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Vedr.: Bemærkninger til indsatsplanlægning  
 
Hermed fremsendes Djursland Landboforenings bemærkninger til det udsendte og gennemgåede 
materiale i Koordinationsforum. 
 
Vi har, som vi også gav udtryk for på mødet, forslag til præciseringer af miljømål og retningslinjer for 
hhv. nitrat og pesticider beskrevet i Norddjurs Kommunes bilag 2. 
 
Nitrat 
Miljømål i OSD 
Norddjurs Kommune foreslår at skærpe den nuværende erstatningsfrie regulering fra at gælde 
kortlagte ringe beskyttede områder (IO) til at omfatte hele området med Særlige 
Drikkevandsinteresser (OSD). 
 
Vi undrer os over denne skærpelse, da den statslige kortlægning netop har fundet sted i OSD, og 
udpeget IO, som er ringe geologisk beskyttet. Kortlægningen har i samme ombæring peget på at 
resten af det undersøgte OSD er geologisk velbeskyttet. 
 
Det vil således være ude af proportion at påføre landbruget en omkostning til at nedbringe 
udvaskningen i områder, hvor den ikke er problematisk. 
 
Mulighederne for at skærpe det generelle beskyttelsesniveau er beskrevet i bilag 3 til 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Her står følgende om arealer som er konstateret ikke 
nitratfølsomme ved zoneringen:  
”Kommunen er ikke forpligtet til at stille særskilte vilkår til begrænsning af nitratudvaskning…. 
Kommunen kan dog vælge at stille vilkår i denne situation. Vilkårene vil i givet fald skulle stilles så det 
grundlæggende beskyttelsesniveau følges”.   
 
Det grundlæggende niveau er formuleret således: 
”…Hvis der i referencesituationen beregnes en udvaskning på 50 mg/l eller derover, må den beregnede 
udvaskning i ansøgt drift derfor ikke være større end beregnet for referencesituationen.” 
 
Samlet set mener vi derfor ikke 1) at det giver faglig mening at skærpe udenfor IO 2) at den 
nuværende lovgivning giver mulighed for at anvende det foreslåede miljømål for OSD. Miljømålet bør 
derfor udgå. 
 
Miljømål almene vandværkers indvindingsopland og boringer 
Norddjurs Kommune foreslår to forskellige miljømål for nitrat. 
 
Der iværksættes foranstaltninger til reduktion af udvaskning af nitrat til grundvandet: 

1) Når der på vises 25 mg/l nitrat ved boringskontrol eller i drikkevandet 
2) Når den beregnede udvaskning fra rodzonen overskrider 50 mg/l nitrat og der er målt mere 

end 5 mg/l nitrat i indvindingsboringerne 
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Retningslinjer – Nitrat 
Ad 1) Her er beskrevet samme niveau som i miljømålet, men tilføjet at der først iværksættes 
foranstaltninger til reduktion af udvaskning af nitrat når der samtidig er en stigende tendens. 
Ad 2)Her står det samme som i miljømålet. 
 
Vi har følgende kommentarer, som både gælder for miljømål og retningslinjer.  
Ad 1) Vi er enige i, at der skal iværksættes en foranstaltning, hvis der både er målt mere end 25 mg/l 
nitrat, og der har været en stigende tendens. Dette bør konsekvensrettes, så det også fremgår af 
miljømålet. 
 
Ad 2) Som nævnt på mødet kender vi ikke til udvaskningsberegninger, hvor den beregnede 
udvaskning ud af rodzonen er mindre end 50 mg/l nitrat. Kommunens forslag vil således medføre, at 
der skal iværksættes foranstaltning til reduktion af nitratudvaskning i alle områder med mere end 5 
mg/l nitrat.  
 
Som minimum bør både miljømål og retningslinje suppleres med, at der skal være et stigende indhold 
af nitrat, førend der iværksættes tiltag. I grundvandsmagasiner med ældre grundvand, bør den 
stigende tendens måles i det yngre grundvand, idet kvælstofudledningen gennem de seneste 25 år 
har været faldende med ca. 45 % (se figur). Gør man ikke det, risikerer man at regulere på baggrund 
af forkerte data, og dermed at påføre både vandforbrugere og landbrug unødige omkostninger. 
 

