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Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og 
indsatsområder mht. nitrat (ION) i grundvandskortlægningen. 
 
1. Baggrund 
Staten skal, jf. Lov om Miljømål § 8a, på baggrund af 
grundvandskortlægningen bl.a. udpege nitratfølsomme indvindingsområder 
(NFI) og indsatsområder mht. nitrat (ION). I forbindelse med kortlægningen 
bestemmes et NFI i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Derefter skal 
der inden for NFI udpeges ION efter en vurdering af arealanvendelse, 
forureningstrusler og naturlig beskyttelse. 

 
Det er bl.a. disse resultater af grundvandskortlægningen, som kommunerne 
skal bruge til målrettet grundvandsbeskyttelse, idet kommunerne for 
kortlagte ION skal vedtage indsatsplaner, jf. Lov om Vandforsyning § 13.  
 
Det har vist sig, at der hidtil har været en uens praksis for udpegning af NFI 
og ION. Naturstyrelsen har nu præciseret den fremadrettede og ensartede 
udpegningspraksis og har til orientering vedlagt denne som bilag 1.   
  
På baggrund af bilag 1 har Naturstyrelsen foretaget en gennemgang af 
afsluttede grundvandskortlægninger og fundet, at der nogle steder er behov 
for at justere udpegningerne af NFI og ION. Af dette brev fremgår, hvad 
justeringen betyder for Søndrborg Kommune. 
 
2. Justering af områdeudpegninger 
I Sønderborg Kommune er grundvandskortlægningen afsluttet af staten i 
bl.a. kortlægningsområderne Als Syd og Als Nord og af amtet i 
kortlægningsområdet Broager Vandforsyning og Skodbøl Vandværk. 
Gennemgangen af statens kortlægning har givet anledning til at justere 
udpegningen af ION. Sammen med dette brev er der udsendt et rettelsesblad 
for kortlægningen. Af rettelsesbladet fremgår den justerede udpegning, samt 
den vurdering, som ligger til grund for justeringen foretaget på baggrund af 
bilag 1. De tilhørende GIS-filer vil i løbet af kort tid kunne downloades fra 
Danmarks Miljøportal. Eventuelt behov for justering af amtets kortlægninger 
afklares de kommende uger, og såfremt der er et behov for justering 
udsendes orientering herom i løbet af sommeren. 
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3. Justeringens betydning for Sønderborg Kommune 
Justeringen sikrer kommunen det rette hjemmelsgrundlag for 
indsatsplanlægningen, herunder specielt i forhold til indsatsen mht. nitrat. 
Ved justering af indsatsplanerne skal følgende iagttages: 
 
Indsatsplanlægning: 

• Bekendtgørelsen om indsatsplaner (BEK nr. 1319 af 21. december 
2011) gælder for kommunernes arbejde med indsatsplanerne og 
justeringer heraf. 

• Grundvandskortlægningen anses for overdraget på ny på den dato 
kommunen modtager dette brev.  

• Kommunen skal tilrettelægge den konkrete indsats med hensyn til 
nitrat i indsatsområdet.  

• Eventuelt vedtagne indsatsplaner skal revideres, så de tager højde for 
de justerede ION og udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet 
mod den enkelte ejer skal foreligge senest et år efter, justeringerne er 
modtaget fra Naturstyrelsen.  

• Såfremt eventuelle vedtagne indsatsplaner indeholder indsatser med 
hensyn til nitrat uden for det justerede ION, skal disse allerede 
iværksatte foranstaltninger aflyses, medmindre de er omfattet af en 
indsatsplan vedtaget efter Lov om Vandforsyning § 13 a.  

 
Husdyrgodkendelser: 

• Der skal tages hensyn til de justerede områder i sagsbehandlingen. 
Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 
 

I bilag 2 er endvidere vedlagt eksempler på hvad udpegningen af NFI og 
ION giver kommunen mulighed for og pligt til. 

 
 
Med venlig hilsen 
Claus Arnfeldt Andersen 
Kontorchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 1: Praksis for udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) 
og indsatsområder mht. nitrat (ION) 
 
Bilag 2: Generelt om betydning af NFI og ION – muligheder og pligter  
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Bilag 1  
Praksis for udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og 
indsatsområder mht. nitrat (ION) 
 
NFI: 
På baggrund af kortlægningen revideres det oprindelige NFI, og det 
reviderede NFI forbliver udpeget (udpegningen anvendes i forbindelse med 
husdyrsagsbehandling indtil en indsatsplan er vedtaget). I forbindelse med 
revisionen skal der ikke tages hensyn til grundvandsressourcens størrelse. 
Procedure for udpegning af NFI fremgår af zoneringsvejledningen.  
 
ION: 
Efter miljømålslovens § 8a 5) skal der udpeges indsatsområder, hvor en 
særlig indsats er nødvendig på baggrund af en vurdering af 
arealanvendelsen, forureningstrusler og naturlig beskyttelse. Vurdering af 
den naturlige beskyttelse er foretaget i forbindelse med udpegning og 
revision af NFI, jf. zoneringsvejledningen side 16, hvoraf det fremgår, at 
kriterierne for udpegning af ION er de samme som for udpegning af NFI. 
Indsatsområder mht. nitrat udpeges kun inden for det reviderede NFI og vil 
således altid være mindre end eller lig med NFI. Når arealanvendelsen, 
forureningstruslerne og den naturlige beskyttelse er kortlagt, vurderes det, 
hvor en særlig indsats er nødvendig. 
  
