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Til L&F landsformænd 

Fra Søren Thorndal Jørgensen, Nils Elmegaard 

Cc Morten Høyer, Niels Peter Nørring, Jens Astrup Madsen 

Dato 11. januar 2019 

Notat om politisk tillægsaftale til Pesticidaftalen 2017-2021 om bl.a. erstatning til lodsejere 
som pålægges restriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og om 
pesticidbelastning og pesticidafgifter 

Regeringen, DF, S, R og SF har 10. januar 2019 indgået en tillægsaftale til aftalen fra april 2017 om 
pesticider også kaldet ”Pesticidstrategi 2017-2021”.  

Aftalen beskriver klart, at lodsejere, der i ’fase 1’ indgår en frivillig aftale om ophør af 
pesticidanvendelse i BNBO, skal erstattes fuldt og helt.  

Politikerne har med aftalen givet parterne, dvs. lodsejere, vandforsyninger og kommuner, 3 år til at 
indgå de frivillige aftaler i perioden 2020 til 2022 (’fase 1 – se nedenfor). Omkostningerne skal 
dækkes over vandtaksten, men således at erhvervsdrivende ikke rammes unødigt hårdt. Dette kan 
sikres ved, at man lokalt indgår samarbejde mellem flere (små) forsyninger om omkostningernes 
fordeling på vandtaksten. 

Tillægsaftalen indeholder foruden BNBO og pesticidbelastning også afsnit om screening af flere 
stoffer i grundvandsovervågningen, forbud mod salg af koncentrerede midler til private og styrket 
indsats for at modvirke resistensudvikling (IPM). 

Tillægsaftalen om BNBO er opdelt i to faser.  

Fase 1 dækker perioden 2020-2022, hvor der i aftaleteksten lægges op til, at der indgås frivillige 
aftaler mellem lodsejer, forsyning og kommune i hvert enkelt BNBO, og hvor lodsejeren kan aftale 
en engangserstatning med tilhørende servitut på ejendommen om indskrænket rådighed i BNBO 
eller opkøb af de relevante arealer. Lodsejeren modtager fuld erstatning på markedsvilkår på 
baggrund af en hidtil erhvervsmæssig anvendelse af arealet, markedsprisen og omfanget af de 
restriktioner, der bliver pålagt ejendommen. Hensigten er, landmanden ikke skal lide tab for de 
pålagte restriktioner. 

Fase 2 træder i kraft fra 2023. I fase 2 pålægges forbud mod pesticidanvendelse i BNBO mod 
kompensation. 

Landbrug & Fødevarer har arbejdet for: 

• At lodsejere erstattes fuldt og helt for de restriktioner, der pålægges i BNBO – og ikke kun 
kompenseres. 

• At der ved fastsættelse af erstatningen skal tages højde for arrondering, behov for omdræning 
o.lign. i berørte arealer. 

• At vandforbrugere, som anvender en forholdsvis stor andel af vandet i et berørt vandværk, ikke 
pålægges unødige byrder, når omkostningerne til de frivillige aftaler skal dækkes af 
vandtaksten.  
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Tillægsaftalen om pesticidbelastning og pesticidafgifter 

Tillægsaftalen fastholder målsætning for reduktion af pesticidbelastningsindikator (PBI) og 
pesticidafgiften. Evaluering af pesticidafgifterne er derfor udsat til efter 2020. Desuden fastholdes 
målsætningen for den såkaldte pesticidbelastningsindikator (PBI) på 1,96. Aftaleparterne er enige 
om, at gennemføre en fornyet evaluering af målsætning og pesticidafgift i 2020 og på den baggrund 
drøfte behov for justering af målsætning og pesticidafgift. 

Landbrug & Fødevarer har arbejdet for: 

• At pesticidafgifterne fjernes eller reduceres kraftigt. 
 

Tillægsaftalen om krav om IPM pointsystem  

Tillægsaftalen stiller krav om, at landmænd udfylder et IPM pointskema på den enkelte bedrift til 
kontrol af, om landmanden lever op til IPM principperne. De administrative byrder fra kravet vil blive 
modsvaret af en tilsvarende lettelse for erhvervet før kravet effektueres fra 2020. 
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