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BNBO - BoringsNæreBeskyttelsesOmråder 
Udarbejdet af Walter Brüsch og Johannes Schjelde, Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Sprøjteforbuddet i de BoringsNæreBeskyttelsesOmråder, BNBO, er vedtaget. Nu venter tre års 

implementering, og dernæst et påbud, hvis kommuner og landbrug ikke kan blive enige om at 

gennemføre et sprøjteforbud i BNBO, hvor sprøjtegifte anvendes erhvervsmæssigt. (Bilag 1). 

 

Sprøjteforbuddet i BNBO kan ikke stå alene. Nu skal vandværkerne og kommunerne sikre 

grundvand og drikkevand mod sprøjtegifte i de områder i vandværkernes indvindingsoplande, hvor 

det meste grundvand dannes. Samtidig skal godkendelsessystemet moderniseres og forsigtigheds-

princippet skal genindføres, så det ikke tillades at godkendte sprøjtegiftrester udvaskes i koncentra-

tioner op til grænseværdien på 0,1 µg/l. Forsætter den nuværende godkendelsespraksis ender alt 

grundvand med at indeholde mange sprøjtegiftrester ud over dem, der desværre allerede er endt i 

grundvandet.  

 

I forbindelse med aftalen om de BoringsNæreBeskyttelsesOmråder, BNBO, står kommunerne 

over for en del udfordringer. Kommunerne skal i samarbejde med vandværker og landbrug 

gennemføre et sprøjteforbud i BNBO med erhvervsmæssig brug af pesticider – det vil sige 

landbrug, frugtavl, bær, grøntsager, drivhuse mm. fx erhvervsmæssig brug i skove. 

 

  
 

Figur 1 BNBO i Hillerød og i Lemvig. Læg mærke til, hvor stor forskellen der er på BNBO 

arealer på ler(Hillerød) og på sand (Lemvig Der er der kun udpeget områder omkring de almene 

vandværkes boringer og ikke omkring landbrugets vandingsboringer der indvinder samme mængde 

grundvand som de almene vandforsyninger. Landbrugets vandingsboringer ligget især på 

sandjord.). 

 

BNBO udgør i nogle kommuners en stor andel af det samlede areal, se figur 1, der viser BNBO 

arealer i Hillerød og Lemvig kommuner. Her udgør BNBO arealerne ca. 4% af Hillerød kommunes 

areal, mens BNBO arealet udgør 0,2 % af arealet i Lemvig. Den store forskel på BNBO arealernes 

størrelse skyldes, at BNBOs udbredelse bla defineres af det trykfald der opstår under indvinding af 

grundvand fra et magasinet. Trykfaldet svarer til sænkningen af grundvandsspejlet i et reservoir, og 
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sænkningen er størst i magasiner under ler dække, mens trykfaldet er langt mindre i sand med frit 

vandspejl, se også bilag 3, hvor bla BNBO og lovgrundlag for kommunerne beskrives. 

 

Antal BNBO og det samlede areal BNBO pr kommune er beregnet, se bilag 2, hvor andelen af 

BNBO arealer er beregnet på landbrug, by og ”natur og andre områder”.  

Figur 1 med placering af BNBO i Hillerød viser, at der her er tale om enkeltståede store arealer, og 

at BNBO i Hillerød ligger både i landdistrikter, i byområder og i naturarealer. Det betyder, at 

Hillerød Kommune har særlige udfordringer.  

 

Gennem 2018 og 2019 er der desværre fremkommet analyser af grundvand og drikkevand som 

viser som viser fund af sprøjtegiftrester, i nogle tilfælde i et bekymrende stort antal drikkevands-

boringer og moniteringsboringer og under punktkilder, se bilag 4, der viser de sidste opgørelser fra 

regionernes screeningen af grundvands i punktkilder og den sidste opgørelse af fund af pesticider i 

vandværksboringer som dækker perioden 2018-marts 2019.  De mange fund af både godkendte og 

forbudte sprøjtegiftrester viser, at kommunernes og vandværkernes indsats i BNBO og i andre 

sårbare områder haster.   

I forbindelse med kommunernes arbejde er der en stor forhindring: Der mangelser en vejledning i, 

hvordan vandværkerne og kommunerne skal forhandle med de enkelte lodsejere om erstatninger, og 

før ministeriet har leveret denne vejledning vil mange kommuner og værker være afventende fordi 

det er en stor opgave at forhandle individuelle aftaler med alle lodsejere. 

 

BNBO i forskellige arealtyper 
 

BNBO i dyrkede arealer, dvs. med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. 

I BNBO placeret i dyrkede områder skal kommunerne gennemføre påbud mod udsprøjtning af 

sprøjtegifte inden 2022.  

I de dyrkede områder har kommunen en unik mulighed for at skabe større sammenhængende 

naturarealer, hvor financieringen kan skabes ved at kommunen indgår i et samarbejde med 

vandværkerne om etablering af en Vandfond, som vandværkerne i kommunen kan tilslutte sig. 

I tillægsaftalen til Pesticidstrategien vedtaget i januar 2019 i Folketinget sker finansieringen af 

påbud i BNBO via en vandafgift, bilag 1. 

I nogle områder af landet har vandværkerne allerede indgået frivillige aftaler om at lægge en m3 

afgift (28 øre/m3 stigende til 0,67 øre i takt med at vandafgiften afvikles frem til 2021) i en 

vandfond, skema 1. Disse midler anvendes af værkerne til sikring af rent vand til forbrugerne fx til 

jordfordeling, aftaler med landmænd om adfærdsregulering i indvindingsoplandene etc. Der 

arbejdes pt på at få staten til at medfinancieren disse fonde. 

