
DYRKNINGSAFTALER – HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

SESSION A1 – JENS HENRIK SØRENSEN



Indgangsvinkel på oplægget?
Forudsætninger for oplægget:

• Udgangspunkt i både indsatsplaner og BNBO (større og mindre indsatsområder)

• At I ved ”alt” om lovgivningen bag §24 og §26a i MBL, Vandforsyningsloven oma. ☺

• At I overordnet kender til BNBO vejledningen og de seneste afgørelser i overtaksationskommissionerne 

Vinkel:

• Tage udgangspunkt i hvordan vi har gjort og gør nu mht. dyrkningsaftaler

• Uddrage de essentielle konklusioner udfra overtaksationskendelserne i Bjellekær og Beder (60/110)

• Problematisere kampen om jorden og prissætning af samme – men ikke mindst tidsperspektivet (201 dage)

• Hvad gør vi nu fremadrettet herfra? 

Påstand:

• Frivillighed har ikke spillet fallit, men vi kan godt trænge til lidt hjælp til hastighed

• Jeg ønsker IKKE et generelt påbud og en årlig kompensation!!

• Vi har måske ”sovet lidt i timen” mht. indsatsen
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Grundvandet skal beskyttes – hvad gjorde vi?

Traditionel beskyttelse med erfaringer fra de sidste 20 år (den ”gamle” 
værktøjskasse):

To lovmæssige reguleringer: BNBO (§24) og Indsatsplaner (§26a)

• Kæmpe forskel i hele landet på håndtering

1. Frivillige forhandlinger et krav fra bla. Byrådene

• Erstatning for dyrkningsdeklarationer

2. Ved fortsat uenighed overgik til pålæg (ekspropriation af 
rettigheder)



Erfaringer fra de sidste 25 år:
Verden har ændret sig – holdningsskift:

• Ændringer i forhold til autoriteter

• Værdisættet er ændret markant

• Advokater er rykket nærmere – en mulig rådgiverindustri er på vej

• Landbruget bliver virkeligt presset – ”skurkerollen”

• Heltidslandbrug fra 30.000 stk. i 1999 til 5.000 stk. i 2030

• Det åbne land kan anvendes ”flere” gange

• Det offentlige er på nogle områder kommet længere væk fra borgeren

• Ændringer i vandsektoren på flere områder, især vandsektorloven

• Vi er blevet klogere og flere værktøjer tages i brug

• Nye foreninger dukker op som modvægt/sparringspartner

• Andre steder samarbejder vi med tæt med landbrugssektoren – hovedsageligt 
frivillige aftaler (+95%)

• Kompleksiteten er steget

• Accept at det er tidskrævende og ingen guldgrube for landmanden (den 
RIGTIGE pris)

• Kendelser fra Taksation- og Overtaksation har ikke gjort det nemmere…

Bare det at få lov til at lave en ny boring………..



Større politisk og medieinteresse ikke set før!

Har Frivillighed har spillet fallit eller er (noget af) det uvidenhed?
"Systemet med frivillighed har spillet fallit, og samfundet kan ikke vente længere. Man bør derfor bruge samme fremgangsmåde som for 
anden vigtig infrastruktur og gennemføre ekspropriation på baggrund af en detaljeret kortlægning af behovet i vandværkernes 
indvindingsområder.” KU
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Sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer
Politisk udspil fra 26. maj 2021

Uddrag fra konklusion fra IFRO rapport på overtaksationssager:
….”Der er med afgørelserne i overtaksationssagerne i Beder og Bjellekær kommet en vurdering af de erstatninger, der bør gives ved krav om 
pesticidfri drift. Udgangspunktet i begge afgørelser er fuld kompensation, og der er i begge afgørelser opgjort et værditab på cirka 60 procent. 
Der er dog som anført ikke mange argumenter i sagerne, der underbygger dette valg.”…….

