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Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse 

 

 

 

Kommunerne skal på DAI indberette tinglyste aftalearealer om pesticidrestriktioner for 

grundvandsbeskyttelse, der er indgået i forbindelse med risikovurdering af BNBO. Desuden kan 

kommunerne indberette øvrige tinglyste aftaler indgået for grundvandsbeskyttelse.  

 

Opgørelse over status for frivillige aftaler er udtrukket fra datasættet ”Aftalearealer for 

grundvandsbeskyttelse” på DAI 07.10.2021.  

 

Ti kommuner har indberettet i alt 265 aftalearealer til datasættet ’Aftalearealer for 

grundvandsbeskyttelse’ på DAI. Dette er tre mere end forrige år. Arealerne udgør tilsammen 1949,4 

ha. I opgørelsen tabel 1 er angivet et samlet areal på 1955 ha. Forskellen skyldes, at der i beregningen 

af de 1949 ha er taget højde for eventuelle overlap, mens der i opgørelsen af de 1955 ha, er 

opsummeret arealet for de enkelte indberettede arealers størrelse. Hvordan antal aftaler og 

arealstørrelser er fordelt mellem de forskellige aftaletyper og restriktionstyper, ses af tabel 1. De 

indberettede aftalearealer omfatter samlet 68 BNBO. I de 68 BNBO, er der aftalearealer på samlet 568 

ha. 

 

Da indgåelse af aftaler ofte er en længere proces, forventes hovedparten af de indberettede 

aftalearealer for grundvandsbeskyttelse at være indgået før vedtagelse af Tillægsaftale til 

Pesticidstrategi 2017-2021.  

 
Tabel 1: Antal og areal af aftalearealer fordel på aftaletyper og restriktionstype indberettet til 
datasættet ’aftalearealer for grundvandsbeskyttelse’ på DAI.  

Aftaletype Restriktionstype Antal aftaler Ha 

Frivillig aftale 
  

Pesticider 69 622 

Frivillig aftale 
  

Pesticider og 
kvælstof 

171 968 

Opkøb af jord til grundvandsbeskyttelse 
  

Pesticider 1 23 

Opkøb af jord til grundvandsbeskyttelse 
  

Pesticider og 
kvælstof 

3 8 

Påbud efter MBL § 24 Pesticider 1 67 

Påbud efter MBL § 26 Pesticider og 
kvælstof 

20 267 

I alt    265 1955 

 

 