 

 
Skema 1 Afgiftsafvikling og stigende indskud til vandfond, som oprettes med bestyrelse 

(vandsamarbejde) fra Peter Petersen Alsmodellen, foredrag DIA december 2017. 
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BNBO i byområder – brug på befæstede arealer, haver mm. 
Store BNBO ligger i byzoner. Kommunerne har her mulighed for at gennemføre forbud mod brug 

af sprøjtegifte i haver og på befæstede arealer.  

Særligt det sidste er et stort problem for grundvandet, fordi den biologiske aktive rodzone, hvor 

mere end 99 % af sprøjtegiften omsættes/tilbageholdes er fjernet under og ved de befæstede arealer 

som kan være fliser, veje, p-pladser mm. Det betyder at der sker en meget stor udvaskning til 

grundvandet fra disse arealer. I bilag 3 er medtaget to svar fra Miljøministeren på spørgsmål 603 og 

605, som besvarer, hvordan kommunerne kan forbyde brug af sprøjtegifte i haver og i andre 

områder der er sårbare over for brug af sprøjtegifte. 

Kommuner bør også arbejde for på et generelt forbud mod brug af sprøjtegifte i sårbare 

indvindingsområder, se figur 2, der viser indvindingsområder fra Hillerød.  

 

BNBO i naturområder. 
Der findes mange BNBO i natur, skov og andre natur områder, fx i Gribskov i Hillerød, hvor 

BNBO ofte ligger tæt ved bebyggede områder.  

Da skovbruget i nogle tilfælde bruger sprøjtegifte i forbindelse med nyplantninger mm, kan denne 

anvendelse anses som brug i erhvervsmæssig sammenhæng.  

Her skal kommunerne i samarbejde med vandværkerne arbejde på at private og skovbruget ikke 

bruger sprøjtegift i BNBO. 

 

  
Figur 2 Indvindingsområder i Hillerød, i og udenfor OSD + BNBO  
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Bilag 1: Tillægsaftale om BNBO 

  Den 11. januar 2019  

Tillægsaftaletekst til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021   

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,  

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er med denne tillægsaftale til Aftale om 

Pesticidstrategi 2017-2020 enige om   

- at reducere risiko for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO),   

- at følge Vandpanelets anbefalinger om screening for flere stoffer i grundvandsovervågningen,   

- at styrke indsatsen for at modvirke resistens,   

- at forbyde salg af koncentrerede pesticider til ikke-erhvervsmæssigt brug,  

  

Aftaleparterne er samtidig enige om at fastholde den nuværende målsætning for reduktion af 

pesticidbelastningen og pesticidafgiften indtil udgangen af 2020.  

  
Tillæg til pkt. 1 i Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 Fastholdelse af målsætning for reduktion af pe-
sticidbelastningen og pesticidafgift  

Der er gennemført en evaluering af pesticidafgiften. Evalueringen viser, at afgiften har ført til forudsatte 

substitutioner, at målsætningen om at reducere pesticidbelastningen med 40 pct. svarende til en PBI på 1,96 

målt på salgstal er opnået, men at der ikke har været samme reduktion i forbrugstallene på baggrund af 

landmændenes indberettede sprøjtejournaler. Forskellen mellem salgs- og forbrugstallene skyldes bl.a., at der 

stadig er en hamstringseffekt fra afgiftsomlægningen i 2013. På grund af denne usikkerhed kombineret med, 

at der forventes en reduktion i antallet af pesticider på grund af kommende revurderinger af en række 

aktivstoffer i EU samt teknologiudvikling inden for området, er aftaleparterne enige om at gennemføre en 

fornyet evaluering af målsætningen og pesticidafgiften i 2020 og på den baggrund drøfte behovet for en 

eventuel justering af målsætningen og pesticidafgiften. Herunder ønsker aftaleparterne at se på, om nye 

teknologier, som fx lukkede systemer, kan fremmes og pesticidafgiften justeres.    

  

Erstatter pkt. 5 i Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021  

Reduceret risiko for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder 
Aftaleparterne er enige om at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig 

anvendelse af pesticider i BNBO, og at de berørte landmænd modtager erstatning eller kompensation for 

deres tab via vandtaksten, således at der ydes erstatning i fase 1 og kompensation i fase 2.  

  

Erstatningen kan i fase 1 have form af f.eks. engangserstatning med tilhørende tinglysning af servitut på 

ejendommen om rådighedsindskrænkning i BNBO eller opkøb af de relevante arealer. Erstatningen vil blive 

givet i form af fuld erstatning på markedsvilkår på baggrund af en konkret vurdering af bl.a. den hidtidige 

erhvervsmæssige anvendelse af arealet, markedsprisen og omfanget af de restriktioner, der bliver pålagt 

ejendommen. Hensigten er, at landmanden ikke skal lide tab for de pålagte restriktioner. Hvis der ikke kan 

opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne af taksationsmyndighederne. Et konkret indgreb kan være 

så indgribende, at der er tale om ekspropriation. I fase 2 kan det pga. EU’s statsstøtteregler også være 



Danmarks Naturfredningsforening, august 

 2019 

5 

 

relevant at give løbende årlig kompensation. Aftaleparterne er på den baggrund enige om en handlingsplan 

for bedre grundvandsbeskyttelse i BNBO baseret på en indsats i to faser.   

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.   

  

De eksisterende regler giver mulighed for at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå forurening af 

grundvandet eller at pålægge en lodsejer rådighedsindskrænkninger, som er nødvendige for at beskytte 

drikkevandet mod forurening med bl.a. pesticider. Derudover er der mulighed for at indgå frivillige aftaler. 

