
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Uenighed om størrelse på ”fuld erstatning” er en barri-
ere for frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse 

Kære Miljøminister Lea Wermelin 
 
Du har sagt klart (refereret i Altinget den 25. oktober 2019), at vi 
skal komme til dig, hvis der er problemer i forhold til implemen-
teringen af BNBO-aftalen. Derfor dette brev underskrevet af 
Skanderborg Byråd, Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde 
og Landboforeningen Odder-Skanderborg.  
 
Regeringen ønsker at nedbringe risikoen for forurening af 
grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i 
BNBO. Derfor har kommunerne fået til opgave at gennemgå 
BNBO med henblik på at vurdere behovet for indsatser. Dette 
skal kommunerne gøre inden udgangen af 2022.  
 
Regeringen ønsker også, at kommunerne så vidt muligt skal for-
søge at lave frivillige aftaler med lodsejerne, så der opnås lokalt 
forankrede løsninger i et samarbejde mellem kommune, vand-
værk og lodsejer.  Der er ikke fastsat krav om, at kommunerne 
skal forsøge at indgå frivillige aftaler i BNBO.   
 
Kommunerne skal dog jf. udkast til BNBO-bekendtgørelsen år-
ligt indberette, hvilke aftaler eller påbud kommunen har ind-
gået/meddelt i BNBO og udenfor BNBO. Intensionen med denne 
indberetning er, at aftaleparterne skal evaluere indsatsen med 
udgangen af 2022, med henblik på at vurdere om der skal gen-
nemføres et generelt forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af 
pesticider i BNBO.  
 
Frivillighed tager tid 
Erfaringen fra Skanderborg Kommune er, at frivillighed tager 
tid, hvis man ikke er enige om præmisserne. Processen har været 
i gang siden 2013, og har endnu ikke indgået den første aftale. 
Tiden er brugt på: 
 at drøfte nødvendigheden af en indsats med landbruget, 
 at få vandforsyningerne til at stifte et vandsamarbejde, som 

skal finansiere erstatningerne, 
 at holde workshop om fastsættelse af erstatningsniveauet 

med landbruget og vandværkerne, 
 at udarbejde en værktøjskasse til, hvordan vi indgår frivillige 

aftaler, herunder hvilken rådgivning lodsejerne tilbydes. 
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Side 2 af 2 

Praksis skal etableres – hellere i går end i dag  
En helt konkret barriere for at indgå frivillige aftaler er, at landbruget ikke er enige i det erstat-
ningsniveau, der tilbydes fra kommunernes og vandværkernes side. Kommunen skal tilbyde 
fuld erstatning, men der skal hverken betales for meget eller for lidt – vi skal finde den rigtige 
erstatning.  
 
Landbruget har klart meldt ud, at de ikke er enige i erstatningsniveauet i den hidtidig eneste 
taksationskendelse. Senest i landbrugsavisen den 15. november 2019: L&F: Erstatning til land-
mand i sag om sprøjteforbud er urimelig lav. Landbruget er således ikke enige i det erstat-
ningsniveau, der er skitseret i Statens BNBO vejledning og Notat om vurdering af erstatnings-
niveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i BNBO fra Københavns Universitet, IFRO.  
 
Landbruget har et retskrav på at få prøvet deres sager hos taksationskommission, overtaksa-
tion og i sidste ende domstolene. 
 
Hvis der skal være en reel mulighed for at indgå frivillige aftaler, skal der derfor hurtigst mu-
ligt findes en praksis eller opnås enighed om, hvad fuld erstatning er. Det betyder, at der skal 
føres tilstrækkelig mange sager gennem taksationssystemet, så der danner sig en praksis på 
området.  
 
Fremdriften skal ses i lyset af den tid, det tager at danne en praksis 
Når du skal vurdere kommunernes fremdrift i forhold til BNBO-aftalen, er det vigtigt at se det 
i lyset af, at der i dag kun er én taksationskendelse, der fastsætter erstatningsniveauet for pe-
sticidfri drift. Denne kendelse kom efter en sagsbehandlingstid på 11 måneder den 8. novem-
ber 2019. Det er værd at notere sig, at der her er tale om en sag, som blev opstartet i Egedal 
Kommune omkring 2013. Påbuddet blev givet den 12. september 2016, og stadfæstet af klage-
nævnet 18. december 2017.  
 
Sagt med andre ord: Vi gør vores yderste, men vi forventer ikke at nå i mål med de frivillige 
aftaler inden udgangen af 2022. Årsagen er, at vi ikke alle steder kan møde lodsejernes for-
ventninger til erstatningsniveauet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 

På vegne af Skanderborg Byråd Landboforeningen Odder-Skanderborg 
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