En særlig indsats kan være nødvendig, hvis det vurderes, at der er behov for  

• skærpede krav til nuværende nitratudvaskning. Det kan fx være, hvor 
udvaskningen skal være lavere, end den er i dag. 

• krav til stabilisering af nitratudvaskning svarende til status quo. Det 
kan fx være, arealer hvor nitratudvaskningen ikke må blive højere. 

• krav til lavere nitratudvaskning over tid, men ikke nødvendigvis lige 
nu. Det kan fx være, hvor den nuværende nitratudvaskning er 
acceptabel, men hvor en ny eller øget fremtidig indvinding i NFI 
vurderes at medføre øget nitratudvaskning.  

• ….(listen er ikke udtømmende). 
 
Arealer, hvor nitratbelastningen blivende er minimal, skal som 
udgangspunkt ikke inkluderes i ION. Det gælder f.eks. for større 
sammenhængende arealer af skov, § 3 arealer (eng, mose mv.), fredede 
arealer, eller andre anvendelser, hvor nitratudvaskningen blivende er 
minimal. Byer skal som udgangspunkt inkluderes i ION. Der skal dog altid 
foretages en konkret vurdering. ”Større sammenhængende arealer” er 
illustreret på figur 2.4 side 22 i Zoneringsvejledningen. Ovenstående 
vurderinger danner således grundlag for udpegning af ION. 
 
Vurderingen af om et område skal udpeges som ION foretages inden for hele 
det reviderede NFI, uanset om der er eksisterende vandforsyning eller ej. 
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Kun inde i et NFI kan ION følge matrikelgrænser fx langs større 
sammenhængende områder med lav nitratudvaskning (skov/plantage m.v.). 
Går et indsatsområde mht. nitrat helt ud til kanten af et NFI skal 
afgrænsningen være sammenfaldende med kanten af NFI. 
 
Fremadrettet zoneres ION i områder, hvor magasinerne har hhv. stor 
nitratsårbarhed og nogen nitratsårbarhed. Zoneringen foretages som 
beskrevet i zoneringsvejledningen side 39, tabel 5.1. Zoneringsoptegningen i 
ION baseres på overordnede strukturer i modellen, som ligger til grund for 
sårbarhedsvurderingen, og skal altså ikke følge matrikel- eller brugsgrænser. 
Formålet er at videregive viden om, hvor der er behov for skærpede krav – 
det vil typisk være, hvor der er magasiner med stor nitratsårbarhed, eller 
hvor der er behov for stabilisering svarende til status quo eller lavere 
udvaskning over tid – det vil typisk være, hvor der er magasiner med nogen 
nitratsårbarhed.   
 
Den vurdering, der ligger til grund for udpegningen af ION skal fremgå af 
redegørelsesrapporten for grundvandskortlægningen. 
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Bilag 2: Generelt om betydning af NFI og ION – muligheder og pligter  
 
I det følgende gives eksempler på, hvad udpegningen af NFI og ION giver 
kommunen mulighed for og pligt til. 
 
NFI: 

• NFI giver kommunen pligt til at fastlægge vilkår i forhold til 
nitratudvaskning i forbindelse med sagsbehandling efter 
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og 
godkendelse m.v. af husdyrbrug (BEK nr. 291 af 6. april 2011) efter 
retningslinjerne anført i dennes bilag 3 og 4. 

• NFI giver kommunen mulighed for at vurdere pesticidfølsomhed jf. 
brev af 6. oktober 2011 fra Naturstyrelsen til alle kommuner vedr. 
Indsatsplaner og Miljøbeskyttelseslovens § 26 a.  

 
ION:  

• Den statslige udpegning af ION forpligter kommunen til at udarbejde 
en indsatsplan med hensyn til nitrat inden for indsatsområdet.  

 
Der er overordnet to muligheder for at regulere nitratbelastningen i ION: 

• Der kan stilles krav om nedbringelse eller ophør af nitratbelastende 
aktiviteter som konsekvens af indsatsplaner vedtaget efter Lov om 
Vandforsyning § 13-13d. Hvis der ikke kan opnås en frivillig 
ordning kan kommunen meddele påbud efter Lov om 
Miljøbeskyttelse § 26 a mod fuld erstatning. 

• For at en kommune kan stille krav til, at husdyrudvidelser i fremtiden 
medfører lavere total nitratudvaskning (f.eks. for at beskytte OSD 
generelt som fremtidig ressource), skal dette stå som retningslinje i 
indsatsplanen. Denne type af regulering er ikke erstatningspligtig, 
idet bekendtgørelsen (BEK nr. 291 af 6. april 2011) er en 
godkendelsesordning. Det skal dog understreges, at der i en 
miljøgodkendelse af et husdyrbrug, der skal tilpasses en indsatsplan, 
ikke kan stilles krav til nitratudvaskningen, der er mere vidtgående, 
end svarende til en udvaskning fra et planteavlsbrug. 

 
Udpegningen af NFI og ION har ingen betydning for kommunens mulighed 
for at udpege boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 

 
 
 
 
 