….” Der kan således være stor forskel på det, lodsejere tilbydes, og det, man nu vil acceptere. Dette kan betyde, at det forlænger den tid, det 
tager at lave frivillige BNBO-aftaler. Alternativt vil vandforsyningen skulle købe arealerne og senere sælge dem med en servitut, som tilfældet 
er med for eksempel vådområder. Eller der skulle etableres en ventil, der muliggør en efterregulering af erstatningen, når rammerne er mere 
sikre, men dette er heller ikke uproblematisk, da det skaber usikkerhed for både lodsejere og vandforsyningen.”…….



Grundloven §73
Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, 
uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig 
erstatning.

Erstatningen vil blive givet i form af fuld erstatning på markedsvilkår på 
baggrund af en konkret vurdering af bl.a. den hidtidige erhvervsmæssige  
anvendelse af arealet, markedsprisen og omfanget af de restriktioner, der bliver 
pålagt ejendommen.

Erstatningsfastsættelse
Tillægsaftale til Aftale om pesticidstrategi2017-21



Udvalgt uddrag fra IFRO Udredningen i 2019:

”Taksationskommissionsafgørelser kan således bruges til at give nogle pejlemærker for en retfærdig erstatning.” 



Grundprincipper i erstatningsfastsættelse

Erstatninger skal ifølge Grundloven §73 ske ved fuld 
erstatning:

Erstatning for værdiforringelse:

• Jord, bygninger, maskiner, dyrehold, defigurering
mm.

• (Forskel i handelsværdi før og efter restriktioner)

Erstatning for ulemper:

• Omstillingsomkostninger (f.eks. hegning og 
etablering af græs).

• Driftstab (typisk i ét år)

• Udgifter til sagkyndig bistand (sættes typisk lavt)

Grundregler:

• Fuldstændig erstatning/taksation…..

• Skattefrihed skal vurderes i hvert tilfælde

• Ingen dobbeltkompensation 
(økologi/erstat.)

• Konkret og individuel vurdering

• Erhvervsmæssige anvendelse

• Markedspris*

• Omfanget af restriktioner (ændringer i 
frivillig aftale)

* Kommuner og kommunalt ejede vandselskaber må ikke betale en højere erstatning end markedsniveauet.

Vandforsyningsselskaber og grundejer har principielt fri adgang til at forhandle om erstatningsfastsættelsen, MEN NU PAS PÅ!!!



Udgangspunktet i grove træk:

Praksis var lidt forskellig i landet – nogle steder opererede man gerne med forholdstal og andre steder en 
landbrugsfaglig/ejendomsøkonomisk vurdering – endeligt en kombination af begge.



Version1
15. november2019

Indtast de opmålte m2 her
Indtast de opmålte km2 her

Subtotaler

Totaler
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Overtaksation i Beder(§26a) og Bjellekær (§24)
Afgørelse i Sønderborg (§24) kommer henover sommeren



Erstatninger EFTER 
Overtaksation



Fantastisk rapport – håber at taksationerne læser denne…..



Konklusion på kendelser?
Træls:
• Brandærgerligt at det ikke blev ført til afprøvning ved Domstolene
• Risiko for kommende påbud og overgang til kompensation (Fase 2 ved BNBO)
• Nedsætter hastigheden på indgåelse af frivillige aftaler
• Grobund for at foreninger med modvilje, blomstrer
• Tiltagende usikkerhed for alle parter
• Afprøvning af ”Fradrag for fordele”?
• Afledt effekt på alle typer af dyrkningsaftaler i det åbne land?
• Stopklods?

Godt:
• Principperne for erstatning er nu fastlagt!

• Erstatningen er således udtryk for et værditab nu og her, IKKE en erstatning for tabt fortjeneste 
over flere år (kapitalisering)

• Det vigtigste: en konkret vurdering af den enkelte ejendom med udgangspunkt i geografi, 
restriktioner, lodsejers anvendelse og ønsker!!!!