Det kan være aftale om pesticidfri/økologisk dyrkning, dyrkningsfrie arealer, naturprojekter eller 

skovrejsning i de pågældende områder. Kommunerne kan indgå aftale med Økologisk Landsforening om 

økologisk omlægningstjek - særligt på arealer, hvor kommunerne skal beskytte borgernes 

drikkevandsressourcer. De nuværende rammer forhøjes med 1 mio. kr. i 2019.  

   

Det er aftaleparternes ønske, at kommunerne i så vidt omfang som muligt skal afsøge muligheden for at lave 

frivillige aftaler med lodsejerne, således at der opnås lokalt forankrede løsninger i et samarbejde mellem 

kommune, vandværk og lodsejer.  

  

Til brug for kommunernes nye gennemgang af alle BNBO på landbrugsjord vil den nuværende vejledning 

blive skærpet. Hermed præciseres beskyttelsesbehovet i BNBO, de forskellige beskyttelsesmuligheder inden 

for BNBO samt vejledende erstatningstakster, herunder eksempler på opgørelse af markedsværdi. 

Vejledningen vil også indeholde en uddybende beskrivelse af risikofaktorerne ved brug af pesticider i 

BNBO.   

  

Aftaleparterne vil hvert år modtage en status for gennemførslen med henblik på at følge fremdriften for 

indsatsen. I denne sammenhæng vil aftaleparterne vurdere, om kommunernes indsats er tilstrækkelig, eller 

om aftaleparterne ønsker at igangsætte fase 2.  

  

Der etableres derudover en følgegruppe med deltagelse af erhvervet, brancheforeningerne og Kommunernes 

Landsforening (KL), der skal understøtte koordinering og samarbejde mellem landbruget, kommuner og 

vandselskaber. Derudover vil relevante ressortministerier blive inddraget. Følgegruppen vil skulle anvise 

løsninger inden for rammerne af den eksisterende regulering, såfremt der opstår tilfælde, hvor forbrugeren 

oplever prisstigninger ud over det forventelige. Herunder kan det bl.a. være relevant at se på mulighed for at 

sammenlægge vandselskaber og fondssamarbejde.   

  

I 2022 gennemføres en evaluering af den kommunale indsats. Miljø- og Fødevareministeriet vil opgøre, hvor 

mange BNBO der er blevet gennemgået og hvilke nye beskyttelsesinitiativer, der er iværksat. For de BNBO, 

hvor kommunerne har besluttet, at der ikke skal foretages en yderligere indsats, vil Miljø- og 

Fødevareministeriet foretage en vurdering af, om indsatsen er i overensstemmelse med den skærpede 

vejledning om BNBO, herunder om der fortsat er BNBO med risiko for forurening af grundvandet.  Såfremt 

kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO, er aftaleparterne enige om at 

gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO.  

  
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.   



Danmarks Naturfredningsforening, august 

 2019 

6 

 

  

Det etablerede partnerskab mellem Miljø- og fødevareministeriet og KL om fremdrift i arbejdet med 

grundvandsbeskyttelsen i BNBO fastholdes. Partnerskabet bidrager til den årlige status på den kommunale 

indsats i forhold til beskyttelsen inden for BNBO.   

  

Nyt initiativ i forhold til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 Forbud mod salg af koncentrerede mid-
ler til private  

Aftaleparterne er enige om, at private fremadrettet kun må købe og anvende pesticider, der sælges som klar-

til-brug eller er midler med lav risiko f.eks. pelargonsyre. Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2020. Datoen er 

valgt ud fra, at forhandlerne fra denne dato skal kontrollere, at alle købere af pesticider til professionelt brug 

har en autorisation. Det er altså til den tid muligt på enkelt vis at skelne mellem autoriserede og ikke-

autoriserede brugere.   

  

Tillæg til pkt. 3 i Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 Screening for flere stoffer i grundvandsover-
vågningen  

Aftaleparterne er enige om at følge vandpanelets anbefalinger om fremover at screene for væsentligt flere 

pesticider i grundvandsovervågningen. Der iværksættes derfor massescreening af grundvand i 2019, og der 

afsættes midler til at udvikle analysemetoder for relevante stoffer. Desuden afsættes der midler til at følge 

eventuelle stoffer med fund over kravværdien i de efterfølgende år. Der afsættes samlet 9 mio.kr. om året i 

perioden 2019-2022 på finansloven til formålet. Såfremt der findes stoffer over kravværdien i 

overvågningen, vil stofferne blive revurderet i forhold til, om der skal ske begrænsninger i anvendelsen, om 

stofferne skal forbydes, eller om stofferne skal efterprøves i Varslingssystemet for udvaskning af pesticider 

til grundvand (VAP). Aftaleparterne vil blive orienteret om disse beslutninger.    

  

Aftaleparterne ønsker desuden, at proceduren for udvælgelse af stoffer til grundvandsovervågningen og til 

vandselskabernes boringskontrol styrkes, som anbefalet af Vandpanelet. Der skal sikres en mere grundig og 

systematisk opsamling af ny viden om stoffer, der indebærer risiko for udvaskning til grundvand. Det kan 

eksempelvis være resultater fra VAP og punktkildeundersøgelser eller nye fund af pesticider i 

drikkevandsboringer i Danmark eller andre EU-landes grundvandsovervågning.   

  

Der er behov for, at et eksternt forum indgår i dialogen om Miljøstyrelsens forslag til nye stoffer i 

grundvandsovervågningen og pesticidlisten til boringskontrollen.  Derfor gøres  

pesticidarbejdsgruppen under Vandpanelet til et permanent forum, der skal komme med input til prioritering 

inden for de afsatte ressourcer til screening, herunder hvordan der skal prioriteres nontarget screeninger, når 

disse er kommercielt tilgængelige. Arbejdsgruppen suppleres med relevante forskere fra universiteterne.   

