
Åbent brev til Lollands byråd vedr. pkt. 8 på dagsordenen den 7. oktober 2021 

 

BoringsNæreBeskyttelsesOmråder, BNBO, underminerer ejendomsretten, konflikter 
med miljøvurderingsloven, medfører stridigheder om erstatninger og sender en 
regning på en halv million kr. til slutbrugerne. 

Lolland Kommune er ligesom mange andre kommuner påtvunget at udpege BNBO for at beskytte 
grundvandet mod forurening af pesticider. 

Ingeniørfirmaet Rambøll har udarbejdet en rapport for Vordingborg Kommune hvor der bl.a. står: 
 
”Det skal dog understreges, at grundvandskemi i en indvindingsboring er en blanding af grundvandet 
fra hele det grundvandsdannende opland. Den andel af grundvandet, der stammer fra infiltration 
indenfor BNBO, er ofte kun en brøkdel af al vand, der strømmer til en indvindingsboring. Derfor kan 
grundvandskemien ikke stå alene ved vurdering af risikoen indenfor BNBO, men kan bruges som en 
støtteparameter i en helhedsvurdering.” 
Ved direkte forespørgsel bekræfter GEUS ovenstående og tilføjer at oprettelsen af BNBO er en 
politisk beslutning - underforstået - den savner faglig logik. 

Ved granskning af seneste måleresultater af grundvandsforurening er konklusionen, at forurening af 
grundvand, ikke kan henføres til brug af pesticider på landbrugets dyrkningsflade i de sidste 20 år. 
Hvis brug af de nuværende godkendte pesticider var et problem for grundvandet, skulle de forbydes 
på hele dyrkningsfladen og ikke kun i nærheden af vandboringer. 
 
Planlægningen af BNBO skal godkendes med baggrund i miljøvurderingsloven. Bæredygtighed og 
ressourceeffektivitet fremhæves i lovens formålsparagraf. 
Ressourceforbruget til dyrkelse af en afgrøde - klargøring af såbed, udsæd, gødning, 
brændstofforbrug mv. - er ens hvad enten man bruger pesticider eller ej, men høstudbyttet forringes 
med 20-40 % uden brug af pesticider. Med de planlagte BNBO er det et udbyttetab i kr. på ca. ½ 
million, som vandværkerne skal udrede og i sidste ende må vandforbrugere til lommerne. 

Hvor kommunerne laver en miljøvurderingsrapport, er det ofte samme instans, der laver BNBO 
planerne. De er intet bevendt, da det er ret usandsynligt at en BNBO plan underkendes af en 
miljøvurdering, der begge er udarbejdet af samme instans. 
 
Derfor vil en faglig, upolitisk og uafhængig miljøvurderingsrapport (VVM-redegørelse) underkende 
BNBO over det ganske land pga. ringe ressourceeffektivitet. 
 
BNBO er endnu et bevis på, at forureningsproblemer er proportional med ansatte i miljørelaterede 
institutioner. De opfinder miljøproblemer, som hviler på et usagligt grundlag eller ikke findes – ren 
beskæftigelsesterapi, der indirekte forpester tilværelsen i provinsen.  
Dog er det Folketinget, der har det overordnede ansvar og denne lov blev vedtaget, da Henrik Høeghs 
parti havde regeringsansvaret. 
 
Det ville være en lise, hvis byrådet kunne tage sig sammen til, at give de centrale myndigheder en 
finger og nedstemme pkt. 8 på dagsordenen den 7/10.  
 
Kilde: Vandet er aldrig helt rent Nina Cedergreen Professor i miljøtoksikologi 
 
Masnedø den 3/10-2021  
Jørn Rasmussen 

https://ffbg.dk/2021/09/17/dn-danva-og-sf-pa-farligt-vildspor/
https://www.weekendavisen.dk/2021-36/ideer/vandet-er-aldrig-helt-rent