Eksempler på ”overreaktion” ved lodsejere

• 60% af førprisen eller 110.000 kr./ha alt efter hvad der er højest………
• Tillæg for grundvandsguld – 50.000 kr./ha?
• Mediecirkus presser prisen
• Enorm efterspørgsel i det åbne land (Klimakrise, energikrise, fødevarekrise, biodiversitetskrise, 

…..)
• Efterspørgslen dikterer prisen – derfor i flere kendte tilfælde 360.000 kr./ha
• Stor usikkerhed fra lodsejeres side efter Overtaksationskendelser
• Indflydelse fra stigende renteniveau, inflation osv.
• Kvalificeret lokal dialog mangler! (skæv magtfordeling nogle steder)
• Første aftale er præcedensskabende i et område

Betyder det så at vi skal acceptere denne ”markedspris” eller hvad gør man?

Skal vi vente på påbud?



Kan det så overhovedet lade sig gøre?

JA, Selvfølgelig

• Tænk større – Indsatsplaner, grundvandsparker mm

• Tænk værktøjskasse:
- Dyrkningsaftaler på mindre bedrifter og naturejendomme
- Opkøb på ekspropriationslignende vilkår, Indsatsplaner, 

totaldeklaration/natur, jordfordeling mm på større 
ejendomme.
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Initial problem – realisering af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse:

› Selve jordfordelingsprocessen fejlede i den oprigtige form!!

› Værktøjskassen blev åbnet grundet den gode dialog

› Grundvandssamarbejdet gik ind med finansiering på forkant – køb af ejendomme

› Fordel med indsatsplanlægning mht. finansiering. Med begrundelse i MBL mulighed 
for skattefrihed

› Stort arbejde med koordinering på tværs af interessenter, især internt i de offentlige 
myndigheder

› Omkostningsbevidsthed – finansiering fra andre interessenter

› Frivillighed og tilfredse lodsejere – meget engagerede lodsejere……

Hvad fik vi?:
• Grundvandsbeskyttelse
• Skovrejsning/friluftsliv
• Rekreative stier/MTB ruter
• Landbrugsmæssige arrondering
• Løsning af landbrugsmæssige strukturproblemer
• Naturinteresser/biodiversitet
• Vedvarende energiprojekter??
• OG ?

Fra grundvandsbeskyttelse til??



Case 
Brønderslev 
Forsyning

• Etablering af ny kildeplads i 2025?

• Ingen indvindingstilladelse er givet

• Dialog med lodsejere på forkant

• Kommunen som samarbejdspartner

• Opkøb af central landbrugsejendom 
på forkant

• Evt. opkøb af yderligere en 
landbrugsejendom på optionsbasis

• Muligheder for 
jordfordeling/mageskifte i hele 
området

• Enorm interesse for løsninger i 
området……..



Klassisk eksempel med 
deklaration og skov

Aftaler ”post” 
Overtaksationskendelser

20 km fra Beder



Holmehave projektet
Multifunktionelle jordfordelinger og BNBO



Fakta om Holmehave – kan det kaldes en grundvandspark?

− Kerneområde: 1700 ha

− 750 ha jordfordeling=375 ha projektjord

− 300 ha skovrejsning

− 75 ha vådområde (62 ha realiseret dec. 21)

− 150 ha nyt vådområde via egen jordfordeling

− Eksisterende natur/vådområdeprojekt på 20 ha

− Ny natur: 525 ha

− Lavning 275 ha

− Vandlidende arealer

− Udsatte ejendomme (overflade- og grundvand)

− 2 realiserede vådområder

− Målsatte vandløb/spærringer

− Nårup Bjerge (natur)

− Mastodont kildeplads (5,5 mio. m3/år)

− 12 BNBO



Fremtidig forsyningsstrategi?
Grundvandssamarbejder eller ?
Fælles kildepladser?

• én fælles forhandlingsstrategi og –gruppe

• står stærkere i disse ”vindomsuste” tider

• hurtigere opnåelse af kapital til erstatninger

• en prioriteret beskyttelse af de relevante arealer – som bestyrelserne selv 
er med til at foretage

• ensartet håndtering af lodsejere i et større sammenhængende område

• at det geografisk bliver større og færre områder

• Tættere samarbejde mellem forsyninger, kommune, 
grundvandssamarbejder og ikke mindst landbruget

• OG IKKE MINDST: ”armslængdeprincip”
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Værktøjskassen – hvad koster det?