 
Figur: Udvikling i kvælstofudledning 
 

Vi vil dertil anbefale, at man laver en endnu mere nuanceret tilgang således, at der ligges endnu et 
trin ind i mål og retningslinjer:  

 5 mg/l + stigende tendens: Overvågning af yngre grundvand 

 10 mg/l + stigende tendens: Dialog med landbrug om dyrkningspraksis i specifikke områder 

 25 mg/l + stigende tendens: Tiltag til reduktion af udvaskning af nitrat 
  
Samlet set mener vi, at der ikke skal iværksættes tiltag til reduktion af nitrat, før der er sikkerhed for, 
at nitratindholdet er stigende, idet det giver sikkerhed for, at der ikke pålægges omkostninger på 
vandforbrugere og landbrug ved stagnerende eller faldende nitratindhold. 
 
 



Pesticider 
Miljømål i OSD 
Norddjurs Kommune foreslår et to-delt miljømål: 
1) det skal tilstræbes, at forbruget af pesticider begrænses mest muligt 
2) det skal tilstræbes, at der ikke findes målelige mængder af pesticider i grundvandet 
 
Ad 1) I det foreslåede miljømål vil Norddjurs Kommune begrænse brugen af pesticider generelt. De i 
dag godkendte pesticider er godkendt under forudsætning af, at evt. rester nedbrydes inden vandet 
når grundvandsmagasinerne.  
 
Målet om at begrænse forbruget af pesticider, går da heller ikke igen i retningslinjerne, hvorfor 
ovenstående antages at være en formuleringsfejl. 
 
Ad 2) Isoleret set som et miljømål er vi enige i, at det er en fin overligger at have. Se dog 
bemærkninger under Miljømål - almene vandværkers indvindingsopland og boringer. 
 
Miljømål - almene vandværkers indvindingsopland og boringer 
Norddjurs Kommune foreslår, at det skal tilstræbes, at det indvundne vand ikke indeholder målelige 
mængder af pesticider. Igen er vi enige i, at det er en fin overligger at have.  
 
I skemaet på side 4 i bilag 2 foreslår Norddjurs Kommune forskellige handlinger, hvoraf det bl.a. 
fremgår, at der ved fund af pesticider skal laves frivillige aftaler alternativt udstedes § 26a påbud. 
 
Som nævnt på mødet mener vi ikke, at fund uanset mængde nødvendigvis skal føre til en handling, 
som medfører dyrkningsrestriktioner. Dette syn er begrundet i, at vi over tid kan måle lavere og 
lavere koncentrationer. 
 
Pesticider har en grænseværdi på 0,1 µg/l.  
Vi anbefaler, at man laver en endnu mere nuanceret tilgang således, at der ligges forskellige trin ind i 
mål og retningslinjer.  
 
Ved fund af godkendte midler i en koncentration på 10 % af grænseværdien svarende til 0,01 µg/l 
overvåges det yngre grundvand. 
 
Ved fund af godkendte midler i en koncentration på 20 % af grænseværdien svarende til 0,02 µg/l 
kontaktes landbruget med oplysning om, at der kan være problemer med et bestemt pesticid, for på 
den måde at afsøge en adfærdsændring. 
 
Ved fund af godkendte midler i en koncentration på 50 % af grænseværdien svarende til 0,05 µg/l kan 
der skrides til indsats mod anvendelse af den/de fundne pesticider. 
 

 10 % af grænseværdi: Overvågning af yngre grundvand 

 20 % af grænseværdi: Dialog med landbrug om dyrkningspraksis i specifikke områder 

 50 % af grænseværdi: Tiltag til ændret pesticidanvendelse 
 
Retningslinjer – pesticider (fladekilder) 
Norddjurs Kommune foreslår at der ved fund af pesticider skal søges lavet frivillige foranstaltninger, 
dernæst udstedes påbud. 
 
Igen mener vi at der skal arbejdes med specifikke værdier i forhold til grænseværdien, som beskrevet i 
ovenstående afsnit. 



 
Samlet set mener vi, at der skal arbejdes med grænseværdier og andele heraf i forhold til 
pesticidfund, og ikke kun fund. 
 
 
 


