtidige 

drikkevandsinteresser, kaldet den statslige grundvandskortlægning. 

Grundvandskortlægningen udføres i OSD og indvindingsoplande. 

Inden for disse områder udpeger miljø- og fødevareministeren de 

delområder, som kan være særligt følsomme overfor en eller flere typer af 

forurening. Inden for de følsomme indvindingsområder udpeger miljø- og 

fødevareministeren på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, 

forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, de 

områder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er 

nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne. 

 

12. 9. afsnit Forslag til tilføjelse til teksten: 

Indsatsområder er områder, hvor der på baggrund af en vurdering af 

arealanvendelsen, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af 

vandressourcerne kan være et behov for en særlig indsats for at sikre 

drikkevandsinteresser. 

 

13. 4. afsnit Henvisningen til afsnit 3.11 må skulle ændres til afsnit 3.10. 

 

13. 6. afsnit I anden linje påstås ”peger på behovet” ændret til ”viser et behov”. Det 

begrundes med, at der ikke skal vedtages en indsatsplan, før der er 

konstateret et behov for en sådan. I tredje dot omtales ”fund af nitrat”. 

Nitrat kan formodentlig altid findes i et eller andet omfang. Teksten bør 

ændres til ”fund af nitrat i betydeligt omfang”. 

 

13. sidste afsnit Her er behov for en faglig vurdering af, om det er korrekt, at der skal ses 

bort fra, at koncentrationen er den samme i de to situationer. 
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14. 1. afsnit Sidste punktum om, at kommunen kan foretage en vurdering af, om 

grundvandsdannelsen på et areal er særlig stor, påstås udtaget.  

Sætningen giver indtryk af, at kommunen er frit stillet til at nå til et resultat 

om, at der er tale om en stor grundvandsdannelse. Hvis der skal medtages 

tekst herom, må den indeholde noget om, hvornår der kan være tale om 

stor grundvandsdannelse. 

 

14. 2. afsnit I første linje skal ”kan” ændres til ”skal”. I afsnittets sidste punktum skal 

teksten i parentesen tilføjes: ”efter udpegningen af SFI-området”. 

 

16. 3. afsnit Denne tekst bør udvides, så der også for nitratfølsomme områder skal ske 

en vurdering i det konkrete tilfælde. Kortlægningen har mere karakter af en 

screening end af en reel dokumentation: 

Et indsatsområde inden for et nitratfølsomt område har en mulig 

følsomhed over for nitrat, og der kan derfor være behov for indsatser over 

for nitrat. Tilsvarende har et indsatsområde inden for et 

sprøjtemiddelfølsomt område en dokumenteret følsomhed over for 

sprøjtemidler. Indsatserne skal dog altid vurderes konkret i forhold til 

risikoen for forurening af drikkevandsressourcerne. 

 

17. 2. afsnit Dette afsnit omtaler 25 m zonen. Indholdet af miljøbeskyttelseslovens § 21 

b, stk. 2, skal også omtales her. 

 

18. næstsidste afsnit Teksten i dette afsnit påstås præciseret ved tilføjelse af: ”om 

tilvejebringelse af indsatsplanen”. 

 

20 Vi savner en nærmere angivelse af, hvilke andre punkter der kan være 

indhold til en indsatsplan, og en understregning af, at en indsats skal være 

veldokumenteret. 

 

21 Den indrammede tekst øverst på siden mangler i punkt 4 en tekst om, at 

det også skal fremgå, hvilket kriterie, der skal overvåges, og hvad der skal 

ske, hvis opstillede grænser overskrides. 

 

22. 6. afsnit 2. prik Det skal vel være dokumenteret, at der også er behov for en indsats dér, 

hvor man flytter den til. 