• Dyrkningsaftaler med dyrkningsrestriktioner indgået

• Ved frivillige aftaler, tinglyste deklarationer

• Pålæg, 26a

• Skovrejsningsaftaler og samarbejder

• Opkøb af jord

• Samarbejde med øvrige interessenter i åben land

• Økologisk landbrug. Gratis økologisk omlægningstjek

• Naturprojekter

• Lavbundsjorder

• Vildtremiser, vildtstriber, blomsterstriber

• Jordfordelingsprojekter (”multifunktionsjordfordeling”)

• Solcelleprojekter

• Landsbyprojekter

• Optionsaftaler

• ……..

Samarbejdsaftaler med øvrige interessenter – udover grundvandsbeskyttelse er det fornuftigt at være forretningsminded (især 
omkostningsbevidsthed er en god ide)

Individuel 
forhandling

Pålæg
Medfinansierin
g - privat, stat 
og kommune

Multifunk. 
Grundvandsb.

Opkøb / Beholde

Erstatning Reference Uændret Billigere Uændret Ingen 

Gebyrer mm Reference Uændret Billigere Dyrere Dyrere

Timeforbrug Reference Dyrere Billigere Uændret Uændret

Tidsfaktoren Reference Langsom
mere (år)

”Hurtigere” Hurtigere/ Uændret/hurtiger
e

Uændret

Effekt
Grundvands-
beskyttelse

Grundvands-
beskyttelse

Grundvandsbes
kyttelse + 
”vilkårlig” 
placering

Grundvandsbeskyttels
e + samfundsnytte + 

større arealer

Grundvandsbeskyttels
e + Sikring af 

investering  - drift



Interessenter og medfinansieringsmuligheder!

• Oversvømmelser af muligheder – Større skare er aldrig set før

• Drikkevandsfond

• Private investorer/pensionsfonde til opkøb

• Investeringsfonde, CO2 kvoter

• Klimaskovfonden, Klimapartner, Dansk Økojord, oma.

• Jordfonde/jordkøbsnævn

• Udenlandske opkøbere

• Folkeaktier/landsbyprojekter

• Ændringer i ejerstruktur (30.000 til 5.000 på 30 år)

• Generationsskifter i landbruget

• Offentlige midler i mange afskygninger
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Natur

Grundvand

Skov

Landbrugsinteresser

Klimatilpasning

Og mange flere



Arbejde i mange spor samtidig – større end et Kinderæg…
• Tænk flersidet anvendelse (multifunktionelt – eks. grundvand og solceller, grundvand og vådområder, 

grundvand og skovrejsning oma)

• Grundvandsparker – tænk nu stort og på fremtiden. Ændret forsyningsstrategi?

• Sigte på permanente løsninger fremfor midlertidige løsninger

• Mulighed for kommunal jord og realkreditejendomme i projekterne (jordfonde, evt. samfinansieret) –
måske frikommuner

• Åben land planlægning 

• Vi skal have ændret lovgivning og processer på en række områder – ikke nødvendigvis større ændringer:
• Stempelfritagelse i Tingbogen?

• Diskussion af ekspropriationsmuligheder (og –lysten)

• Drøftelse af finansiering af værditab

• At der ved multifunktionelle projekter som indbefatter skattefrihed/bindende svar, simplificeres således at man kan få en 
”områdeafgørelse”

• Vi skal klarlagt behov og muligheder LOKALT – ej afvente nationale projekter, kun rammerne. 

• Arbejde i ”øjenhøjde” med lodsejere og interessenter

• Løse problemer med at ordningerne konkurrerer – prioriter, samarbejd og rådgiv!

• Vi skal have ændret samarbejdsformer – nationalt, kommunalt og lokalt

• Tænk professionelt i jeres tilgang
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Kontaktoplysninger:

• Jens Henrik Sørensen

• jhs@defakto.dk

• +45 61684854

mailto:jhs@defakto.dk

