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Dyrkningsaftaler på Nordals 

 

 
Agronom Holger Nehmdahl 

Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen 
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ConTerra 

• Rådgivende virksomhed inden for jordbrugs- og 

miljøområdet 

 

 



Indsatsplan for Nordals – 26. september 2012 - ConTerra 

Med forbehold for det talte ord 

Program 

• Formål: 

– Introduktion til dyrkningsaftaler i forhold til grundvandsbeskyttelse og hvorledes 

de kan gennemføres 

• Program: 

– Kort præsentation af landbrugsstrukturen i området 

– Hvorledes opnås målsætninger i indsatsplanen for Nordals? 

– Dyrkningsaftaler – frivillige eller…? 

– Opgørelse af erstatninger 

– Anslåede omkostninger for vandforsyningerne i området 
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Processen 

 Staten forestår den hydrogeologiske kortlægningen 

 Kommunen udarbejder indsatsplanen 

• Vandforsyningerne forestår forhandlingerne 

1. Information og dialog med alle lodsejere 

• Behov for beskyttelse (arealer og aftalebehov) 

• Bedriftsmæssige forhold (foretrukne muligheder) 

2. Ejendomsmæssig forundersøgelse  

• Samlet billede af villighed og muligheder i området 

3. Aftaleudkast udarbejdes og vurderes for hver enkelt 

• Inddragelse af ejendomsmægler og agronom 

4. Aftale indgås og tinglyses   

• Kommunen sørger for at indsatsplanen gennemføres 
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Hvorledes opnås målsætninger i indsatsplanen for Nordals? 

• I områder hvor nitrat og pesticider er kortlagt som et nuværende eller 

fremtidigt problem kan dyrkningsaftaler bruges som redskaber for at 

minimere risikoen for udvaskning til grundvandet. 

• Indsatsplan Nordals: 

 

 
Nitrat (ION) Pesticider (ION + BNBO) 

Begrænser den nuværende 
gennemsnitlige udvaskning af nitrat fra 
det pågældende område. 
I forhold til kvalitetskravene for 
drikkevand som er 50 mg nitrat/l. 
Dvs. at indsatsen kan fordeles ”skævt”. 

Ingen anvendelse af pesticider.  
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ION og BNBO 
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Landbrugsstrukturen på Als - bedriftsstørrelser 

Størrelse Ha % Als % DK 

Lille < 10 ha 471,6 2,3 3,5 

Mindre 10-25 ha 948,4 4,7 6,4 

Mellem 25-50 ha 4.306,5 21,2 18 

Større 50-150 ha 5.908,3 29,1 23 

Stor > 150 ha 8.688,4 42,8 49,1 

I alt 20.323,2 100,0 100,0 



Indsatsplan for Nordals – 26. september 2012 - ConTerra 

Med forbehold for det talte ord 

Landbrugsstrukturen på Als - bedriftstype 

Type ha % Als % DK 

Planteavl 6.489,9 31,9 42,8 

Kvægavl 2.144,8 10,6 29,6 

Svineavl 11.141,1 54,8 24,1 

Andet 547,4 2,7 3,5 

I alt 20.323,2 100,0 100,0 
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Kort præsentation af landbrugsstrukturen i området 

ION-områder 

Netto/Brutto arealer 

Netto arealer farvelagt efter ansøger 
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Kort præsentation af landbrugsstrukturen i området 

ION-områder 
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Kort præsentation af landbrugsstrukturen i området 

ION-områder 
Bedrifter med aktiviteter indenfor ION. Bedriftstype, ansøgt areal samt antal DE angives.  
Areal indenfor ION (netto) og arealet for marker berørt af ION (brutto) angives. Bedrifter markeret 
Med rød skriftfarve har arealer  indenfor 2 ION 
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Kort præsentation af landbrugsstrukturen i området 

BNBO-områder 
24 BNBO hvoraf de 16 indeholder landbrugsarealer 
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Kort præsentation af landbrugsstrukturen 

