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Grundvandsbeskyttelse ved nye regler om øget gødskning samt anvendelse af sprøjtning og gødskning i §3områder
I Regeringens plan for landbruget bliver der blandt andet lagt op til, at det skal være
muligt, at anvende mere kvælstof på markerne, og samtidig fjernes forbuddet mod
gødskning og sprøjtning på arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr.
951 af 3. juli 2013). Ændringen af disse regler kan få væsentlig betydning for den
fremtidige beskyttelse af drikkevandet.
Betydning for beskyttelse af drikkevandet
En ændring i gødskningsforhold på landbrugsarealer samt fjernelse af forbuddet mod
gødskning og sprøjtning på § 3-arealer kan betyde, at der skal gennemføres dyrkningsrestriktioner på flere arealer for at fastholde den nuværende og fremtidige beskyttelse af vores drikkevand. Muligheden for at anvende mere kvælstof på markerne
ændrer på forudsætningerne for de indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, som
kommunerne har vedtaget eller er i gang med at udarbejde. Det vil i sidste ende
betyde, at flere lodsejere bliver omfattet af dyrkningsrestriktioner, og de lodsejere,
der allerede i dag er berørt, kan få pålagt dyrkningsrestriktioner på yderligere arealer.
Betydning for vandværket og forbrugerne
Ændringerne vil derudover betyde, at vandværkerne vil få en forøget udgift til at gennemføre de ekstra indsatser til beskyttelse af drikkevandet, og denne regning vil i
sidste ende havne hos forbrugerne.
Indsatsområder – beskyttelse af drikkevandet
Naturstyrelsen har hidtil i forbindelse med fastlæggelsen af de områder, hvor der skal
gennemføres en ekstra indsats for at beskytte drikkevandet (indsatsområder), gennemført en vurdering af om indsatsområderne dækkede over arealer omfattet af § 3 i
Naturbeskyttelsesloven. Hvis der er sammenhængende § 3-arealer inden for indsatsområdet bliver disse arealer ikke udpeget som indsatsområde, således at kommunerne ikke skal udarbejde en indsatsplan i disse områder, og at der i sidste ende
ikke skal gennemføres en beskyttelse af grundvandet. Baggrunden er ifølge Naturstyrelsen, at § 3-arealerne ikke skal omfattes af en ekstra indsats, da arealernes
anvendelse i sig selv yder en tilstrækkelige beskyttelse af grundvandet. Forudsætningen for denne beslutning er ændret væsentligt set i lyset i af Regeringens plan for
landbruget. Det vil sige, at der bliver behov for en ekstra indsats for at beskytte drikkevandet nu og i fremtiden.
Opsummering
Samlet set vil Regeringens plan for landbruget betyde en ekstra udgift for vandværkerne og dermed deres forbrugere. Udgiften skal sikre den nuværende og fremtidige
beskyttelse af grundvandet og i sidste ende sikre rent drikkevand til borgerne. På
vejen hen mod sikringen af rent drikkevand vil flere lodsejere end tidligere blive pålagt dyrkningsrestriktioner. Kommunerne skal samtidig på baggrund af de nye regler
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vurdere om allerede vedtagne indsatsplane indeholder de nødvendige indsatser til at
sikre rent drikkevand. Hvis ikke dette er tilfældet skal indsatsplanerne revideres.
Er der spørgsmål til ovenstående kan Birgitte Andersen Hollænder kontaktes på tlf.:
9931 9464 eller miljoe.energi@aalborg.dk.
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