 

22. sidste afsnit Det afgørende er ikke, om der er fund, men størrelsen af verificerede fund, 

der kan danne grundlag for behovsvurderingen: 

 

Som grundlag for behovsvurderingen kan fx inddrages følgende forhold: 

- Grundvandsdannelsens størrelse, 

- Grundvandets transporttid til indvindingsboringerne, 

- Den naturlige beskyttelse af grundvandet (fx udtrykt som reduceret 

lertykkelse) 

- Indhold af nitrat, i dag godkendte sprøjtemidler eller andre 

miljøfremmede stoffer i grundvandet over grænseværdien, eller 

- Konsekvenser for vandforsyningsstrukturen ved en forurening af 

grundvandet. 
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23. 3. afsnit Det er nødvendigt at understrege, at det er udvaskningen til grundvandet, 

der skal estimeres. Ikke udvaskningen fra rodzonen: 

Kommunalbestyrelsen skal inden for indsatsområdet angive en detaljeret 

opgørelse over behov for beskyttelse overfor nitrat. Dette kan f.eks. ske på 

baggrund af beregninger af nitratudvaskning til grundvandet. 

En beregning af kvælstofbalancen på arealerne kan alene være et første 

skridt i en sådan beregning, idet det langt fra er hele dette overskud, der 

ender i grundvandet, og det er nødvendigt med en individuel vurdering af 

eksempelvis størrelsen af denitrifikationen såvel i rodzonen som under 

rodzonen. 

 

23. sidste prik i 4. 

afsnit 

Det er ikke tilstrækkelig begrundelse, at nitratindholdet er stigende. Det 

skal også være over et uacceptabelt niveau 

- Øget monitering og overvågning af grundvandsressourcen med henblik 

på eventuelt at kunne iværksætte indsatser senere, såfremt der er tegn 

på, at nitratindholdet i grundvandet er stigende og vil overstige 

Grundvandsdirektivets tærskelværdi på 37,5 kg/l. 

 

24. 2. afsnit Det er en alt for forenklet beskrivelse af skæbnen for kvælstoffet i 

organiske gødninger. 

 

For det første er udnyttelseskravet ikke alene førsteårsvirkning, men 

indeholder af praktiske årsager også virkningen i de følgende år. 

For det andet sker der også tab ved andet end udvaskning. Eksempelvis 

fordampning af ammoniak og øget denitrifikation. 

 

24. 6. afsnit Det bør i teksten om følsomme sandjorde fremgå, at kategorierne særligt 

følsomme, potentielt følsomme og mindre følsomme er slået sammen. 

Denne viden om forskel på følsomhed bør være til rådighed ved 

indsatsplanlægningen, da risikoen alt andet lige må være størst for de 

20.000 ha særligt følsomme sandjordsarealer.  (Se evt. tabel 1 side 18 i 

landbrugets vejledning version 3). 

 

25. 3. afsnit Der henvises her til ovenstående bemærkning (pkt 4) om vurderingen af 

betydningen af uændret koncentration. Altså om det er korrekt, at stor 

grundvandsdannelse udgør et problem. 

 

25. 6. afsnit Det er ikke arealanvendelsen i sig selv, der kan volde problemer. Derfor 

må det være risikoen for forurening, der skal mindskes: 

 

Kravet om detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse 

Det er efter lovgivningen et krav, at en indsatsplan indeholder en detaljeret 

opgørelse over behovet for beskyttelse, jf. indsatsplanbekendtgørelsens § 

2, stk. 1, nr. 5. For så vidt angår sprøjtemidler er det ikke muligt, som for 

nitrat, at opgøre udvaskningen til grundvandet. Derfor forventes kravet for 

så vidt angår sprøjtemidler opfyldt ved, at en kommune ved en konkret 

vurdering forholder sig til nuværende anvendelse af sprøjtemidler inden for 

et indsatsområde. 
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Vejledningen nævner, at moniteringsresultater, herunder fund af 

godkendte sprøjtemidler i grundvandet, kan anvendes i vurderingen. Der 

bør tages det forbehold, at det skal være dokumenteret, at fund skyldes 

regelret anvendelse. Der er især mange fund af bentazon, som med stor 

sandsynlighed kan henføres til punktkilder, ligesom mange glyphosatfund 

kan henføres til utætte borerør. 

 

30. tabel Beredskab i tilfælde af uheld, eksempelvis en væltet sprøjte, er vigtigt og 

bør være et af forslagene til foranstaltninger. Der er gode eksempler på, at 

vandforsyninger har lavet aftaler med rådgivere fra landbrugets 

rådgivningsvirksomheder om at udføre rådgivning om indretning og drift af 

vaskepladser, herunder beredskab i forbindelse med uheld. 

