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Referat fra fællesmødet om BNBO d. 30. juni 2021 
 

Deltagere: Dalby-Rode Vandværk, St Torøje-Smerup Vandværk, Fakse Ladeplads Vandværk, Karise 
vandværk, Faxe Vandværk, Egedevejens Vandværk. Østdansk landboforening, Rambøll, Faxe 
Kommune. 

Kongsted Vandværk og Faxe Forsyning deltog ikke. NK-Vand er ikke tilmeldt 

 

Oplæg fra Rambøll: Helle Sø fra Rambøll holdt oplæg om sårbarhedsvurderingerne, de har foretaget 
for Faxe Kommune. 

Undervejs kom emner op som 

- Render/grøfter/dræn m.m., som fører vand ind i BNBO udefra, er ikke medtaget i den politisk 
bestemte indsats. Dvs. der tages ikke højde for evt. kilder uden for BNBO. Derfor må 
vandværket jo godt selv lave en indsats for det, hvis de ønsker.  

- Erfaringer med at lave aftaler med BaneDanmark og Østbanen om sprøjtning langs jernbanen. 
 

Oplæg fra Østdansk Landboforening: Ole Elbæk fra Østdansk Landboforening holdt oplæg om  

- deres bud på, hvordan aftaler kan indgås 
- at den største risiko er ved uheld med traktor sprøjter 
- alternativer til konventionel dyrkning 
- opfordring til dialog med jordejer og at lave en individuel aftale 
- Beder-sag erstatning pris for 110.000 kr/ha – efter afgørelse i Overtaksationskommissionen.  

 
Under oplægget kom desuden emner op som 

- Afgrænsning af BNBO med pæle/buske/andet – kan måske være fornuftigt for at sikre at 
landmanden kan se grænsen. 

- Landmænd vil normalt helst ikke sælge, men lave kortere lejeaftaler. 
- Behov for at koordinere indsatsen med kommende indsatsplan. Opfordring fra Østdansk 

Landboforening til kortsigtet aftale, så det kan koordineres med kommende indsatsplan 
- Danva har ikke overskud til at tilbyde konsulentbistand til vandværkerne. 
- Eksempler på frivillige aftaler, hvor vandværket lejer arealet for 1-1,2 kr. pr. m2 pr. år 
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Oplæg til diskussion – de vigtigste pointer 

- Det kunne være en god idé med et fællesmøde med lodsejere. Eller som minimum et brev til 
lodsejerne. Så har alle lodsejere samme baggrundviden, som man kan arbejde ud fra i forbindelse 
med indgåelse af aftaler. 

- God idé at have et prisforslag med til lodsejer, så man har noget at gå ud fra til forhandlingerne. 
Undersøg hvad den realistiske pris en landmand kan bede om er, så der er noget konkret som 
vandværket kan kontakte lodsejer om. 

 

Faxe Kommune kan bl.a. bidrage med 

- Hjælp og vejledning til både vandværker og lodsejere 
- Oversigt, der fortæller om størrelsen på BNBO, ejer, pesticidhistorik og prisoverslag 

o Oversigten koster 4000 kr. pr. BNBO 
- Arrangering af fællesmøder for vandværker til sparring og information 

 
Spørgsmål, som Faxe Kommune følger op på efter mødet og sender svar til vandværkerne. 

- Hvad er regeringens plan, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler?  
- Hvornår skal aftalerne gælde fra? Er 2024 ok? Eller skal de gælde fra 2023? 
- Hvordan afgrænses i praksis? Nu når markerne er delt op markblokke (Landbrugsstyrelsen)?


