
Side 1 af 2
 

Referat fra

Lodsejermøde om indsatsplan i Aarhus Kommune den 24. maj 2017

Ad 1. Velkommen – det politiske landskab v/ Christian Jensen
Christian bød velkommen og takkede for fremmødet. Mødet er arrangeret af de Østjyske 
landboforeninger og familielandbruget i fællesskab. Der er udsendt invitationer til de 219 lodsejere, 
der også har fået brev vedr. den kommende indsatsplan i E-boksen fra Aarhus Kommune.

Christian redegjorde for pressens reaktioner i sær i forhold til at invitere en krisepsykolog. 
Christians pointe var, at en meget langstrakt proces, hvor landbrugenes jord står til at modtage 
påbud om pesticidfri drift, skaber en enorm usikkerhed. Denne usikkerhed skal man forholde sig til.

Ad 2. Orientering om de juridiske aspekter v/ Charlotte Bigum Lynæs
Charlotte indledte med at slå fast, at Landbrug & Fødevarer følger processen tæt i forhold til 
kommunernes iver for at udlægge pesticidfri områder.

Charlotte gav efterfølgende et overblik over de juridiske aspekter, hvor et af nøgleordene var 
ekspropriation. En væsentlig del af ekspropriationsbestemmelsen omhandler bl.a. 
nødvendighedsbegrebet. Det vil formentligt ikke være tilstrækkeligt med en generel ”trussel”.

Charlotte gennemgik endvidere lovhjemlen i de forskellige bestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven.

Hvis Aarhus Kommune udsteder et påbud, kan der arbejdes i 2 spor rent juridisk.
Et spor omhandler erstatningens størrelse. Dette afgøres af Taksationskommissionen. Det andet 
spor omhandler hjemmel-spørgsmålet. Dette afgøres af klagenævn og/eller domstol.

Hvis der klages til nævnet, vil klagen typisk have opsættende virkning for påbuddet. Denne 
opsættende virkning opnås ikke, hvis sagen bringes direkte for domstolen.

Charlotte anbefalede de fremmødte lodsejere, at de på nuværende tidspunkt skulle indsende 
bemærkninger gående på, hvorfor de ikke mener, at et indgreb af denne karakter er nødvendigt for 
deres ejendom.

Charlotte redegjorde til sidst for, at L&F vil følge op med klagesag og evt. stævning, hvis der 
udstedes påbud om pesticidfri drift.

Ad 3. Fakta omkring pesticider, generelt og specifikt for Aarhus v/ Søren Thorndal 
Jørgensen
Ifølge pressen er der store problemer med pesticider i forhold til drikkevand.

Søren er ikke enig og gav følgende status for grundvand og pesticider.

Grænseværdien for pesticider er 0,1 mikrogram/l. Fund under denne grænse er ikke forurening. 
Antallet af fund afgøres derimod af detektionsgrænsen, som hele tiden flytter sig i takt med mere 
og mere avanceret udstyr.

Søren redegjorde for, at Aarhus Kommune sammenblander godkendte og regulerede stoffer, 
hvilket er misvisende. De fleste regulerede stoffer er ikke tilladte at anvende i landbruget.
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Man bør forlange, at specifikke fund over grænseværdien af stoffer, der i dag anvendes af 
landbruget undersøges nærmere.

Derforuden henstillede Søren til, at man udtager punktkilder fra datasættet, som f.eks. gamle 
lodsepladser.

Ad 4. Fakta omkring nitrat, hvad kan vi forvente? v/ Carl Åge Pedersen
Carl Aage redegjorde for, at Aarhus Kommune ligger op til evt. nitratbegrænsninger afhængig af 
den beregnede udvaskning i rodzonen. Men man bør huske at ”rodzonevand ikke er grundvand”.

Der sker mange steder en betydelig denitrifikation mellem rodzone og grundvandsmagasin.

