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Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring 

grundvandsboringer  

 

 

Fødevareministeriet har, ved henvendelse den 13. september, anmodet om en vurdering af fremtidig 

drift og mulig kompensation ved udvidelse af den fysiske beskyttelseszone fra 10 til 25 meter 

omkring grundvandsboringer. I besvarelse af 14. september er der kort diskuteret dels hvilket 

kompensationsniveau der kunne anvendes, dels erfaringerne fra et grundvandsprojekt gennemført i 

samarbejde med Københavns Energi. Som anført udgør den nye zone kun ca. 0,16 ha pr. boring.  

 

I den nye 15 meter zone (25-10 meter) zone vil det fortsat være muligt at afgræsse dyr og tage slæt, 

men arealet skal være pesticidfrit. Det vurderes, at meget få bedrifter vil være interesseret i en 

overgang til egentlig økologisk drift som følge af denne begrænsning på et mindre areal. Nogle vil 

kunne græsse arealet, men langt de fleste vil tage arealet ud af drift. Indkomstabet vil derfor svare 

til det fulde tab, selvom arealet godt kunne drives uden brug af pesticider. I den situationen bliver 

tabet typisk 600-900 kr. pr. ha på sandjord og 2.000 – 3.000 kr. pr. ha på lerjord baseret på 

budgetkalkuler 2007-2009.  Det antages, at arealet ikke længere kan indgå som harmoniareal, 

hvorfor det skal skaffes et andet sted. Dog angiver muligheden for afgræsning at der kan opnås en 

mindre indtægt. Det er endvidere fortsat muligt at opnå enkeltbetalingsbetaling for arealet. Det kan 

oplyses, at den gennemsnitlige forpagtningsafgift i Danmark er ca. 4.000 kr. pr. ha incl. 

enkeltbetalingsstøtte på ca. 2.300 kr. pr. ha. Baseret på disse tal ville tab af indkomst være ca. 1.700 

kr. pr. ha. 

 

Tabet ved en øget grundvandszone vil være på niveau med indkomsttabet ved randzoner. Her har 

Fødevareministeriet, på baggrund af vurderinger af indkomsttab og tab af harmoniareal, samt 

omkostninger til pleje, foreslået en kompensation på 2.600 kr. pr. ha. Ved en rente på 4% svarer det 

til en engangskompensation på 65.000 kr. (uendelig tidshorisont). Anvendelse af en højere rente vil 

reducere beløbet, mens en lavere rente vil øge indgangsbeløbet. Hvis udbetalingen kun sker over 20 

år så reduceres det modsvarende engangsbeløb til 35.325 kr. (rente er 4%).    

 

I forhold til randzoner har Landbrug og Fødevare fremført at maskin- og arbejdskraften ikke kan 

tilpasses med det samme, hvorfor der i en overgangsperiode er behov for en øget kompensation på 
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op til 1.500-2.000 kr. pr. ha, svarende til 50% af maskinomkostningerne. Det er endvidere anført, at 

en del bedrifter vil have et indkomsttab der overstiger de 2.600 kr. pr. ha.  

 

Det vurderes, at tilpasningsperioden vil være relativ kort i det der på mange bedrifter løbende sker 

tilpasninger af arealomfang og maskinkapaciteten. Omvendt er det det rigtigt, at nogle bedrifter vil 

opleve at de på arealerne havde et dækningsbidrag II der var større end 2.600 kr. pr. ha, men en del 

bedrifter havde en indtjening der var noget lavere og endda negativ. Samlet set vurderes 

kompensationen at kunne dække indtjeningstabet på de fleste bedrifter.  

 

 