 

I landbrugets vejledning har vi skrevet: Beredskab er ikke nævnt i listen for 

tiltag under sprøjtemidler. Når en sprøjte vælter, og sprøjtevæske løber ud 

af sprøjten, er det vigtigt med en hurtig indsats, så forureningen ikke 

spreder sig. Der er i pressen jævnligt eksempler på, at brandvæsnet med 

en hurtig indsats har formået at begrænse skaderne. Ved at bortskaffe 

forholdsvis begrænsede mængder jord har man undgået, at der er opstået 

en punktkilde. I boringsnære indvindingsområder vil det være oplagt med 

en særlig indsats rettet med lodsejere, som udfører sprøjtearbejde, 

således at disse har et beredskab i forhold til uheld under sprøjtearbejde. 

 

35. Næstsidste linje Det er fund af godkendte pesticider over grænseværdien, der kan 

begrunde en indsats: 

 Moniteringsresultater, herunder fund af godkendte sprøjtemidler i 

koncentrationer over grænseværdien i grundvandet. 

 

27. 6. afsnit Det er nødvendigt at skrive, at det kun er verificerede fund i 

grundvandsovervågningen, der kan indgå i beslutningsgrundlaget, jf. 

ovenstående generelle bemærkning. 

 

29. 6. afsnit Det bør kun være de behandlinger, det kan dokumenteres at være til ”fare 

for forurening” af drikkevandet. 

 

29 ff Ud over de viste eksempler om formulering af påbud bør der også gives et 

eksempel på, hvordan man i indsatsplanen skal formulere ”et 

overvågningsprogram”. 

Derudover bør det klart formuleres, at det ikke er meningen, at en 

indsatsplan skal indeholde alle de angivne foranstaltninger, men et udvalg, 

og kun hvis der er dokumenteret et behov herfor. 

 

31, sidste afsnit Det bør klart fremgå, at der skal være dokumenteret et behov for en 

indsats, og at det ikke er noget, der kan indføres af politiske årsager: 

Såfremt der er et dokumenteret behov for lavere udvaskningsniveau end 

det, der opnås ved de generelle regler, kan kommunen angive som en 

retningslinje i hvilke situationer, områder og periode kommunen forventes 

at meddele påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 26 a eller indgå en 

dyrkningsaftale med den konkrete lodsejer. 
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36. afsnit 5.1.1 Der skal være et dokumenteret behov for en indsats, før man kan 

udarbejde udkast til foranstaltninger rettet mod den enkelte lodsejer: 

Senest et år efter miljø- og fødevareministerens udpegning af 

indsatsområdet skal kommunalbestyrelsen udarbejde et udkast til 

foranstaltninger, der er et dokumenteret behov for, rettet mod den enkelte 

lodsejer, jf. indsatsplanbekendtgørelsens § 3. 

 

40. sidste afsnit Det bør anføres, at man kun kan indgå sådanne frivillige ordninger, hvis 

der er en dokumenteret effekt af dem. 

 

40. 4. afsnit I tredje linje anføres, at klagen sendes til den myndighed, der har truffet 

afgørelsen. Det er principielt korrekt, men det vil være mere oplysende, 

hvis det tilføjes, at klagen indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. 

 

43. Tekstboks §2, stk. 3, bør teksten om, at der skal være tale om en stigende tendens 

suppleres med, at der også skal være tale om et forventet niveau, som 

overstiger tærskelværdien. Jf. bemærkningen til side 23. 

 

44. 5. afsnit Kommentar: Det er værd at bemærke præciseringen af, hvornår man kan 

anvende forsigtighedsprincippet. 

 

47. 2. afsnit I forlængelse af afsnittets sidste punktum ønskes det tilføjet, at 

kommunen, når den meddeler påbuddet eller forbuddet, skriftligt bør 

oplyse adressaten for afgørelsen om den nævnte frist på 4 uger. 

 

47. 3. afsnit I sidste punktum anføres, at spørgsmålet om erstatning kan påklages til 

taksationsmyndighederne. Det er ikke korrekt. Her skal i stedet medtages 

tekstindholdet fra miljøbeskyttelseslovens § 64, stk. 2: ”I mangel af 

mindelig overenskomst om erstatningens størrelse indbringer kommunen 

sagen for taksationsmyndighederne.” 
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