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Mødenavn: BNBO-partnerskabet – møde nr. 10 

Dato: 5. november 2021 Tid: 10-12 Indkaldt af: Philip Grinder Pedersen 

 

Formål med mødet: Møde nr. 10 i Partnerskab mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og 

Fødevareministeriet om grundvandsbeskyttelse i BNBO (”BNBO-partnerskabet”) 

 

Deltagere:  

MST: Rasmus Moes, Per Schriver, Hans Peter Birk Hansen, Philip Grinder Pedersen 

MFVM-DEP: Laust Lorenzen 

KL: Charlotte Weber, Henrik Züricho, Jens Chr. Ravn Roesen, Brian Badike Thomsen 

 

Afbud: Ingen 

Referent: Philip Grinder Pedersen 

 

DAGSORDEN 

 

Emner 

Beskrivelse 

Tid 

Minutter 

Ansvarlig 

Initialer 

Bilag 

 

1. Velkomst og siden sidst 10 Rasmus  

2. Gensidig orientering omkring arbejdet med 

grundvandsbeskyttelse indenfor BNBO mv. 
20 Alle  

3. Bidrag til kommunernes status for BNBO 60 Per 1 

4. Konsekvenserne af de seneste 

taksationsafgørelser set i forhold til at nå i mål 

med fase 1 inden udgangen af 2022 

15 Henrik  

5. Antal lodsejere berørt af BNBO 10 Charlotte 2 

6. Eventuelt 5 Alle  

    

Mødevarighed sum: 120   

 

 

 

 

 

    

    

   

  



 

 

 

Bemærkninger: 

Ad 1. Velkomst og siden sidst. 

 

Rasmus byder velkommen.  

 

Ad 2. Grundvandsbeskyttelse i BNBO mv. 

 

Orienteringspunkt. Jfr. kommissoriet opfordres deltagerne at orientere fra baglandet om fremdrift og 

status for arbejdet med grundvandsbeskyttelse i BNBO mv.  

Laust vil bl.a. orientere om status på IFROs vurdering af taksations- og overtaksationssagerne i 

Bjellekær og Beder, samt status på afklaring af, hvordan aftaler for pesticidfri drift på arealer, hvor 

der pt. er økologisk drift, skal håndteresi praksis – jfr. drøftelser på tidligere partnerskabsmøder. 

 

Ad 3. Bidrag til kommunernes status for BNBO 

 

Drøftelse pba. bilag 1. Jfr. tillægsaftalen skal partnerskabet ’bidrage til den årlige status’ for 

kommunernes indsats i BNBO. Som bilag er til formålet medsendt den foreløbige status. MST foreslår 

på baggrund af drøftelsen at udarbejde bidraget som et kort referat, som efter en hurtig 

godkendelsesproces (få dage) i partnerskabet kan endeligt godkendes og evt. indgå i MSTs samlede 

status til departement. Det kan derefter indgå i det videre arbejde, derunder orientering af politikere 

og BNBO-følgegruppe. 

 

Katrine Foss-Pedersen, MST GKO, deltager under punktet. 

 

Bilag 1: 

- 1a: Notat over status 2021 

- 1b: Kommunekort status alle arealer 

- 1c: Kommunekort status arealer med mark 

- 1d: Data til grund for bilag 1b – excel 

- 1e: Data til grund for bilag 1c – excel 

- 1f: Opgørelse over aftalearealer 

- Der vil blive eftersendt yderligere bilag, omhandlende status for indberetning for de BNBO, 

hvor kommunerne har vurderet, at der ikke er behov for yderligere tiltag.  

 

Ad 4: Konsekvenserne af de seneste taksationsafgørelser set i forhold til at nå i mål med fase 1 inden 

udgangen af 2022 

 

Drøftelse på baggrund af uddybning fra Henrik.  

 

Ad 5: Antal lodsejere berørt af BNBO 

Drøftelse på baggrund af uddybning fra Charlotte: KL er ved at lave et overblik over hvor mange 

lodsejere der berøres af BNBO i de enkelte kommuner (en GIS-øvelse). Dette kan være med til at 

nuancere hvor opgaven er større end andre steder. 



 

 

 

Bilag 2 – Oversigter over lodsejere - eftersendes 

 

 

 

Bilag 1: Status BNBO 2021 

Bilag 2: Oversigter over lodsejere 


