WORKSHOP 1
Vintermøde 2020
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
– fra lovgivning til gennemførsel af beskyttelsesindsats
Tidspunkt
Onsdag den 4. marts 2020, kl. 10.35 – 12.00.
Sted
Vingsted Hotel og konferencecenter
Faglig tilrettelæggelse
Christian Thirup, ekspertisechef, agronom, NIRAS A/S
Jacob Skødt Jensen, naturgeograf, Favrskov Kommune
Baggrund
I januar 2019 indgik partierne bag Pesticidstrategi 2017-2021 en tillægsaftale som bl.a. har til formål
at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i
BNBO. Tillægsaftalen udmøntes i lov, bekendtgørelse og vejledning. Loven medfører, at kommunerne
inden udgangen af 2022 skal gennemgå samtlige BNBO med henblik på at vurdere, hvilke der skal
gennemføres beskyttelse indenfor, samt sammen med vandforsyningerne forsøge at indgå frivillige
aftaler med lodsejerne om ophør med brug af pesticider.
Som led i opgaven skal kommunerne gennemgå alle BNBO’er, lave risikovurdering, proportionalitetsvurdering mm. Derudover skal kommunerne informere politikere, vandværker og lodsejere.
Kommuner, vandværker og lodsejere skal i fællesskab finde frem til gode lokalforankrede løsninger og
erstatninger skal fastsættes.
Workshoppens forløb
Workshoppens formål er at belyse de mange aspekter, spørgsmål og udfordringer, som opgaven
giver.
Efter en kort introduktion vil workshoppen komme til at indeholde fire korte indlæg á ca. 5 min samt
opgaver, hvor deltagerne i grupper diskuterer konkrete spørgsmål. Workshoppen afsluttes med en
plenum-diskussion.
De korte indlæg er følgende:
Introduktion og formål - ekspertisechef Christian Thirup, NIRAS
Plan for BNBO-opgaven i Favrskov Kommune - naturgeograf Jacob Skødt Jensen, Favrskov
Kommune
Plan for BNBO-opgaven i Syddjurs Kommune - geolog Steen Schnedler Wengel, Syddjurs
Kommune
Erfaringer med grundvandsbeskyttelse i Grundvandssamarbejdet i Sønderborg Kommune projektleder Susanne Vesten, Sønderborg Forsyning
Erstatningsberegning og aftaleindgåelse - ekspertisechef Christian Thirup, NIRAS
Deltagerne skal i grupper forholde sig til en række problemstillinger illustreret gennem konkrete
eksempler. Med udgangspunkt i problemstillingerne og opgaverne i grupperne afsluttes med en
diskussion i plenum.
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