
TILSYN MED AFTALER I BNBO 
(BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER)

Aftaler i BNBO
 

En aftale i BNBO omfatter typisk ophør med brug af sprøjte
midler på enten et markareal eller på et erhvervsareal. En 
aftale i BNBO kan også omfatte nedsat kvælstoftilførsel.
 

Når der indgås en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer/
virksomhedsejer, har de to aftaleparter et ansvar for at aftalen 
overholdes.  

Det er vandværkets opgave at føre et tilsyn med at aftalen 
overholdes.

Hjælp hinanden vandværkerne imellem  
Vi anbefaler, at I tager en fælles drøftelse om hvordan I vil 
føre tilsyn med en BNBO aftale. Drøftelsen kan tages via 
jeres vandråd, via jeres vandsamarbejde eller med en række 
nabovandværker.  

•  Hvor ofte vil I føre et tilsyn
• Koordiner jeres tilsyn, skal I føre tilsyn med samme lods

ejere/virksomhedsejere
• Kan et tilsyn gennemføres som stikprøvekontrol
• Kan tilsyn løftes i fællesskab. (via jeres vandsamarbejde, 

vandrådet eller evt. en fælles aftale med en rådgiver). 
• Hvordan I vil føre et tilsyn i BNBO.
• Drøft om lodsejer/virksomhedsejer skal deltage
• Hvordan håndteres en mistanke til overtrædelse.

Tidspunkt for udførelse af tilsyn 
Tag en dialog med lodsejer/virksomhedsejer om hvad der sker 
på arealet i løbet af året og hvilke metoder lodsejer/virksom
hed bruger til at vedligeholde arealet.  

Der kan nemlig godt foregå færdsel i en mark i løbet af året, 
uden at der er tale om en overtrædelse af dyrkningsaftalen. 

 

Typen af sprøjtemidler og tidspunkt for anvendelse afhænger 
af afgrødetypen. Der er forskellige tidspunkter på året, hvor 
det er godt at komme ud og kigge i marken.

Ukrudtsbekæmpelse finder primært sted omkring etablerin
gen af afgrøden, når planterne begynder at danne 23 blade. 
Dette vil være omkring april/maj eller i oktober, afhængig af 
om det er vinter eller vårafgrøde. I denne periode vil man 
kunne se, om der er sket svidninger på ukrudtet.  

I maj/juni måned vil der tydeligt kunne ses sprøjtevinduer i 
skel og i kiler. Her vil bekæmpelse af svampesygdomme og 
skadedyr også finde sted 

Tilsynstidspunkt

Sprøjtemidler (også kaldet bekæmpelsesmidler, pesticider 
og planteværn) anvendes til bekæmpelse af ukrudt, insek
ter, svampe, snegle og andre organismer. Formålet med at 
anvende sprøjtemidler er at undgå, at afgrøder og planter 
kommer under angreb fra uønskede organismer.
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Hvordan
 

Forberedelse af tilsyn: 
•  Afklar hvem der ejer arealerne, og hvem der dyrker dem. 
• Hav styr på indholdet i aftale og deklaration. 
• Orientér lodsejer/virksomhedsejer om hvornår I påtænker at 

føre tilsyn. Giv evt. mulighed for deltagelse. 
• Kig evt. på relevante markkort med afgrødetyper på Land

brugsstyrelsens hjemmeside.  

Udførelse af tilsyn: 
• Medbring mobil eller kamera til eventuel billeddokumenta

tion ved mistanke om overtrædelse. 
• Medbring et tilsynsskema – anvend evt. skema der findes på 

Danske Vandværkers hjemmeside. 
• Medbring evt. pose til indsamling af plantemateriale. Vær 

opmærksom på at der skal anvendes relativt store mængder 
materiale til analyse, så udtag gerne ca. 2 kg eller hvad der 
svarer til en fyldt indkøbspose. 

Kig efter:
•  Svidningsskader og om der er ukrudtsbestand i bunden af 

marken. 
• Om der er sprøjteskel. Disse ses oftest i kiler og hjørner af 

marken. 
• Om en afgrøde er angrebet af svamp. Hvis det er tilfældet, 

er det med til at underbygge, at afgrøden ikke er sprøjtet. 
• Kig efter om der er plejespor i afgrøden. 

Ved mistanke om overtrædelse:
• Tag billeder, notér datoen og tag evt. planteprøve. 
• Tag altid en dialog med lodsejer. Lodsejer har dermed 

 mulighed for at forklare, hvad der er sket på arealet.  

Det er ikke unormalt, at der kan findes plejespor (ofte 
kaldet sprøjtespor) fra færdsel i marken. Disse kan skyldes 
indsamling af sten, udbringning af handelsgødning eller 
udbringning af bladgødskning f.eks. mangan eller andre mi
kronæringsstoffer. En marksprøjte på marken er derfor ikke 
nødvendigvis lig med en overtrædelse af dyrkningsaftalen.

 

 

Udarbejdet af NIRAS for Danske Vandværker

 

 

Eksempel på svampe

angreb på  hvede (gule/

plettede blade). Tegn på 
ubehandlet  afgrøde.

Eksempel på sprøjtevin

due/sprøjteskel, som er 

områder, hvor sprøjten 

ikke har været. Desuden 
ses kørespor i marken.

Eksempel på bekæm

pelse af tidsel ved 
nedsprøjtning.

Eksempel på usprøjtet 

mark, hvor valmue og 

kornblomst vokser.

Eksempel på bekæm

pelse af  bjørneklo ved 

nedsprøjtning.

Eksempler på hvad du kan kigge efter 