Ad 5. Hvordan håndterer man en hængende trussel over hovedet? v/ Inger Kristensen
Inger gav et indblik i forskellige reaktionsmønstre i forhold til at leve med den usikkerhed, der 
følger af indsatsplanarbejdet.

Reaktioner vil ofte være meget individuelle og afhænge af situationen, personen og relationen.
Inger anbefalede, at man ikke bruger sin energi på udefra kommende vilkår, som man ikke har 
indflydelse på, men derimod på elementer, der kan påvirkes. 

Ad 6. Hvordan kommer vi videre sammen – Tak for i aften v/ Jens Gammelgaard
Jens startede med at give en status på Indsatsplan Beder. Arbejdet her startede i 2009. Aarhus 
Kommune besluttede sommeren 2016, at der nu skulle udstedes påbud. Der er endnu ikke udstedt 
nogen. Kommune har bestilt Orbicon til at undersøge muligheder for jordfordeling.

Når/hvis der udstedes påbud, bliver de påklaget og derefter går de formentligt i retssystemet.
Sagerne bør danne præcedens.

Jens redegjorde til slut for, at landboorganisationerne indsender fælles høringssvar til Aarhus 
Kommune og opfordrede også lodsejerne til at indsende korte bemærkninger.



Juridiske aspekter

Advokat Charlotte Bigum Lynæs, L&F

Grundlovens § 73, stk. 1

”Ejendomsretten er ukrænkelig. 
Ingen kan tilpligtes at afstå sin 
ejendom uden hvor almenvellet 
kræver det. Det kan kun ske 
ifølge lov og mod fuldstændig 
erstatning.”



• Krav om udtrykkelig lovhjemmel

• Indgrebet skal ske af hensyn til 
almenvellet 

• Indgrebet skal være nødvendigt

• Indgrebet skal være aktuelt og ikke 
eventuelt

Betingelser for den lovlige ekspropriation

Anvendelse af nødvendighedskrav - Mbl.§ 26 a:

• ”..kan kommunen i mangel af aftale, 
• ..på rimelige vilkår , 
• ..endeligt eller midlertidigt,
• ..mod erstatning,
• ..pålægge rådighedsindskrænkninger eller 

andre foranstaltninger,
• ..nødvendige for at sikre drikkevandsinteresser 

mod forurening med nitrat eller pesticider.”



Yderligere krav til § 26a

• § 26a indeholder en klar angivelse af krav til kommunen.

• Også udmøntet i Bekg. om indsatsplaner (912/2016):

• Samlet vurdering af hydrogeologiske forhold:
• Data fra vandanalyser,
• Forekomst af miljøfremmede stoffer
• Stigende tendenser med nitrat, pesticider eller andet, 

eller 
• Andre relevante forhold.

• Mbl. § 24, stk. 1:

• ”Kommunalbestyrelsen kan give 
påbud eller nedlægge forbud for at 
undgå fare for forurening af bestående 
eller fremtidige vandindvindingsanlæg
til indvinding af grundvand”

Anvendelsen af mbl. § 24



Yderligere krav til § 24

• Hvor langt kan bestemmelsen i § 24 strækkes 
afstandsmæssigt? Boringsnære?

• § 24 er i praksis anvendt ved fastlæggelse af 
fredningsbælter omkring vandboringer.

• Typisk radius på 10 meter i forbindelse med 
tilladelse til det pågældende anlæg efter 
vandforsyningsloven

Yderligere krav til § 24

Kommunen har bevisbyrden for:

• at det kan begrundes, at en given aktivitet, 
situation eller et lignende forhold kan true eller 
truer med at forurene vindindvindingsanlæg.

• Det er således ikke tilstrækkeligt, at forureningen 
truer grundvandet generelt.

• Uheld – restriktioner for at forebygge



Proces - Taksation

• Afvisning af frivillig aftale,

• Indkaldelse til åstedsforretning efter lov om offentlige 
veje. 

