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Grundvandsbeskyttelse…
hvad gør vi allerede?

Generel regulering – sikrer et højt beskyttelsesniveau

• Pesticidgodkendelsesordningen, VAP

• Miljøgodkendelser af virksomheder 

• Regler for udbringning af husdyrgødning og anden organisk 
gødning

• Opsamling via dræn i kollektive virkemidler

• Identifikation af punktkilder

• -10, -25 og -300 meter zone afstandskrav til 
vandindvindingsanlæg

• Vaskepladsbekendtgørelse

• Sprøjtecertifikat

• Grænseværdi for pesticider

Særlovgivning – behov for at supplere 

• Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

• Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
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Tillægsaftaletekst til Aftale 
om Pesticidstrategi 2017-
2021

”…at reducere risiko for nedsivning af pesticider i 
boringsnærebeskyttelsesområder (BNBO).’’
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Grundlaget for udpegningen

• Geologisk kortlægning

• Modelberegninger

• Hydrologi

• Porøsitet

• Oppumpede mængder

• Længde på filtret

• Tykkelsen af magasinet

• Grundvandets alder

• Vandkemi



Fase 1: Kommunerne pålægges at vurdere alle BNBO på landbrugsjord 

I fase 1 pålægges kommunerne frem til og med 2022 at gennemgå alle BNBO på landbrugsjord og BNBO på 
øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, mhp. at vurdere behovet for yderligere 
indsatser som fx at flytte boringen eller at indgå aftaler om pesticidfri drift, stop for dyrkning af jorden eller 
egentligt opkøb af jorden. En del af vurderingen vil endvidere være at tage stilling til, om der er eksisterende 
vaskepladser inden for BNBO, der skal flyttes. Kommunerne vil blive opfordret til allerede med indgåelse af 
aftalen at igangsætte indsatsen. 

Fase 2: Generelt sprøjteforbud i alle BNBO 

Ved et generelt forbud mod brug af pesticider i BNBO, vil der blive indført en kompensationsordning for 
forbuddet, så der tages højde for, at alle kan få dækket deres fulde tab uanset EU’s statsstøtteregler. 
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Fordele ved at indgå aftale i Fase 1

Mulighed for at lave værdiskabende aftaler for alle 
parter

Arealerne tinglyses, så der ikke fremadrettet må 
anvendes pesticider

Permanente virkemidler mindsker behov for 
kontrol

Interesse i lokale løsninger til fordel for alle i 
lokalområder, herunder landbruget

Ulemper ved at indgå aftale i Fase 2

Ved et nationalt sprøjteforbud vil der indføres en 
kompensationsordning for forbuddet

Et generelt sprøjteforbud kan betyde at kommuner 
og vandværker er nødsaget til at opkøbe jord i 
BNBO, pga. komplicerede regler for de minimis
støtte (EU’s statsstøtteregler)

Opkøb vil betyde, at kommune eller vandværk vil 
besidde landbrugsjord med de krav, der måtte 
følge jf. landbrugsloven

Administrativ tung byrde allerede i dag (f.eks. 25 m. 
zonen)
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En ny opgave – den gode 
proces, hvordan?
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BNBO-team
BNBO team
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• Erstatning og finansiering

• Økologiske arealer

• Tilskudsmuligheder

• Tilpasning af arealer

• Fremtidig anvendelse af jorden

• Ejer/forpagter forhold

• Tidsperspektivet (løbende/permanent)

• Kontrol
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Eksempel



Tilskudsmuligheder i BNBO



Tilskudsmuligheder 
i BNBO

Grundbetaling 

Brak

Privat skovrejsning

Arrondering er vigtig

Tilskudsmulighed afhænger 
af strategi for den enkelte 
ejendom & udpegninger
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Hvordan kommer 
vi videre?

Nye udpegninger fra MST

Sårbarhedsvurderinger i kommunen

Information og varsling af proces til 
lodsejere

Afklaring om rollefordeling 
vandværk/kommune – hvem står for 
forhandlingen?

Opsætning af ‘køkkenbordsmøder’  
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