
Målrettet grundvandsbeskyttelse

Ved Brian Badike Thomsen,
Projektleder, Slagelse Kommune
Lodsejermøde 25. juni 2019



Program

1. Velkomst v/ Jørgen Grüner, Formand for Miljø-, Plan- og 
Landdistriktsudvalget

2. Baggrund for mødet

3. Målrettet grundvandsbeskyttelse
- områdetyper

4. Statslig BNBO-aftale

5. Overvejelser om indsatser udenfor BNBO

6. Kort pause

7. Erstatning

8. Tid til spørgsmål og bemærkninger

9. Afrunding v/ Jørgen Grüner, Formand for Miljø-, Plan- og 
Landdistriktsudvalget



Baggrund for mødet

 Slagelse Kommune skal lave en indsatsplan for målrettet 
beskyttelse af grundvandet i indsatsområder

 SK Forsyning ønsker at brugen af sprøjtemidler ophører i 
de indsatsområder, der har størst betydning for deres 
vandindvinding – samt reduktion af nitratudvaskningen ved 
deres kildeplads ved Eggeslevmagle

 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal på deres møde 
13. august beslutte, om indsatsplanen skal indeholde 
- stop for brug af pesticider i de mest sårbare områder 
- nitratindsats omkring kildepladsen ved Eggeslevmagle

 Ingen beslutninger er truffet

 Orientering om indsats i boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO)



 Skal beskrive de målrettede
indsatser, der skal 
gennemføres for at beskytte 
grundvandet i de særligt 
sårbare områder

 Giver retning for kommunens
arbejde med grundvands-
beskyttelse

 Er ikke bindende for den 
enkelte lodsejer

 Hvis planen indeholder stop 
for brug af pesticider, skal 
kommunen efter vedtagelsen:
- forsøge at indgå individuelle 
aftaler med lodsejerne 
- og kan, hvis dette ikke er 
muligt, træffe individuelle 
afgørelser med partshøring, 
proportionalitetsvurdering, 
klagemulighed

Indsatsplan



E
Statslige udpegninger:

• Indsatsområder
Sårbart pga. tyndt lerdække
Indsatsplan

• BNBO
Sårbart pga. indvinding
Statslig aftale

Kommunal afgrænsning:

• Indsatsområder hvor 
kommunen overvejer stop 
for brug af pesticider

- ved SK-Nordre kildeplads 
også nitratindsats

SK-Valbygård
kildeplads

SK-Nordre
kildeplads

Målrettet grundvandsbeskyttelse



Statslig BNBO-aftale af 11. januar 2019

 Kommunerne skal sikre, at erhvervsmæssig brug af pesticider 
som udgangspunkt ophører i BNBO’erne

 Et BNBO kan dog undtages, hvis kommunen vurderer, at der ikke 
er behov for beskyttelse

 Staten har varslet et generelt forbud i BNBO, hvis ikke 
kommunerne kommer i mål inden udgangen af 2022

 Opfordring til at forsøge frivillige aftaler

 Fuld erstatning til landmændene – betales af vandværket

 Slagelse Kommune vil i 2019-2020 vurdere i hvilke BNBO’er, der 
ikke er behov for beskyttelse

 Slagelse Kommune vil i perioden 2020-2022 kontakte berørte 
landmænd for at undersøge mulighederne for frivillige aftaler



 Omfatter den del af indsatsområderne, der har størst betydning for 
vandværkerne (røde områder)

 SK Forsyning ønsker sprøjtefrie områder omkring deres to største 
kildepladser

 SK Forsyning ønsker reduktion af nitratudvaskningen omkring deres 
kildeplads ved Eggeslevmagle

 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal den 13. august beslutte, 
om sprøjtefrie indsatsområder skal indgå i indsatsplanen

Videre forløb:

 Byrådet forventes at sende et udkast til plan i 12 ugers offentlig 
høring i starten af 2020. Forventes vedtaget af Byrådet i efteråret 
2020.

 Hvis sprøjtefrie områder eller nitratkrav: Aftaler med den enkelte 
lodsejer og eventuelle individuelle afgørelser i årene herefter.

Overvejelser om stop for brug af 
pesticider i områder udenfor BNBO



Pause



Erstatning i tilfælde af stop for brug af 
pesticider eller nitratkrav

 Erstatningens størrelse vil først kunne afklares, når der skal 
indgås aftaler (2020/2021 og frem)

 Aftaler om ophør med brug af pesticider eller nitratreduktion skal 
ske mod fuld erstatning – beregnet individuelt

 Erstatningen skal tage udgangspunkt i markedsværdien og det 
tab og de følgeomkostninger landmanden har

 Erstatningen betales af vandværket

 Pilotprojekt viste stor forskel på, hvor meget den enkelte bliver 
berørt – og mange forskellige ønsker – givet videre til politikerne



Frivillige aftaler

Frivillige aftaler kan f.eks. bygge på:

 Engangserstatning for tinglysning af forbud mod brug af 
pesticider henholdsvis nitratkrav

 Årlig erstatning for stop med brug af pesticider

 Erstatning for udlæg med permanent græs

 Langvarige forpagtningsaftaler

 Aftale om økologisk drift (kun pesticidindsats)

 Aftaler om skovrejsning e.l.

 Salg af jord og jordbytte

 eller hvad der kan opnås enighed om, så længe målet om 
stop for brug af pesticider og eventuelt nitratreduktion nås



Opsummering

 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde den 13. august

 De berørte lodsejere vil blive orienteret, hvis kommunen 
beslutter, at stop for brug af pesticider (udenfor BNBO) eller krav 
om nitratreduktion skal indgå i høringsudkastet til indsatsplan

 Bemærkninger og gode idéer kan sendes til teknik@slagelse.dk 
inden 1. august – vil blive givet videre til Udvalget

 I er velkomne til at kontakte os for spørgsmål

 Denne præsentation lægges på www.slagelse.dk/saarbartgrundvand
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