• Kommunen vil typisk vedlægge erstatningsberegninger 
ved varsling – hvis forbud vedlægges erstatningstilbud.

Proces - Taksation

• Hvis ej enighed, indsender kommunen sagen for 
taksationsmyndighederne efter vejlovens § 61.

• Kommunen kan godt indbringe sagen for 
taksationsmyndighederne, selvom der er NMKN-klage



Proces - Klage

• Påbud eller forbud efter Mbl. § 24 og § 26a kan påklages 
jf. Mbl. § 91.

• Fristen er 4 uger.

• Klagen har opsættende virkning, jf. § 95, med mindre 
NMKN beslutter andet efter § 78 (”særlige grunde”).

Proces - Klage

• Obs. Kommunen kan dog efter § 78, stk. 2 beslutte, at 
klagen ikke skal have opsættende  virkning (”straks 
påbud”) – også det kan NMKN vurdere.

• Sagsbehandlingstiden 1-2 år ved NMKN. 



Proces - Domstolene

• Enten direkte søgsmål – dvs. uden klage til NMKN –
ingen opsættende virkning, Grundlovens § 63.

• NMKN afgørelse inden 6 måneder.

• Varighed 2 – 6 år. 

L&F og SEGES: Pesticidfrie områder 
Faglighed – uanset Mbl. § 26 a eller § 24

Dialog med kommunerne og medlemmerne i arbejdsgruppe

Efterprøvelse af det faglige & juridiske grundlag

Klagesager og evt. stævning



Spørgsmål

?



Fakta om pesticider, generelt og 
specifikt for Århus

Søren Thorndal Jørgensen

Chefkonsulent 

24. maj 2017 ved LMO, Søften 

Problemer?



Grundvand – regulering og status

Status
Plantebeskyttelsesmidler

i grundvand

Status
Nitrat i grundvand

Regulering
• Generel regulering af plantebeskyttelsesmidler 

og kvælstofgødning
• Kommunal indsatsplanlægning 
• Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Juridisk spor

• Indsatsplanlægning – MBL § 26a
• Boringsnære beskyttelsesområder 

(BNBO) – MBL §24

Flere typer af national overvågning af grundvand

• 1: Grundvandsovervågning, GRUMO (opperationel overvågning, årligt)

• 2: Landovervågningen, LOOP

• 3: Vandværkernes boringskontrol

• 4: Punktkilder 

• 5: Kontrolovervågning på forekomstniveau - tilstandsvurdering (EU-krav hvert 6. år)



Status – Plantebeskyttelsesmidler

Termer der er vigtige

• Grænseværdi: Den tilladte koncentration der må være i vandet. For pesticider 0,1 
mikrogram / liter vand (politisk fastsat).

• Detektionsgrænsen: Den laveste koncentration der videnskabeligt er sikkerhed for. 
Enkelte forskere udtaler sig om nanogram / liter vand, men der er usikkerheden meget 
stor. Med tiden bliver apparaterne sikkert så præcise, at vi også kan måle disse værdier 
med stor sandsynlighed, og derefter sænkes detektionsgrænsen endnu mere.

• Forbudte stoffer: Midler som ikke længere er tilladt at bruge fx Prefix eller Ridomil

• Regulerede stoffer: Midler hvor der efter den oprindelige godkendelse er indført 
restriktioner på deres brug fx Basagran eller diclorprop (nu kun i plænerens)

• Godkendte stoffer: Midler som må anvendes efter anvisning på etiket



Mange typer af boringer

• Der er flere typer af boringer / indtag, hvor der udtages prøver

• Ikke alle er lige gode fx vandingsboringer eller LOOP boringer

• GRUMO boringer er overvågningsboringer, og oftest måles relativt tæt på jordoverfladen

• Vandværksboringer er meget dybe boringer i ældre grundvand

• Egne vandboringer – fx gårdanlæg eller huse på landet

• Vandingsboringer – fx markvanding og drivhuse

• LOOP boringer, stammer fra landovervågningsprogram for nitratudvaskning (meget 
øverligt placeret)