  

Vandpanelet anbefaler:  
• At arbejdsgruppen gøres til et permanent udvalg under Vandpanelet med henblik på det lø-

bende arbejde med opdatering af listen over pesticider og nedbrydningsprodukter, som 

vandforsyningerne skal kontrollere for i råvand og drikkevand (pesticidlisten) og stoflisten 

for grundvandsovervågningen.   

• Proceduren for udvælgelse af stoffer til både GRUMO og pesticidlisten opdateres så  

arbejdsgruppen og Vandpanelet inddrages ved den årlige opdatering.  
• At der, i forhold til i dag, screenes for væsentligt flere pesticider i grundvandsovervågningen 

fremover. Der er behov for bredere screeninger på kort sigt i grundvandsovervågningen.  

Miljøstyrelsen har på baggrund af resultaterne af regionernes analysearbejde igangsat en 

nærmere analyse mhp. at identificere de stoffer, som det kan være relevant at gennemføre 

screeninger af i grundvandet. En endelig vurdering af behovet for yderligere pesticidanaly-

ser i grundvandsovervågningen afventer derfor denne analyse, der forventes afsluttet i 1. 

kvartal 2019.   Så hurtigt som muligt efter afslutningen af analysearbejdet og inden udgan-

gen af 2. kvartal skal der startes en screening i GRUMO for udvalgte stoffer, men opgavens 
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løsning er afhængig af, hvad analyselaboratorierne kan tilbyde og den økonomi, som er til 

rådighed for grundvandsovervågning.  

• Overfladevandsovervågning kan være et supplement til den øvrige overvågning. MST vil 

overveje videre, om der bør iværksættes en supplerende overvågning af pesticider i overfla-

devand. Dette er også relevant i forhold til afstrømning af biocider til overfladevand.  

• At der udarbejdes yderligere vejledning til kommuner og vandværker om, dels hvad man gør 

ved fund, dels hvordan man bedst skræddersyr boringskontrollen baseret på lokale forhold. 

Miljøstyrelsen indkalder arbejdsgruppen mhp. en nærmere identificering af vejledningsbe-

hovet, herunder hvor ansvaret for det videre vejledningsarbejde bedst forankres.  

• At Danske Regioner får fast plads i Vandpanelet, hvor de i øjeblikket ikke er repræsenteret.  

  

Tillæg til pkt. 2 i Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 Styrket indsats for at modvirke resistens  

Aftaleparterne er enige om, at resistenshandlingsplanen gennemføres med de foreslåede initiativer inden for 

de kommende 4 år, at styrke den generelle indsats for udvikling af integreret  

plantebeskyttelse (IPM) på baggrund af anbefalingerne fra IPM taskforcen samt at øge tilskudsmidler til at 

styrke Partnerskabet for sprøjte- og præcisionsteknologi. Indsatsen styrkes med 5 mio. kr. årligt i 3 år fra 

2020-2022 således, at der med den eksisterendes indsats er i alt 21,9 mio.kr. i de kommende 4 år.   

  

For at forebygge resistens og sikre, at landmændene afprøver IPM principper, stilles der krav om, at der 

bliver udfyldt et skema med et pointsystem på den enkelte bedrift, så det kan kontrolleres om landmanden 

anvender IPM principperne. Der gennemføres en analyse af baseline af sædskiftet hos forskellige 

bedriftstyper til udvikling af et sædskifteindeks. På baggrund af baseline-projektet, drøftes det i 

aftalekredsen, hvilke mulige krav der kan fastsættes for de områder, hvor der er behov for ændringer i den 

nuværende sædskiftepraksis. De administrative byrder ved de obligatoriske krav vil blive modsvaret af en 

tilsvarende lettelse for erhvervet inden kravet sættes i kraft i 2020. 
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Bilag 2: Antal BNBO, samlet størrelse af BNBO pr kommune og fordeling på arealtyper i 

kommunerne.  

Da mange BNBO overlapper hinanden er der anvendt fællesmængden ved beregningerne af andele 

BNBO under de tre arealtyper landbrug, byer, natur mm. Alle arealer er skønnede og i kommuner, 

hvor BNBO placeres over en kommunegrænse er BNBO lagt i den kommune, hvor boringen ligger. 

Nogle kommuner, fx København, har ingen BNBO områder, fordi der ikke sker vandindvinding in-

den for kommunegrænsen. HOFOR står for vandforsyningen i København, og HOFOR har sine kil-

depladser med tilhørende BNBO i andre kommuner, hvor BNBO medtages. Alle arealinformationer 

stammer fra Miljøportalen, og andre kilder: 

https://kortdata.fvm.dk/download/Markblokke_Marker?page=MarkerGaeldende, https://down-

load.kortforsyningen.dk/content/corine-land-cover  https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-rela-

ted-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010.  

Kommunerne og MST har afgrænset ca. 19.000 ha BNBO, hvor landbrugsarealer udgør ca. 9.000 

ha, hvor der i denne opgørekse er fundet sammenlagt 8809 ha. Desuden skal kommunerne medtage 

”halve marker”, dvs. de marker der krydser BNBO afgrænsningen, hvilket betyder at BNBO area-

lerne er større end vist i denne opgørelse. 