Afgrødefordeling i ION hhv. BNBO områderne 

ION BNBO 



Indsatsplan for Nordals – 26. september 2012 - ConTerra 

Med forbehold for det talte ord 

Område 3 Område 1 Område 2 Område 4 

Udvaskningsberegninger og reduktionskrav for  

ION 1 - 4 

*Beregnet som antal ha omlagt til natur skov med udgangspunkt i områdets gennemsnitlige udvaskning hhv. med 
udgangspunkt i en prioriteret  udtagning af områder med den højeste udvaskning 
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Eksempel på BNBO 

• Afventer Luftfoto fra Markus 
Ha 

Bebyggelse 0,8 
Landbrug 1,3 
Åbne areal 0,3 
Total 2,4 
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Eksempel på BNBO 

• Afventer Luftfoto fra Markus 
BNBO Alle matr. 

Bebyggelse 0,8 1,1 
Landbrug 1,3 60,0 
Åbne areal 0,3 2,6 
Total 2,4 63,7 
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Eksempel på BNBO 

• Afventer Luftfoto fra Markus 
BNBO Skårne matr. 

Bebyggelse 0,8 1,0 
Landbrug 1,3 2,4 
Åbne areal 0,3 0,5 
Total 2,4 3,8 



Indsatsplan for Nordals – 26. september 2012 - ConTerra 

Med forbehold for det talte ord 

Eksempel på BNBO 

• Afventer Luftfoto fra Markus 
BNBO Skårne matr. 

Bebyggelse 0,8 1,0 
Landbrug 1,3 3,3 
Åbne areal 0,3 1,0 
Total 2,4 5,3 
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Dyrkningsdeklarationer 

 

• Formålet er at gennemføre målsætninger beskrevet i en 

indsatsplan. 

• Skal så vidt muligt sikre at landmanden fortsat kan dyrke sine 

arealer på tilfredsstillende måde. 

• Skal sikre at lodsejer modtager fuld erstatning. Lodsejeren skal 

økonomisk stilles på samme måde, som hvis der ikke var en 

deklaration.  

• Varigheden kan i princippet forhandles, men typisk vil man 

foretrække varige aftale i forbindelse med grundvandsbeskyttelse. 
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Frivillige aftaler eller rådighedsindskrænkning? 

 

• Udgangspunktet er frivillige aftaler 

– Undtagelsen er påbud efter miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 

26a 

– Erstatningsudmålingen er den samme! 

– Ved frivillige aftaler er fleksibiliteten større 

• Vigtigt: Det er afgørende at indsatsplanen fastsætter et 

miljømål som skal opnås – både for lodsejere og 

vandforsyninger.   

 



Indsatsplan for Nordals – 26. september 2012 - ConTerra 

Med forbehold for det talte ord 

Rådighedsindskrænkninger 

• Ekspropriationslignende situation 

– Indholdet og de retslige forhold af en rådighedsindskrænkning 

kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 

• At indskrænkningen fastsætter urimelige vilkår 

– Erstatningsstørrelsen kan påklages Taksationskommissionen og 

videre til Overtaksationskommissionen.  
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Vandsektorloven 

• Vandsektorloven begrænser vandselskabernes 

driftsbudget 

– Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål 

– Der skal som udgangspunkt være tale om et bindende krav fra 

en myndighed.  
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Ejendomsavancebeskatningsloven 

§ 2. Erstatnings- og forsikringssummer sidestilles med salgssummer   

 (= Frivillige aftaler beskattes) 

§ 11. Fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en 

erstatningssum i anledning af ekspropriation, medregnes ikke.    

 (= Påbud efter miljøbeskyttelsesloven beskattes ikke) 

§ 11 (fortsat) Det samme gælder fortjeneste ved salg til en erhverver, 

der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at 

ekspropriere ejendommen. 