Plænerens 180 kg 

2015 salg

2 kgIngen godkendte midler



GRUMO rapport



Den nationale grundvandsovervågning GRUMO. 950 indtag 
(kilde: GEUS)

Datamateriale - GRUMO – eksempel glyphosat

Antal overvågningsboringer (GRUMO): ca. 2.000
Antal drikkevandsboringer: ca. 10.000



Risikobaseret prøvetagning Problemer med analysemetode

GEUS tidl. figur med glyphosat (Roundup) koncentration –
NU UDGÅET FRA GRUMO-rapport

Når alle data tages med



FAKTA

• I 2013 blev der lukket 1 drikkevandsboring pga. pesticider. Ikke 100 boringer!

• Det var BAM, der stammer fra et middel som hovedsagligt blev brugt som 
totalukrudtsmiddel uden for landbruget fx af vandværkerne selv

• Ca. 75 % af alle fund i drikkevandsboringer er BAM

• Der er gjort 3 fund over grænseværdien af godkendte midler de sidste 20 år i aktive 
vandværker. Det svare til 0,1 %

• Roundup har været på markedet i Danmark siden 1975



FAKTA OMKRING NITRAT, HVAD KAN 
VI FORVENTE?

Carl Åge Pedersen, Planter og Miljø
Chefkonsulent

Østjyske landboorganisationer.
Møde hos LMO, Søften

24. maj 2017

HVAD VIL AARHUS KOMMUNE?

Hvor skal der være restriktioner af hensyn til risikoen 
for nitratforurening?
Sideeffekt af pesticidforbud

Er der behov for yderligere restriktioner?
Er der grund til restriktioner i gødningsanvendelsen?
Hvad viser analyserne?
Alternativ til restriktioner af hensyn til nitratforurening

2..



DET VIL AARHUS KOMMUNE

3..

Indsatsplanen forventes at stille krav om, at jorde i sårbare 
områder og jorde tæt på vandværkernes boringer fremover 
skal drives uden brug af pesticider, og at der kan være brug 
for at begrænse anvendelse af gødning i mindre dele af 
området. Jord, som hverken ligger i sårbare områder eller 
tæt ved boringer, bliver ikke berørt af planen. 

4..

Arealet af et BNBO 
er typisk 2 - 3
hektar.

Kilde: Svanas 
rejsehold. 
Nyhedsbrev nr. 8.



INDSATSOMRÅDER 
I AARHUS
KOMMUNE.

LYSEBLÅT: 
INDSATSPLAN OMRÅDER.
RØDE CIRKLER:
OMRÅDER TÆT VED 
VANDVÆRKSBORINGER

5..

HVOR SKAL DER VÆRE RESTRIKTIONER AF 
HENSYN TIL RISIKOEN FOR NITRATFORURENING

Hvor modelberegninger viser for stor udvaskning af nitrat.
En udvaskningsmodel viser ikke forventet indhold at 
nitrat i grundvandet, men i rodzonen.
Hvis man skal være venlig, kan man opfatte det som 
en ”worst case” beregning.
Der er behov for at få slået fast, at rodzonevand ikke 
kan, skal eller vil blive brugt som drikkevand.

6..



SIDEEFFEKT AF PESTICIDFORBUD

Hvis pesticidforbuddet medfører omlægning til 
vedvarende græs, vil det klart mindske behovet for en 
indsats mod nitratudvaskningen.
Hvis pesticidforbuddet medfører mere omlægning til 
økologi, vil politikerne nok mene, at der ikke er så stort 
behov for en indsats mod nitratudvaskning.
Men det er ikke i overensstemmelse med fakta.

7..

ER DER GRUND TIL RESTRIKTIONER I 
GØDNINGSANVENDELSEN?