 

Kommune 
areal  
i Ha 

Antal 
BNBO pr 
kommune 

Samlet 
BNBO 
areal 

BNBO under 
landbrug 

BNBO 
under 
by 

BNBO natur 
og andet 

Alle 
BNBO 
arealer 

BNBO un-
der land-
brug 

BNBO 
under 
by  

BNBO un-
der natur 
mm 

areal i HA % af kommune 

Albertslund 2320 1 39,4 0,0 39,4 0,0 1,7 0,00 1,70 0,00 

Allerød 6750 22 30,8 1,1 5,9 23,8 0,5 0,02 0,09 0,35 

Assens 51130 71 409,8 218,4 71,1 120,3 0,8 0,43 0,14 0,24 

Ballerup 3380 30 165,1 13,5 138,3 13,4 4,9 0,40 4,09 0,40 

Billund 54030 30 52,9 7,1 12,0 33,7 0,1 0,01 0,02 0,06 

Bornholms region 58810 83 156,0 50,0 17,3 88,7 0,3 0,08 0,03 0,15 

Brøndby 2805 11 69,4 1,4 37,1 30,9 2,5 0,05 1,32 1,10 

Brønderslev 63318 35 84,1 21,8 18,0 44,3 0,1 0,03 0,03 0,07 

Dragør 1814 11 27,6 10,6 8,9 8,1 1,5 0,58 0,49 0,45 

Egedal 12579 25 693,3 316,1 79,8 297,3 5,5 2,51 0,63 2,36 

Esbjerg 74250 58 67,8 22,1 6,7 39,1 0,1 0,03 0,01 0,05 

Fanø 5578 10 13,9 2,2 0,0 11,8 0,2 0,04 0,00 0,21 

Favrskov 56936 57 201,9 104,4 19,3 78,2 0,4 0,18 0,03 0,14 

Faxe 40454 58 175,5 73,2 30,9 71,4 0,4 0,18 0,08 0,18 

Fredensborg 11208 33 193,3 106,4 37,2 49,6 1,7 0,95 0,33 0,44 

Fredericia 13446 26 86,1 42,8 2,3 41,0 0,6 0,32 0,02 0,30 

Frederiksberg 810 5 143,4 0,0 143,4 0,0 17,7 0,00 17,71 0,00 

Frederikshavn 64860 81 253,3 82,6 15,1 155,6 0,4 0,13 0,02 0,24 

Frederikssund 30534 41 700,3 347,5 107,5 245,3 2,3 1,14 0,35 0,80 

Furesø 5668 43 214,5 12,3 87,8 114,4 3,8 0,22 1,55 2,02 

Faaborg-Midtfyn 63700 74 125,2 42,9 33,6 48,7 0,2 0,07 0,05 0,08 

Gentofte 2554 5 98,0 5,3 48,4 44,3 3,8 0,21 1,89 1,73 

Gladsaxe 2500 4 340,6 0,0 323,1 17,5 13,6 0,00 12,92 0,70 

Glostrup 1331 16 46,5 3,5 30,2 12,8 3,5 0,27 2,27 0,96 

https://kortdata.fvm.dk/download/Markblokke_Marker?page=MarkerGaeldende
https://download.kortforsyningen.dk/content/corine-land-cover
https://download.kortforsyningen.dk/content/corine-land-cover
https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010
https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010


Danmarks Naturfredningsforening, august 

 2019 

9 

 

Kommune 
areal  
i Ha 

Antal 
BNBO pr 
kommune 

Samlet 
BNBO 
areal 

BNBO under 
landbrug 

BNBO 
under 
by 

BNBO natur 
og andet 

Alle 
BNBO 
arealer 

BNBO un-
der land-
brug 

BNBO 
under 
by  

BNBO un-
der natur 
mm 

areal i HA % af kommune 

Greve 6018 21 389,5 306,8 26,6 56,2 6,5 5,10 0,44 0,93 

Gribskov 28000 65 110,2 47,3 27,2 35,7 0,4 0,17 0,10 0,13 

Guldborgsund 90342 140 298,8 164,9 62,3 71,6 0,3 0,18 0,07 0,08 

Haderslev 70198 64 148,0 51,4 43,8 52,8 0,2 0,07 0,06 0,08 

Halsnæs 12119 55 131,6 20,6 58,9 52,1 1,1 0,17 0,49 0,43 

Hedensted 55147 105 142,8 62,8 20,5 59,4 0,3 0,11 0,04 0,11 

Helsingør 12161 33 100,7 16,5 32,6 51,5 0,8 0,14 0,27 0,42 

Herlev 1204 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Herning 
13235

0 69 129,0 17,2 46,4 65,4 0,1 0,01 0,04 0,05 

Hillerød 21299 39 853,0 241,1 297,6 314,4 4,0 1,13 1,40 1,48 

Hjørring 92958 135 348,7 132,1 63,2 153,5 0,4 0,14 0,07 0,17 

Holbæk 57870 124 266,5 114,1 86,5 65,8 0,5 0,20 0,15 0,11 

Holstebro 80016 22 289,8 30,7 223,6 35,5 0,4 0,04 0,28 0,04 

Horsens 54200 31 30,6 16,7 3,7 10,2 0,1 0,03 0,01 0,02 

Hvidovre 2485 7 49,2 4,8 43,1 1,2 2,0 0,19 1,74 0,05 

Høje-Taastrup 7841 16 215,2 135,7 40,0 39,6 2,7 1,73 0,51 0,50 

Hørsholm 3138 18 104,8 21,2 58,2 25,4 3,3 0,68 1,86 0,81 

Ikast-Brande 73641 24 38,7 8,4 16,9 13,4 0,1 0,01 0,02 0,02 

Ishøj 2594 6 628,2 355,3 172,8 100,0 24,2 13,70 6,66 3,86 

Jammerbugt 87292 66 355,6 123,1 84,7 147,8 0,4 0,14 0,10 0,17 

Kalundborg 60400 114 263,1 162,2 18,0 82,9 0,4 0,27 0,03 0,14 

Kerteminde 20585 15 53,1 38,6 1,9 12,6 0,3 0,19 0,01 0,06 

Kolding 60500 79 151,7 44,1 64,3 43,4 0,3 0,07 0,11 0,07 

København 7440 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Køge 25547 103 572,2 347,5 34,9 189,7 2,2 1,36 0,14 0,74 

