
 

Netværksgruppe: Når grundvandsbeskyttelse og landbrug skal gå hånd 
i hånd 

Er du særligt ramt af grundvandsreguleringen, eller er du i risikozonen? Har du fx arealer i et 
boringsnært beskyttelsesområde, eller har du en vaskeplads eller udlejningsejendom med egen 
boring, hvor reglerne er blevet skærpet? 
 
Så skal du måske være med i vores netværksgruppe, der sætter fokus på, hvordan du håndterer 
nuværende og kommende krav til beskyttelse af grundvandet.  
 
Det får du ud af at være med 
Ingen tvivl om, at vi skal værne om grundvandet. Men den seneste tids skærpede opmærksomhed 
på grundvandets sårbarhed skaber udfordringer ved vaskepladser, BNBO-områder og 
udlejningsejendomme med egne boringer.   
 
I netværksgruppen vil der være faglige indlæg om, hvordan du kan håndtere disse udfordringer, 
ligesom du kan sparre med andre, der er i samme båd som dig selv, eller måske har været 
igennem en situation, som du står over for. 
 
Det danske grundvand beskyttes af en generel regulering i form af bl.a. godkendelsesordninger for 
pesticider og husdyrreguleringen. Reguleringen gælder på alle jorder. Herudover er der en 
målrettet regulering på udvalgte arealer, hvor det er nødvendigt.  
 
Ansvaret for en del af den målrettede regulering ligger hos kommunerne. Det er kommunernes 
opgave at udarbejde indsatsplaner, der regulerer arealerne inden for de kommunale grænser. 
Indsatsplanerne er grundlaget for kommunernes håndhævelse over for lodsejerne. 
 
Hvordan du forholder dig til kommunen og opnår en retfærdig behandling, er et af de emner, vi vil 
behandle, og som der kan udveksles erfaringer om i netværksgruppen.  
 
Herudover kan der udveksles erfaringer om driften på arealer omfattet af den særlige 
grundvandsregulering, og hvordan kravene kan overholdes, uden at det begrænser produktionen, 
ligesom der kan kigges på alternative former for produktion.  
 
Som deltager i netværksgruppen får du selv stor indflydelse på, hvad møderne kommer til at 
handle om. 
 
Medlemmer 
Netværksgruppen kommer til at bestå af ca. 18-20 lodsejere, der på den ene eller anden måde er 
berørt af grundvandsreguleringen eller er i risikozonen. Det kan fx være i form af egne boringer, 
boringer på udlejningsejendomme eller arealer i boringsnære beskyttelsesområder. 
 
  



 
 
 
 
Møder 
Der bliver to årlige heldagsmøder. Møderne holdes på skift hos deltagerne eller hos relevante 
virksomheder og myndigheder. Det giver også mulighed for at besøge arealer eller områder, hvor 
grundvandsreguleringen spiller en rolle. 
 
Møderne vil være en blanding af faglige indlæg fra Patriotisk Selskab og eksterne indlægsholdere 
samt vidensdeling internt i gruppen om håndtering af nuværende og kommende krav til 
grundvandsbeskyttelsen. 
 
Pris 
Et års medlemskab af netværksgruppen koster 4.000 kr. plus moms og kræver aktivt medlemskab 
af Patriotisk Selskab.  
 
Ved udtrædelse af netværksgruppen i løbet af året betales for restperioden. 
 
 
 


