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Dagsorden
1. 10.00 Velkomst, præsentation
2. 10.15 Intro: gruppens formål, dagens formål
3. 10.30 Oplæg nitrat- og pesticidindsatser
4. 11.15 Aarhus Vands aftaler - eksempler
5. 11.45 Drøftelse af implementering/ oplandsproces med frivillige aftaler

Referat
Aarhus Kommune undersøger om jorddyrkere/jordejere fra Beder Indsatsområde er repræsenteret af de deltagende landbrugsorganisationer i arbejdsgruppen.
2-3. Aarhus Kommune ved NL fremlagde:
kommissorium for arbejdsgruppen samt dagens formål (udleveret)
baggrund for revidering af indsatsplan Beder
miljømål og sammenspil mellem forureneren betaler-princippet og princippet om
omkostningsdækning
Reguleringsformer (tilfældigt vs. målrettet…) – HKS kunne oplyse at lovbestemte
efter-afgrøder implementeres generelt.
Aarhus Kommunes nitratstrategi herunder anvendelse af CT-Tools hvor Århus Amt
anvendte Daisy – SØ pointerede at overensstemmelsen mellem Daisy og CT-Tools
er efterprøvet i Hinnerupoplandet og fundet at der er overensstemmelse. Et forslag
til rollefordeling blev fremlagt. HKS foreslog at lodsejerne orienteres på et lodsejermøde når processen starter op. Aarhus Vand ved BV kunne oplyse at de havde
dårlige erfaringer med lodsejermøder, men der imod havde stor succes med ”køkkenbordssamtaler”.
3. Aarhus Kommune ved ES fremlagde:
Aarhus Kommunes pesticidstrategi herunder orientering om pesticidsårbare områder. Der er overordnet set sammenfald mellem NFI og pesticidsårbare områder.
Der findes pesticider i mange grundvandsmagasiner i Aarhus, en del over kvalitetskriteriet. Det findes både pesticider, som nu er forbudte og pesticider, som stadig
er godkendte. Godkendelsesordningen for pesticider omfatter ikke de mest sårbare
arealer. Grundlaget for pesticidstrategien drøftes efterfølgende i arbejdsgruppen.
HKS pointerede at landbruget til tider føler sig skyldige på trods af regelret anvendelse af pesticider – det fylder meget i landmandens bevidsthed. BV mener ikke
det er vigtig, hvem der er skyldig, men der imod se på alle de potentielle trusler og
derud fra sikre grundvandet med en fremadrettet indsats. HKS mener at det er en
alvorlig situation for landbruget at pesticiderne ikke kan anvendes i NFI.
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4. Aarhus Vand ved BV fremlagde:
Procedure og erfaringer ved indgåelse af frivillige aftaler omkring pesticidfri drift Desuden tilbyder Aarhus Vand miljøtjek og beregning af behandlingsindeks. Aarhus
Vand har de sidste 10 år indgået en lang række dyrkningsaftaler i det åbne land.
De har gode erfaringer med at indgå aftaler, nogle områder har de været i flere
gange og bliver taget godt imod. De anvender Karl Høj Laursen fra LMØ til at udføre Miljøtjek og udarbejde beregningsindeks. Fremadrettet kører processen i VPU
regi med kampagne og aftaler. Der laves varige aftaler hvor driftstab udbetales
som et engangsbeløb og der laves løbende aftaler hvor driftstab udbetales årligt.
Erstatningen er skattepligtig.

6. Næste møder – opdeling i undergrupper
Der indkaldes til 2 møder af 4 timers varighed den 9. maj, 16. maj og 19. maj 2011. Det
faglige grundlag for nitrat- og pesticidindsatsen drøftes særskilt med landbruget.
Opgørelser af nitratudvaskning, beregningsforudsætninger og usikkerheder, formulering af retningslinje for godkendelse af husdyrbrug. Pesticider: kilder og fund i
Aarhus Kommune.
Der indkaldes til 1 møde af 4 timers varighed den 31. maj hvor oplandsprocessen og procedure for implementeringen drøftes
Indsatsplanens formuleringer som støtte til oplandsprocessen – fx vedr. skattefritagelse mv.
Procedure for implementering

Side 3 af 3

