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Miljøstyrelsen 

Att.: Phillip Grinder Pedersen 

mst@mst.dk 

phgpe@mst.dk   

j.nr. 2019-14023 

L&F høringssvar til udkast til ”Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder” 

 

Indledningsvis og helt overordnet finder Landbrug & Fødevarer, at det danske grundvand 

allerede er velbeskyttet mod udvaskning af pesticider fra det dyrkede areal, og at der 

derfor ikke er et fagligt grundlag for generelt at etablere sprøjtefrie BNBO, hvilket den 

seneste massescreening for pesticider også har dokumenteret.  

Landbrug & Fødevarer har dog noteret sig den politiske tillægsaftales punkt om BNBO 

indgået af et bredt politisk flertal. I forbindelse med implementeringen af den politiske 

aftale forudsætter Landbrug & Fødevarer, at følgende sikres: 

1) Landmanden får fuld og hel erstatning på markedsvilkår for alle tab i forbindelse 

med BNBO 

2) Aftalerne skal i fase 1 være frivillige  

3) Der er tale om ekspropriationslignende forhold, og derfor skal der være 

skattefritagelse 

4) Arealerne forbliver landmandens, med mindre han ønsker andet 

5) I forbindelse med fastlæggelse af erstatningen skal der også tages højde for 

praktiske dyrkningsforhold 

Givet den politiske tillægsaftale vedtaget 11. januar 2019 til Pesticidstrategi 2017-2021 

finder Landbrug & Fødevarer det bydende nødvendigt, at aftalen hurtigt bliver realiseret, 

selv om det drejer sig om lovlige og uproblematiske aktiviteter. Det er positivt, at flere 

vejledninger og notater nu er samlet i et fælles dokument. Landbrug & Fødevarer mener 

dog stadigvæk, at der er nogle punkter i udkastet til vejledning, som skal rettes inden 

endelig udgivelse for at få en ensartet regelanvendelse kommunerne imellem. Vi peger 

på følgende: 

 

1) Landbrug & Fødevarer finder det stadigvæk stærkt problematisk, at der 

mangler en klar definition af ordet ”forurening” i forhold til fund af pesticider i 

grundvandet. Definitionen er afgørende i forbindelse med risikohåndtering og 

indsatser for at afværge evt. fare for forurening. Der skal være sammenhæng 

mellem statens godkendelsessystem af pesticider og kommunernes vurdering af 

status for grundvand og dermed behov for indsatser på dyrkningsfladen. 

 

Miljøstyrelsen godkender sprøjtemidler med udvaskning til grundvandet af 

aktivstof og nedbrydningsstoffer op til grænseværdien (0,1 mikrogram/L), ud af 

rodzonen. Ved anvendelse af grundvandsmodellerne tillades overskridelse af 

grænseværdien i ét ud af de 20 år modellen køres, og ved vurdering af resultater 

fra VAP tillades også enkelte overskridelser af grænseværdien. Fund kan ikke 
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bruges som dokumentation for behov for fremtidige indsatser, når der kun er målt 

ned til detektionsgrænsen af sprøjtemidler (som regel over 0,01 mikrogram/l). 

 

Det hverken skal eller kan være op til den enkelte kommune at definere ordet 

”forurening”. Det vil i givet fald resultere i en uensartet regelanvendelse og 

praksis i strid med ligebehandlingsprincippet. En vejledning må uddybe begrebet 

i relation til BNBO. Dette kunne meget vel fremgå helt fremme i starten af 

vejledningen – fx i forlængelse af pkt. 1.2. 

 

Desuden foreslår Landbrug & Fødevarer, at der indsættes følgende tekst på side 

18 under afsnittet for pesticider: ”Enkelte fund under kravværdien bør ikke 

tillægges betydning, idet godkendelsesordningen har som forudsætning, at der 

ved særlige hændelser kan ske udvaskning i koncentrationer under 

kravværdien.” 

 
2) I afsnit 1.3.1 er der i afsnit om ’Særligt om pesticidgodkendelsesordningen’ 

beskrevet, at godkendelsesordningen dækker 85-95 % af moræneler. Indgår 

VAP-marken på Stevns i denne vurdering af, hvor stor en del af 

morænelerjorden, der er dækket af godkendelsesordningen? Vi formoder, at 

dette ikke er tilfældet, idet marken er valgt med henblik på at dække jordtyper, 

der ikke kunne anses dækket at de hidtidige VAP-marker. 

 
3) Landbrug & Fødevarer mener at der i afsnit 1.3.1. bør indsættes et 

”nødvendigvis” efter ”men dækker ikke nødvendigvis jorder…” En jord, hvor der 

er højere risiko end i VAP-markerne, udgør ikke per definition et problem ift. 

udvaskning af pesticider. Risikoen er bare ikke kvantificeret endnu under 

praktiske dyrkningsforhold. 

 
4) I indledningen til kapitel 2 startes med en tekst fra lovforordet til BNBO-loven. 

Herefter kommer Miljøstyrelsen med følgende analyse af lovteksten. ”Selvom 

BNBO-loven alene omhandler erhvervsmæssig brug af pesticider, vurderes 

beskrivelsen, sammen med uddybningerne i nærværende kapitel, også at være 

dækkende i forhold til andre typer forurening”. Landbrug og Fødevarer mener, at 

der mangler dokumentation for, hvorvidt andre typer af forureninger kan dækkes 

ind under denne betragtning, og som absolut minimum skal sætningen 

afgrænses til kun at være gældende for BNBO.  

 
5) På side 10 midt for står der, ”En dårlig boringskvalitet bør ikke i sig selv bruges 

som argument mod at gennemføre indsatser i BNBO”, som forsættes. Landbrug 

& Fødevarer forstår ikke dette afsnit, og det bør skrives mere tydeligt, hvis det 

skal undgås, at der opstår forvirring. En dårlig boringskvalitet betyder jo ikke 

nødvendigvis, at en boring skal sløjfes. Som udgangspunkt bør ”mod” erstattes at 

”for ikke”, da ”mod” er negativt værdiladet. 

 
6) På side 12 i afsnittet om en væltet marksprøjte, bør der tilføjes: I en sådan 

risikovurdering bør indgå, at beredskabet hos lodsejere og myndigheder som 

udgangspunkt vil begrænse risikoen gennem hurtig indsats f.eks. ved afgravning 

af forurenet jord.  

 

7) Landbrug & Fødevarer er uforstående over for følgende sætning i 3.2.4 og 

mener, at sætningen bør omformuleres. ”Erstatninger må ikke afvige væsentligt 
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fra det niveau, som taksationsmyndigheden ville anvende i en tilsvarende 

situation.”.  

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Søren Thorndal Jørgensen 

Chefkonsulent 

Vand & Natur 
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