Kommunen mener udokumenteret, at 
Fødevare og Landbrugspakken vil 
medføre for højt nitratindhold i grund-
og drikkevand.
Aarhus området er ikke en del af det 
såkaldte ”nitratbælte”, så:
Behovet for en ekstraordinær indsats 
er ikke større end i resten af landet.
Dette er behandlet i landbrugets:

8..



I RODZONEN ER NITRATINDHOLDET ALLEREDE 
UNDER GRÆNSEVÆRDIEN PÅ 50 MILLIGRAM/L. 

9..

NITRATINDHOLDET FALDER 
YDERLIGERE PÅ VANDETS VEJ MOD 
GRUNDVANDSMAGASINERNE (I)

Grundvand, som indvindes fra magasiner under 
nitratfronten, vil altid have et lavt nitratindhold.
Hér indvindes der typisk i blåler.

10..



NITRATINDHOLDET FALDER 
YDERLIGERE PÅ VANDETS VEJ MOD 
GRUNDVANDSMAGASINERNE (II)

Men for det vand, som indvindes fra den iltede 
zone (rødler), er det vigtigt, at man ikke bare 
anvender nitratkoncentrationen i det vand, som 
vasker ud af rodzonen, når man skal estimere 
nitratindholdet i grund- og drikkevand, som 
indvindes fra den iltede zone.
Der sker nemlig en ikke uvæsentlig reduktion 
af nitratindholdet under rodzonen.

11..

HVAD VISER ANALYSERNE?

Kommunen véd 
godt, at der ikke er 
noget stort problem.
Et eksempel:

12..



MULIGE 
INDSATSER?

13..

Enten eller

Eller:

Både og?

ALTERNATIV TIL RESTRIKTIONER AF 
HENSYN TIL NITRATFORURENING

14..



15..

16..



”Du kan ikke kontrollere stormen!
Men du kan lære at styre sejlene”

Hvordan håndterer man en hængende trussel over hovedet?
v/ socialkonsulent Inger Kristensen, LMO

• Svært når man er selvstændig
• Svært når virksomhed og bolig hænger sammen
• Lovgivning – udefrakommende regler uden man har 
indflydelse

Naturligt at reagere med følelser som:
• Vrede 
• Overraskelse
• Usikkerhed
• Bekymring og angst

Afmagt og frustration



Balance mellem KRAV og RESSOURCER
”Stress er en tilstand som opstår, når der er mangel på ressourcer”

Krav:

• Nye regler
• Økonomi
• Resultater
• Faglighed
• Overblik
• Samarbejde
• Energi

Ressourcer:

• Arbejds- og livser-
faring

• Uddannelse
• Helbred
• Støtte fra familien
• Støtte fra netværk
• Livssituation
• Indstilling

Afhænger af:

•Situation
•Person
•Relation

Individuel reaktion



Brug din energi konstruktivt

• Tag symptomerne alvorligt og mærk efter
• Tal med hinanden - fortrolighed
• Bede om hjælp
• Netværk er vigtig
• Undgå isolation
• Åndehuller/lade batterierne op
• Værdsæt de gode ting i livet
• Brug energien på det du kan ændre og accepter det 
du ikke kan ændre

Gode råd





Hvordan kommer vi videre sammen?

1. Østjyske landboorganisationer udarbejder bemærkninger til 2/6

2. Du opfordres til at indsende bemærkninger til 2/6
miljoeogenergi@aarhus.dk eller
Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, Att.: Niels Cajus Pedersen

3. Når forslag til indsatsplan foreligger (efterår 2017?) � 12 ugers høring - vil vi 
opfodre dig til at tage imod invitation fra Aarhus Kommune til individuelt møde 
om planen

4. Østjyske landboorganisationer vil i samarbejde med L&F sørge for skabelon til 
individuelt høringssvar og eventuelt invitere til lodsejermøde

5. Østjyske landboorganisationer vil indgive et høringssvar. 

mailto:miljoeogenergi@aarhus.dk

