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BNBO-status oktober 2021 

 

 

 

Status for gennemgang af BNBO 

Kommunerne havde frist for indrapportering af den anden BNBO-status i Danmarks Arealinformation 

(DAI) d. 1. oktober 2021. Miljøstyrelsen har foretaget udtræk fra DAI d. 4. oktober 2021. Miljøstyrelsen 

har udarbejdet to geografiske oversigter (bilag 3b og 3c) over kommunernes status for gennemgang af 

BNBO. Bilag 3b er en geografiske oversigt, der viser andelen af BNBO gennemgået i de enkelte 

kommuner i intervallerne =100 %, >75 %, >50 %, >25 %, >0 % eller =0%. Bilag 3c er en geografisk 

oversigt, der viser andelen af BNBO gennemgået beliggende helt eller delvist på landbrugsjorder i 

samme intervaller. 

 

I alt indeholder opgørelsen 4.855 BNBO, hvoraf 3.827 har ændret status - svarende til ca. 79 %. I tabel 

1 neden for, ses antallet af kommuner i de forskellige intervaller. 

 

Tabel 1 
Kategori Antal kommuner 

pct = 0 % 19 

25 % >= pct > 0 % 4 

50 % >= pct > 25 % 2 

75 % >= pct > 50 % 4 (5*) 

100 % > pct > 75 % 24 

pct = 100 42 

Ingen BNBO 3 (4**) 

SUM 98 

* BNBO i temaet der ikke har en kommune angivet medtages ikke i summen af kommuner. 

** Kommunenavn ikke angivet i BNBO tema. Christiansø medtages ikke i summen af kommuner og øen har desuden ingen 

BNBO. 

 

De 19 kommuner, der ikke har ændret status i DAI på nogen BNBO, fremgår af tabel 2. Af de 19 

kommuner, er der 5 kommuner, der er opgjort til ikke at have BNBO beliggende på landbrugsjorder. 

Det er især kommuner i Region Hovedstaden, som ikke har gennemgået nogen BNBO. Det er således 

14 ud af19 kommuner, der ligger i Region Hovedstaden, som ikke har gennem gået nogen BNBO.  
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Tabel 2 

Aabenraa 

Albertslund* 

Ballerup 

Billund 

Brøndby* 

Dragør 

Fredensborg 

Frederiksberg* 

Frederikssund 

Furesø 

Guldborgsund 

Halsnæs 

Hørsholm 

Hvidovre 

Kerteminde 

Lyngby-Taarbæk 

Rødovre* 

Struer 

Tårnby* 

*Kommunerne uden BNBO beliggende på landbrugsjorder. 

 

Af de 3.827 gennemgået BNBO, er det vurderet, at en indsats er nødvendig i 2.104 BNBO (55 %). I 655 

(17 %) BNBO er det vurderet, at en indsats ikke er nødvendig. I 986 (26 %) er der ingen 

erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. 1028 BNBO er ikke gennemgået svarende til 21 % af de 

udpegede BNBO.  

 

Status for gennemgang af BNBO beliggende på landbrugsjorder  

Der er i alt opgjort 3450 BNBO beliggende helt eller delvist på landbrugsjorder. De 3450 BNBO 

omfatter alle afgrødetyper og økologisk dyrkede arealer. Det har ikke været muligt på at fratrække 

arealer, hvor der ikke er pesticidanvendelse i opgørelsen. I 265 (10 %) BNBO er der ikke 

erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Af de 3450 er 2744 gennemgået. 1.896 (68 %) BNBO 

beliggende på landbrugsjorder er vurderet til behov for indsats. 509 (19 %) BNBO er vurderet til at 

indsats ikke er nødvendig. 706 BNBO beliggende på landbrugsjorder er ikke gennemgået svarende til 

20 % af de udpegede BNBO beliggende på landbrugersjorder. 

 

Status for frivillige aftaler 

Kommunerne skal også indrapportere om der er tilbudt frivillige aftaler til lodsejere, og om der er 

indgået frivillige aftaler. Der er i alt 13 kommuner, der har indrapporteret at de har tilbudt frivillige 

aftaler. Der er tilbudt frivillige aftaler i 63 BNBO. I tabel 3 fremgår kommunerne og antallet af tilbudte 

aftaler. 

 

Tabel 3 

Kommune Tilbudte frivillige aftaler 

Aalborg 1 

Aarhus 15 

Bornholm 4 

Esbjerg 3 

Frederikshavn 10 

Hedensted 10 

Hjørring 1 

Jammerbugt 1 

Nyborg 12 

Rebild 1 

Skanderborg 2 

Sønderborg 2 

Syddjurs 1 
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Sum 63 

 

 

Der er 9 kommuner, der har indrapporteret gennemførte indsatser i 19 BNBO ud over de 63 BNBO i 

tabel 3. I tabel 4 fremgår kommunerne og antallet af BNBO med gennemførte indsatser. 

 

Tabel 4 

Kommune Indsats gennemført 

Bornholm 5 

Brønderslev 1 

Jammerbugt 1 

Morsø 2 

Odder 3 

Rebild 1 

Skanderborg 1 

Sønderborg 3 

Viborg 2 

Sum 19 

 