Langeland 29110 34 107,4 64,4 19,0 24,0 0,4 0,22 0,07 0,08 

Lejre 24000 108 792,3 555,9 83,9 152,6 3,3 2,32 0,35 0,64 

Lemvig 51660 31 96,4 45,2 5,4 45,8 0,2 0,09 0,01 0,09 

Lolland 88440 53 162,9 108,1 7,8 47,0 0,2 0,12 0,01 0,05 

Lyngby-Taarbæk 3880 3 22,7 0,0 21,4 1,3 0,6 0,00 0,55 0,03 

Læsø 11840 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Mariagerfjord 72360 64 327,4 170,2 67,7 89,5 0,5 0,24 0,09 0,12 

Middelfart 29950 51 154,4 78,6 29,1 46,7 0,5 0,26 0,10 0,16 

Morsø 36797 29 75,9 41,8 10,9 23,2 0,2 0,11 0,03 0,06 

Norddjurs 72118 66 210,9 125,5 21,2 64,2 0,3 0,17 0,03 0,09 

Nordfyns 45157 75 187,6 113,8 31,8 41,9 0,4 0,25 0,07 0,09 

Nyborg 27624 52 165,9 79,6 35,7 50,6 0,6 0,29 0,13 0,18 

Næstved 68100 116 237,8 116,7 60,4 60,6 0,3 0,17 0,09 0,09 

Odder 22513 20 79,2 46,6 3,6 29,0 0,4 0,21 0,02 0,13 

Odense 30434 33 392,9 105,9 193,1 94,0 1,3 0,35 0,63 0,31 
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Kommune 
areal  
i Ha 

Antal 
BNBO pr 
kommune 

Samlet 
BNBO 
areal 

BNBO under 
landbrug 

BNBO 
under 
by 

BNBO natur 
og andet 

Alle 
BNBO 
arealer 

BNBO un-
der land-
brug 

BNBO 
under 
by  

BNBO un-
der natur 
mm 

areal i HA % af kommune 

Odsherred 35530 98 189,2 106,5 12,5 70,1 0,5 0,30 0,04 0,20 

Randers 80014 42 75,0 22,3 29,7 23,0 0,1 0,03 0,04 0,03 

Rebild 62500 66 123,8 60,0 24,5 39,3 0,2 0,10 0,04 0,06 

Ringkøbing-Skjern 
14888

6 84 166,5 45,2 41,6 79,8 0,1 0,03 0,03 0,05 

Ringsted 29548 63 643,3 277,0 73,0 293,3 2,2 0,94 0,25 0,99 

Roskilde 21188 48 1219,1 711,3 316,0 191,9 5,8 3,36 1,49 0,91 

Rudersdal 7380 31 216,7 38,4 95,6 82,6 2,9 0,52 1,30 1,12 

Rødovre 1212 3 73,7 0,0 73,7 0,0 6,1 0,00 6,08 0,00 

Samsø 11426 9 12,0 8,1 0,0 3,9 0,1 0,07 0,00 0,03 

Silkeborg 86489 45 78,3 13,6 25,8 38,9 0,1 0,02 0,03 0,04 

Skanderborg 43610 65 190,0 60,3 70,9 58,7 0,4 0,14 0,16 0,13 

Skive 69070 72 159,0 122,7 4,3 32,0 0,2 0,18 0,01 0,05 

Slagelse 56734 30 96,7 57,8 17,3 21,6 0,2 0,10 0,03 0,04 

Solrød 4000 29 154,0 95,7 37,6 20,7 3,8 2,39 0,94 0,52 

Sorø 31105 36 106,0 38,5 35,2 32,3 0,3 0,12 0,11 0,10 

Stevns 25019 11 26,5 13,3 4,6 8,6 0,1 0,05 0,02 0,03 

Struer 25084 39 53,5 12,5 18,3 22,7 0,2 0,05 0,07 0,09 

Svendborg 41700 46 364,4 166,5 92,4 105,5 0,9 0,40 0,22 0,25 

Syddjurs 69637 133 172,9 69,0 32,5 71,5 0,2 0,10 0,05 0,10 

Sønderborg 49657 41 82,3 31,2 34,0 17,2 0,2 0,06 0,07 0,03 

Thisted 
11016

5 46 128,3 28,9 19,7 79,7 0,1 0,03 0,02 0,07 

Tønder 
12780

0 67 134,4 55,8 18,6 60,0 0,1 0,04 0,01 0,05 

Tårnby 6495 10 30,3 0,0 30,3 0,0 0,5 0,00 0,47 0,00 

Vallensbæk 915 5 11,5 3,9 6,6 1,1 1,3 0,42 0,72 0,12 

Varde 
12557

9 59 118,7 15,5 21,1 82,1 0,1 0,01 0,02 0,07 

Vejen 81436 60 188,3 95,6 36,4 56,3 0,2 0,12 0,04 0,07 

Vejle 
10663

2 138 161,4 56,5 49,9 54,9 0,2 0,05 0,05 0,05 

Vesthimmerlands 77180 109 108,6 31,2 36,4 41,0 0,1 0,04 0,05 0,05 

Viborg 
14745

0 85 275,3 130,1 43,7 101,5 0,2 0,09 0,03 0,07 

Vordingborg 62100 94 177,4 95,1 33,0 49,4 0,3 0,15 0,05 0,08 

Ærø 9045 31 74,5 55,2 1,1 18,2 0,8 0,61 0,01 0,20 

Aabenraa 94155 49 248,1 22,1 139,6 86,4 0,3 0,02 0,15 0,09 

Aalborg 
11439

9 128 1029,9 504,3 119,5 406,1 0,9 0,44 0,10 0,35 

Århus 46887 81 403,0 164,3 77,1 161,6 0,9 0,35 0,16 0,34 

Danmark 
43201

20 4869 20366 8809 5105 6453     
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Bilag 3: 
Lovgivning, definition af BNBO samt svar fra ministeren om kompetence til kommunerne 
om at forbyde brug af sprøjtegifte. 
 