 (= Frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår beskattes 

ikke)  
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Opgørelse af erstatning 

• Erstatningen opgøres som ejendommens 

værdiforringelse (forskel i handelspris før og efter) 

– Udgangspunkt er forskellen i dækningsbidraget 

• Afhængig af jordtype, sædskifte, lokale forhold 

• Landbrugets  Budgetkalkuler 

– Fastsættes endeligt af ejendomsmægler/valuar 

• Ulempe i form af driftsomlægning og driftsforstyrrelse 

– Bistand til konsulenthjælp 
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Ændring i DB2  under anvendelse af 2012-data i Landbrugets  Budgetkalkuler 

Fald i DB2 på 2630 kr/ha  

Beregnet fald i DB ved pesticidfri dyrkning beregnet 

på et gennemsnitligt sædskifte på området 
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Beregnet fald i DB ved pesticidfri dyrkning beregnet på et 

gennemsnitligt sædskifte på området 

 
Variationer begrundet i afregningspriser 
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Individuelle vurderinger: 
 

•Afvigende udbytteforhold 
•Afvigende afregningspriser 
•Arbejds- og maskinomkostninger 
 Dyrkning af højværdiafgrøder må opgives 
 Opbevaringsfaciliteter kan ikke udnyttes. 
•Supplerende erstatning vedrørende husdyrproduktionen 
 Afregningspriser i DB-kalkuler afviger fra indkøbspris på erstatningsfoder 
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Indholdet i en typisk dyrkningsdeklaration 

Omfang og afgrænsning 
Formål 
Fælles bestemmelser 
Områdets anvendelse 
• Landbrugsarealer 
• Skov/Natur 
• Bygningslod/haver 

Retsvirkninger 
• Tilsyn 
• Bortforpagtning 
• Bod 
• Uenighed 
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Skovrejsning 

• Det er muligt at opnå støtte til skovrejsning også 



Indsatsplan for Nordals – 26. september 2012 - ConTerra 

Med forbehold for det talte ord 

Tilskudssatser 2012 

 



Indsatsplan for Nordals – 26. september 2012 - ConTerra 

Med forbehold for det talte ord 

Omkostningsniveau - BNBO 

BNBO Ha (lav) Ha (høj) kr/ha  kr. (lav)   kr. (høj)  

landbrug (pesticider) 20 25 

       
55.000  

            
1.100.000  

                  
1.375.000  

øvrige (pesticider) 20 25 

       
10.000  

               
200.000  

                     
250.000  

stk 

Aftale 125         4.000  488.000  

tinglysning 45.000  

Total             1.8 mio.                    2.2 mio  
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Omkostningsniveau - ION 

ION Ha (lav) Ha (høj) kr/ha  kr. (lav)   kr. (høj)  

landbrug 
(nitrat+pesticider) 20 30 

     
120.000  

            
2.400.000  

                  
3.600.000  

landbrug (pesticider) 130 150 

       
55.000             7.150.000                  8.250.000  

øvrige (pesticider) 50 60 

       
10.000  

               
500.000  

                     
600.000  

Lodsej. 

Aftale 40         6.500  260.000  

tinglysning 45.000  
omstillingsomkost. 
m.v. 35 

       
25.000  875.000  

Total            11.2 mio.                   13.6 mio.  
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Omkostninger 

• Erstatning afholdes af det eller de vandforsyningsanlæg (brugere), 

der har fordel af beslutningen. 

• I områder, hvor indvindingerne sker fra samme forekomster af 

grundvand eller hvor vandforsyningerne på anden måde er 

afhængige af hinanden (fx forsyningsmæssigt) er det nødvendigt at 

sammentænke indsatsen. 

• Grundvandsbeskyttelse handler om at sikre 

drikkevandsforsyningerne for generationer frem i tiden i området. 
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Anslåede omkostninger for vandforsyningerne i 

området 

Udgifter til grundvandsbeskyttelse 

                       
13,1 mio. kr.                     15,8 mio. kr. 

Udgifter pr m3 

Indvindingsmængde 1,1 mio m3  11,9 kr/m3   15,8 kr/m3  

Finansieringshorisont (kr/m3/år) 

15 år  kr                 0,79   kr                      0,96  

20 år  kr                 0,59   kr                      0,72  

25 år  kr                0,48   kr                      0,57  


