
Program

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

2. Status for indsatsplanen 
v/ Brian Thomsen, Projektleder ved Miljø-, Plan- og Teknik

3. Vandværkernes udfordringer i relation til pesticider
v/ Claus Vangsgård, seniorkonsulent fra DANVA

Kort pause

4. Godkendelse af pesticider
v/ Anne Louise Gimsing, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer

5. VAP-varslingssystemet
v/ Preben Olsen, Akademisk medarbejder ved Århus Universitet

6. Spørgsmål og kommentarer



Pesticidindsats i områder 
med sårbart grundvand

Ved Brian Badike Thomsen,

Projektleder, Slagelse Kommune



Vandværker i Slagelse Kommune

Miljøafdelingen

SK Forsyning

Stigsnæs 
Vandindvinding

Andre almene 
vandværker

Cirklens størrelse angiver 
tilladelsesmængden

Vandværkerne indvinder 
årligt 5,6 mio. m³ 
grundvand

Pesticider i ca. 1/3 af 
vandværksboringerne.



Her er grundvandet 
særligt sårbart

1. Indsatsområder

• Er særlig sårbare på grund af 
tyndt beskyttende lerdække

• Kommunen skal lave en plan for 
målrettet beskyttelse
- Pesticidindsatsen er én ud af 
række forskellige indsatser

2. BNBO

• Er særlig sårbare, som følge af 
vandindvindingen

• Statslig aftale om brug af 
sprøjtemidler i BNBO



Udgør godkendte pesticider en risiko?

Godkendelsesordningen og VAP-varslingssystemet vurderes at sikre 
grundvandet under hovedparten af danske jorde.

 Repræsenterer 85-95 % af danske lerjorder. 

 På de sidste 5-15 % af lerjordene kan der være behov for 
supplerende målrettet beskyttelse

Man kan ikke identificere lerområder, der er velbeskyttede, og 
lerområder der er dårligt beskyttet overfor pesticider.

=> Man kan derfor være nødt til at udpege de områder, hvor 
grundvandsdannelsen er særlig stor (lovbem.).

I mangel af en statslig udpegning af pesticidsårbare områder, 
anbefaler Miljøstyrelsen kommunerne, at fokusere på områder:
- med stor grundvandsdannelse
- med ringe naturlig beskyttelse
- hvor forurening vil have særlig store konsekvenser for 
vandforsyningen i kommunen

=> Indsatsplaner



Forslag til ”sprøjtefrie områder”



Vedtagelse af indsatsplanen
- tidsplan

Inddragelse af direkte berørte parter

4. maj 2020 Behandling af udkast til indsatsplan i MPL-udvalget

25. maj 2020 Behandling af udkast til indsatsplan i Byrådet

Juni - august 12 ugers offentlig høring

Behandling af indkomne bemærkninger

Efterår 2020 Behandling af plan i MPL-Udvalget og Byrådet

Ultimo 2020 Offentliggørelse af planen



Lodsejeraftaler

Lodsejeraftaler kan bl.a. omhandle:

 Pesticidfri drift

 Permanent græs

 Skovrejsning

 Etablering af natur

 Økologisk drift

 Solceller

 Jordbytte

 Opkøb



Lodsejerforhandlinger

Lodsejerforhandlinger:

Forventes gennemført frem til 2023

Aftaleindgåelse:

Indenfor BNBO: Kan indgås når BNBO-handleplan er vedtaget 
(maj 2020)

Udenfor BNBO: Kan indgås når indsatsplanen er vedtaget 
(ultimo 2020)

Aftalerne forhandles med vandværkerne. 

Vandværkerne betaler erstatningerne.

Slagelse Kommune vil bistå i forhandlingerne.
(Jordfordeling, planmæssige muligheder, vejledning)



Kontaktpersoner

 I vil blive kontaktet af det lokale vandværk eller kommunen, 
når forhandlinger opstartes

 Henvendelser kan ske til Slagelse Kommunes miljøafdeling 
eller det lokale vandværk.

Kontaktpersoner:

 Brian Thomsen, bbtho@slagelse.dk, tlf. 58 57 46 91

 Torben Hald, tohal@slagelse.dk, tlf. 58 57 47 16

 SK Forsyning, Jan Jørgensen, jjo@skforsyning.dk, tlf. 58 36 25 81

 Det lokale vandværk – se vandværkets hjemmeside



Tak for opmærksomheden