Kommunernes ret til påbud i BNBO og indvindingsoplande 

Gældende regler – beskyttelse af BNBO. Miljøbeskyttelseslovens § 24: Kommunalbestyrelsen kan 

give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige an-

læg til indvinding af grundvand. Påbud eller forbud gives mod fuldstændig erstatning som betales af 

vandforbrugerne. Miljøbeskyttelseslovens § 26 a: Hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale kan 

kommunalbestyrelsen pålægge en lodsejer rådighedsindskrænkninger for at sikre drikkevandsinte-

resser mod forurening med b.la. pesticider. Anvendelsen af bestemmelsen forudsætter, at der er la-

vet en indsatsplan for området. Erstatningen betales af kommunen eller hvis kommunen samtykker, 

af vandselskabet. 

 

Landbrug og Fødevarer har tidligere bekæmpet denne ret, som L&F mener er ekspropriation 

og en urimelig krænkelse af den enkelte landsmands ejendomsret, da der er tale godkendte sprøjte-

gifte. L&F har påklaget en række af disse forbud, og der er truffet afgørelse i den første af disse 

(vdr sag fra Egedal kommune) i Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2017, der fastslog at 

Egedal kommune havde ret til at udstede forbud uden for hjemmelen. L&F har derefter gået videre 

og har taget dommen til det civilretlige system og bebudet at de vil gå hele rettens vej for andre lig-

nende sager om nødvendigt. 

L&F argumenterer med at man ikke kan vide om BNBO virker og at der er tale om fortidens syn-

der. Men selvfølgelig er de fleste stoffer gamle stoffer grundvandet er nemlig gammelt ofte 20-30 

40 år eller ældre. 

   
Definition: BNBO og indvindingsoplande, BNBO - Borings Nært Beskyttelses Område.  

BNBO er af varierende størrelse omkring vandværkernes indvindingsboringer. Defineres af geologi 

og indvinding. Kan være op til 300 meter i længde, men oftest langt mindre i tværsnit. Når man ind-

vinder grundvand sænker man grundvandsspejlet ved siden af boringen. Denne sænkning kan være 

mere end 10 meter – hvilket betyder at der opstår et sug på 10 meters vandtryk, der suger ungt (for-

urenet) grundvand ned langs boringerne eller ned gennem utætheder i de overliggende lag, fx 

sprækker i lerlag. Der er på landsplan fastlagt ca. 6.945 ha BNBO, https://mst.dk/media/118884/re-

degoerelse-om-resultaterne-af-bnbo-bevillingen-i-2012-2013.pdf 

 

  
nst.dk/media/177545/folder_endelig.pdf 

 

https://mst.dk/media/118884/redegoerelse-om-resultaterne-af-bnbo-bevillingen-i-2012-2013.pdf
https://mst.dk/media/118884/redegoerelse-om-resultaterne-af-bnbo-bevillingen-i-2012-2013.pdf
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BNBO er IKKE nok – vi skal også beskytte de dele af vandværkernes indvindingsoplande hvor det 

meste af grundvandet dannes. Helst hele oplandet, fx med en målrettet pesticidregulering/eller en 

jordfordeling. MST udtaler, at godkendelsessystemet fungerer på marker med normale dyrknings-

forhold, klimaforhold etc., men at godkendelsen af pesticider IKKE gælder for BNBO, fordi man 

ved indvinding af grundvand fra boringerne skaber en voldsom nedadrettet gradient som netop er 

med til at definere BNBO –> man skaber en sænkningstragt omkring boringerne som afhænger af 

indvindingsmængde, geologi, hvor der kan skabes en sænkning i grundvandsspejlet på 5-10-20 me-

ter. Og netop i området over sænkningstragten suges grundvandet ned gennem sprækker i dæklag 

eller gennem andre utætheder, med fx 1 atm vandtryk (ti meters vandsøjle) 

Derfor virker godkendelsesordningen ikke i BNBO eller i særligt følsomme områder i indvindings 

oplandene. https://www.ja.dk/nyheder/livestream/Sider/Pesticider-i-grundvandet.aspx  

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 603 (MOF alm. del) stillet den 21. 

februar 2019 efter ønske fra Malte Larsen (S). 

Spørgsmål nr. 603 
”Vil ministeren belyse konsekvenserne af at give kommunerne mulighed for at forbyde anvendelse 

af pesticider i private haver?” 

Svar 

Kommunerne har allerede i dag kompetencen til at træffe beslutninger om at forbyde anvendelsen 

af pesticider i private haver, hvis det sker af hensyn til beskyttelsen af grund- og drikkevand. Dette i 

medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24 og 26 a.  

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 605 (MOF alm. del) stillet 21. februar 

2019 efter ønske fra Malte Larsen (S). 

Spørgsmål nr. 605 
”Vil ministeren belyse konsekvenserne af at give kommunerne mulighed for at forbyde anvendelse 

af pesticider i de områder, hvor drikkevandsdannelse sker?” 

