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Tillægsaftale om BNBO til Folketingets pesticidstrategi 2017-2021

• Ny vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/07/978-87-7038-093-5.pdf

• Lov om ændring af lov om vandforsyning (Juli 2019). Bemyndigelseslov

• Bekendtgørelse om vurdering af BNBO og indberetning

Indberetningspligt til Miljøstyrelsen om:

1. Hvilke BNBO kommunen har vurderet

2. Aftaler der er tilbudte eller indgået

3. Påbud eller forbud efter MBL §24 eller 26a der er udstedt på arealer i BNBO

4. Eventuelle andre indsatser i BNBO der er planlagt eller udført

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.1.2020
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Fase 1 – screening af BNBO og indgåelse af frivillige aftaler

• Alle BNBO skal vurderes mhp. Indsatser.

• Hvis kommunen beslutter, at der ikke skal foretages en indsats (aftale om stop for brug af pesticider), vil 

Miljø- og Fødevareministeriet foretage en vurdering af, om indsatsen er i overensstemmelse med 

Vejledningen.

• Vi er næsten færdige med screeningen. Indsats i næsten alle BNBO med erhversmæssig brug af 

pesticider.

• Indberetning til Miljøstyrelsen senest den 1. oktober 2020.
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Fase 1 – screening af BNBO og indgåelse af frivillige aftaler

• 61 BNBO i Sønderborg kommune skal screenes

• 47 BNBO er omfattet af en indsatsplan, heraf 29 med krav om pesticid indsats.

• Det er hovedsageligt i Sydals, Guderup, Kegnæs og Kær, at BNBO mangler at blive vurderet

• Det forventes, at næsten alle BNBO med landbrugsdrift vil blive omfattet af krav om dyrkningsaftaler

Frivillige aftaler

• Vandsamarbejdet ønsker, at det skal være de enkelte vandværker der først forhandler med lodsejerne. 

Hvis der her ikke kan opnås enighed om en aftale, træder vandsamarbejdet til, og hvis dette heller ikke 

lykkes overtager Sønderborg Kommune forhandlingerne.

• Inden forhandlingerne påbegyndes, skal Kommunen tage konkret stilling til påbudsvillighed af hensyn til 

muligheden for at fritage lodsejerne for beskatning af erstatningen.
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Oversigt over BNBO

Det forventede BNBO areal, hvor vi 

mangler at indgå aftaler (røde cirkler) om 

pesticidfri drift i Sønderborg kommune er 

ca. 80 ha.

BNBO hvor der enten er indgået eller 

forsøgt indgået aftaler eller ikke er 

erhvervsmæssig drift er vist med blå cirkler.
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Mere om krav til screening

Ifølge §4 i bekendtgørelsen skal kommunen vurdere:

• Boringens forventede levetid

• Boringens vigtighed, forsyningssikkerhed

• Nuværende og fremtidig arealanvendelse

• Grundvandsressourcens vigtighed

• Andre grundvandsbeskyttende indsatser på arealerne

• Vaskepladser

• Risikovurdering ift. Spild

• Tykkelse af lerlag

• Grundvandsdannelse

• Grundvandsstand

• Fund af miljøfremmede stoffer

• Grundvandsalder
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Forslag til proces
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Rollefordeling (1)

Sønderborg Kommune:

• Ansvarlig for at fase 1 gennemføres iht. vejledningen

• Udfører screening af BNBO

• Myndighed i forhold til påbudsvillighed

• Meddeler påbud i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed om frivillig dyrkningsaftale mellem 

vandværket/Vandsamarbejdet og lodsejeren

• Deltager i møder med lodsejere og vandværker i det omfang det ønskes

• Sender orienteringsbrev ud til samtlige berørte lodsejere primo oktober 2020

Vandværkerne/Vandsamarbejdet:

• Forestår forhandlinger og indgåelse af  aftaler med lodsejerne om pesticidfri drift i BNBO, alternativt køb af 

jord.



Handlekraft: Vi får det til at skeGlokal: Storbyen i naturen Grænseland: Det bedste fra to verdener 8

Rollefordeling (2)

Landbrugsorganisationerne:

Landbrugskonsulenterne bistår konsulenterne i forhandlingerne om dyrkningsaftaler/køb af jord
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Politisk beslutning om beskyttelse i BNBO

I indsatsplanerne er der truffet beslutning om beskyttelse mod brug af pesticider i de fleste BNBO i 

Kommunen

Kommunen screener alle BNBO i henhold til bekendtgørelsen. Hovedparten forventes screenet i foråret 2020.

De BNBO, hvor der ikke er taget politisk stilling til, om der skal indgås aftaler om pesticidfri drift, forelægges 

Teknik- og Miljøudvalget til beslutning. BNBO på Sydals, Guderup og Kær forventes først udpeget og besluttet 

i 2021
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Første kontakt til lodsejerne

Målet er at skabe det bedst mulige udgangspunkt for de kommende forhandlinger.

Indledende møde:

• Sønderborg Kommune og Vandsamarbejdet afholder indledende møder for de landmænd i kommunen, 

som har jord i BNBO. Møderne foreslås opdelt flere områder, så antallet af deltager begrænses og der 

dermed bliver bedre tid til dialog. Til møderne inviteres desuden landbrugskonsulenterne.
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Køkkenbordsmøder

Formålet er, at afklare om lodsejeren er interesseret i at gå videre i retning at indgå en frivillig aftale. 

• Vandsamarbejdet/vandværket afholder køkkenbordsmøder med de enkelte lodsejere, der har jord i BNBO. 

Køkkenbordsmøder skal forstås på den måde, at man mødes på lodsejerens hjemmebane.

• Køkkenbordsmødet er det møde, hvor lodsejeren får præsenteret de specifikke beskyttelsesinteresser, der 

er for BNBO på hans ejendom.

• Mødet skal helst afsluttes med at det er afklaret, at der er basis for at gå videre med arbejdet hen imod en 

aftale.

• Sønderborg Kommune tilbyder at deltage i mødet, hvis det ønskes. 
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Indgåelse af aftaler

Målet med dette trin i processen er, at understøtte afklaring af aftalegrundlaget hos lodsejeren.

• Vandværket/vandsamarbejdet præsenterer et 1. forslag til aftale for lodsejeren og hans rådgiver. Det må 

forventes, at der her vil være behov for et eller flere forslag til justering af tilbuddet, alternativt, at tilbuddet 

helt afvises og skrives om.

• Afhængig af hvor langt partern er fra hinanden, vil der være behov for en eller flere ”iterationer” i processen. 

”Slangen” i figur 1 illustrerer denne situation.
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Endelig aftale

Målet er, at indgå en juridisk, bindende frivillig aftale mellem lodsejer og vandværk.

• Parterne er kommet til enighed om økonomi og vilkår, samt indhold i den tilknyttede deklaration.