Svar 

Kommunerne har allerede i dag mulighed for at forbyde anvendelsen af pesticider i områder med en 

særlig følsomhed, der bl.a. kan skyldes stor grundvandsdannelse. Kommunalbestyrelsen har pligt til 

at vedtage en indsatsplan for områder, som miljø- og fødevareministeren i henhold til 

vandforsyningslovens § 11 a har udpeget som indsatsområder. Indsatsområder er områder, udpeget 

på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af 

vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelsen af vandressourcerne mod hhv. nitrat og 

pesticider er nødvendig for at sikre drikkevandsinteresser. Kommunalbestyrelsen har også mulighed 

for at vedtage indsatsplaner for områder, der ligger uden for et indsatsområde udpeget af miljø- og 

fødevareministeren, af hensyn til at sikre kommunens vandforsyningsinteresser. Det kan fx være ud 

fra viden om, at der inden for et område med særlige drikkevandsinteresser er en særlig stor 

grundvandsdannelse. Når der er vedtaget en indsatsplan, har kommunalbestyrelsen efter 

miljøbeskyttelseslovens § 26 a mulighed for at pålægge en lodsejer rådighedsindskrænkninger eller 

andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre drikkevandsinteresserne. Der skal dog først 

forsøges indgået en frivillig aftale med lodsejeren. I områder, som ikke er omfattet af en 

indsatsplan, har kommunalbestyrelsen mulighed for at gribe ind over for fare for forurening af 

drikkevandet ved anvendelse af miljøbeskyttelseslovens § 24. 

Grundvandsdannelsen kan også ske inden for BNBO områder, hvorfor der ligeledes henvises til 

svar på alm. del. spm. 604. 

 

https://www.ja.dk/nyheder/livestream/Sider/Pesticider-i-grundvandet.aspx
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Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 604 (MOF alm. del) stillet 21. februar 

2019 efter ønske fra Malte Larsen (S). 

Spørgsmål nr. 604 
”Vil ministeren belyse konsekvenserne af at give kommunerne mulighed for at forbyde anvendelse 

af pesticider i nærheden af drikkevandsboringer?” 

Svar 

I forbindelse med tillægsaftalen til aftale om Pesticidstrategi 2017-21, som aftalekredsen 

(regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) 

indgik den 11. januar 2019, blev det besluttet, at kommunerne frem til og med 2022 skal gennemgå 

alle BNBO, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssigt brug. Kommunerne skal i den 

forbindelse vurdere behovet for yderligere indsatser. Aftalekredsen vil hvert år modtage en status 

for gennemførslen af kommunernes vurderinger for at vurdere fremdriften. I 2022 gennemføres en 

evaluering af den kommunale indsats. Såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen 

mod forurening af BNBO, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod 

sprøjtning i BNBO. De eksisterende regler giver allerede kommunerne mulighed for eksempelvis at 

pålægge en lodsejer rådighedsindskrænkninger, som er nødvendige for at beskytte drikkevandet 

mod forurening med bl.a. pesticider. Derudover er der mulighed for at indgå frivillige aftaler om 

eksempelvis pesticidfri eller økologisk dyrkning. Det er aftaleparternes ønske, at kommunerne i så 

vidt omfang som muligt skal afsøge muligheden for at lave frivillige aftaler med lodsejerne, således 

at der opnås lokalt forankrede løsninger i et samarbejde mellem kommune, vandværk og lodsejer. 
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Bilag 4 a 

Screeningsresultater april 2019 regionernes analyseprogram. Stoffer med fund sorteret efter 

hyppighed. 
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Bilag 4 b 

Fund af pesticider i kontrollen af drikkevandsboringer 2018- marts 2019. 
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J.nr. 2019-3785. Den 1. april 2019. Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Christiansborg, 1240 Køben-

havn K 

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 635 (MOF alm. del) stillet 6. marts 2019 

efter ønske fra Christian Rabjerg Madsen (S), Ida Auken(RV), Trine Torp (SF). 

Spørgsmål nr. 635 

”Kan ministeren oplyse, i hvilket omfang vandværkernes boringer i perioden 2018 og frem til i dag 

er påvirket af samtlige analyserede pesticider og nedbrydningsprodukter, og i hvilket omfang de 

overskrider grænseværdien på 0,1 mg.? Der tænkes her på alle pesticidanalyser, der er registeret i 

GEUS database Jupiter.” 

 

Svar 

Til brug for besvarelsen har De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 

(GEUS) på anmodning fra Miljøstyrelsen foretaget udtræk fra databasen Jupiter. I udtrækket indgår 

kun prøver, hvor analyseresultatet var godkendt af den ansvarlige myndighed på udtrækstidspunk-

tet. Det bemærkes desuden, at ikke alle analyseresultater indberettes til Jupiter, dette gælder for ek-

sempel driftsprøver. Nærmere beskrivelse af udtrækket, og den databehandling, som er foretaget, 

findes i vedlagte notat. 

I perioden 1.januar 2018 til 20.marts 2019 er der påvist fund af minimum et pesticid eller 

nedbrydningsprodukt i 41,1 % af indtagene i de undersøgte almene vandforsyningsboringer. I 11,4 

% af indtagene er der fund over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. Data kan ikke direkte sam-

menlignes med data i seneste afrapportering af grundvandsovervågningen fra 2017, da der er forskel 

på definitionen af boringer i de to udtræk, men der er generelt en tendens til højere fundprocenter i 

det nye udtræk. Det kan i høj grad henføres til, at det pr. 1.juli 2018 blev obligatorisk at analysere 

for DMS. Derfor er vandværkerne i løbet af 2018 begyndt at analysere for og finde DMS i et stort 

antal boringer. Tilsvarende blev det pr. 27.oktober 2017 obligatorisk at analysere for desphenyl-

chloridazon, hvor der også ses en relativ høj fundprocent. Dette bidrager også til, at fundprocen-

terne samlet set er øget. 

Jakob Ellemann-Jensen / Lea Frimann Hansen 

./. 
Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 
 


