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Realisering af 

Grundvandsparker
Erfaringsopsamling på jura og økonomi

Torsdag den 19. januar 2023



Implementering og realisering

Mine fokusområder i oplægget:
• På realiseringsdelen – fra beslutning til sidste punktum.

• Hvad er vores erfaringer i de sidste 25 år på realisering?

• Har vi ikke allerede grundvandsparker i dag? Case 
eksempler

• Erkend og fasthold den lokale forankring

• Der er ikke jord nok i Danmark til at silotænke

• Respekter samarbejder, divergerende holdninger og de 
eksisterende ejere i det åbne land

• Har frivillighed spillet fallit?

• Er Grundlovens §73, stk. 1 med ejendomsrettens 
ukrænkelighed lidt træls….?

• Værktøjerne – er de gode nok og hvad koster det?

• Postulat: vi snubler i interessenter og finansieringer



Hvad ved han egentligt om grundvandsbeskyttelse?

• ”Specialist i grundvandsbeskyttelse” – +20 års erfaring som forhandlingsleder oma. – fra begge sider af køkkenbordet. Har 
selv været interessent med +33.000 ha jord

• Grundvandsbeskyttelse og implementering af indsatsplaner, BNBO mm. siden starten af 00erne

• Privilegeret at have haft visionære opdragsgivere

• ”Dialogleder” overfor hundredvis af landmænd og øvrige interessenter i det åbne land (tilnavnet ”Boksebolden” ☺)

• Har gennemført multifunktionelle projekter i det åbne land

• Har arbejdet med frivillige aftaler, ekspropriation, jordfordeling og arealerhvervelse i mange år 

• Undervist i grundvandsbeskyttelse, forhandling, ekspropriation mm.

• Landinspektør (arbejdet med forsyningsbranchen/myndigheder i alle afskygninger siden 1994)

• Har stor professionel interesse i emnet – del af hverdagen i mindre rådgivningsvirksomhed som har grundvandsbeskyttelse 
og det åbne land som specialistopgaver

Ved INTET om geologi, kemiske processer, rensning af vand og lign. – bliver på banehalvdelen jura-, økonomi-, 
ejendomsretlig- og processiden….
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Realisering af grundvandsbeskyttelse –
storpolitik i det åbne land!



Erfaringer fra de sidste 25 år:
Verden har ændret sig – holdningsskift:

• Ændringer i forhold til autoriteter

• Værdisættet er ændret markant

• Advokater er rykket nærmere – en mulig rådgiverindustri er på vej

• Landbruget bliver virkeligt presset – ”skurkerollen”

• Heltidslandbrug fra 30.000 stk. i 1999 til 5.000 stk. i 2030

• Det åbne land kan anvendes ”flere” gange

• Det offentlige er på nogle områder kommet længere væk fra borgeren

• Ændringer i vandsektoren på flere områder, især vandsektorloven

• Vi er blevet klogere og flere værktøjer tages i brug

• Nye foreninger dukker op som modvægt/sparringspartner

• Andre steder samarbejder vi med tæt med landbrugssektoren – hovedsageligt frivillige 
aftaler (+95%)

• Kompleksiteten er steget

• Accept at det er tidskrævende og ingen guldgrube for landmanden (den RIGTIGE pris)

• Kendelser fra Taksation- og Overtaksation har ikke gjort det nemmere…

Bare det at få lov til at lave en ny boring………..



“Virkeligheden” –
erfaringsopsamling



Grundvandet skal beskyttes – hvad gjorde vi?

Traditionel beskyttelse med erfaringer fra 2002 til 2015 (den ”gamle” 
værktøjskasse):

To lovmæssige reguleringer: BNBO (§24) og Indsatsplaner (§26a)

• Kæmpe forskel i hele landet på håndtering

1. Frivillige forhandlinger et krav fra bla. Byrådene

• Erstatning for dyrkningsdeklarationer

2. Ved fortsat uenighed overgik til pålæg (ekspropriation af 
rettigheder)

Men heldigvis har vi tænkt ud af boksen i mange år og draget en hulens masse 
erfaringer om andre værktøjer.



Case Drastrup

Helhedsplan fra det forrige årtusinde…….

- Helhedsplanlægning
- Projektområde 890 ha
- Multifunktionel projekt og jordfordeling
- Bred interessentsamarbejde – tidlig ”Collectiv Impact” model
- Pilotprojektet startede i 1986
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Casen Lundby

Initial problem – realisering af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Erfaringer:

• Selve jordfordelingsprocessen fejlede i den oprigtige form!!

• Værktøjskassen blev åbnet!

• Grundvandssamarbejdet gik ind med finansiering – køb af ejendomme

• Fordel med indsatsplanlægning mht. finansiering og realisering.

• Omkostningsbevidsthed – finansiering fra andre interessenter

• Frivillighed og tilfredse lodsejere – meget engagerede lodsejere……

Hvad fik vi?:
• Grundvandsbeskyttelse √
• Skovrejsning/friluftsliv √
• Rekreative stier/MTB ruter √
• Landbrugsmæssige arrondering √
• Løsning af landbrugsmæssige strukturproblemer √
• Naturinteresser/biodiversitet √
• OG ?

Case Lundby - fra grundvandsbeskyttelse til??



Case VSK

Fremtidig forsyningsstrategi?

Grundvandssamarbejder eller ?

23 vandværker og 2 fælles kildepladser 
(grundvandsparker)?

Værktøjer: Indsatplaner, opkøb, frivillig forhandling, 
MUFJO med andre interessenter, ekspropriation?
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Øvrige cases – kan de kaldes en grundvandsparker?

Case Holmehave
Mastodont kildeplads (5,5 mio. m3/år) med 12 BNBO

Område på 1700 ha omdannes til 300 ha skovrejsning, sikring af 

12 BNBO områder mm., over 200 ha vådområder, rekreative 

anvendelse oma.

Værktøjer: køb af ejendomme, 2 MUFJO, frivillige forhandlinger og 

ekspropriation

Case Nibstrup

Ny stor kildeplads i 2025

Ingen indvindingstilladelse, BNBO områder, indsatsplan - INTET

Værktøjer: køb af ejendomme, frivillige forhandlinger og mulig ”privat” 

jordfordeling



Interessenter og medfinansieringsmuligheder!

Oversvømmelser af muligheder – Større skare er aldrig set før:

• Drikkevandsfond

• Private investorer/pensionsfonde til opkøb

• Investeringsfonde, CO2 kvoter

• Klimaskovfonden, Klimapartner, Dansk Økojord, oma.

• Jordfonde/jordkøbsnævn/tvangsaktionspuljer

• Udenlandske opkøbere

• Folkeaktier/landsbyprojekter

• Generationsskifter i landbruget

• VE projekter – medspiller eller modspiller?

• Offentlige midler i mange afskygninger

• Udbud og efterspørgsel – tegn på stigende priser i områder
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Natur

Grundvand

Skov

Landbrugsinteresser

Klimatilpasning

Og mange flere



Arbejde i mange spor samtidig – større end et Kinderæg…

• Grundvandsparker – tænk nu stort og på fremtiden. Ændret forsyningsstrategi, opbygning af ny 
vandforsyningsstruktur?

• Sigte på permanente løsninger fremfor midlertidige løsninger

• Tænk flersidet anvendelse - multifunktionelt – eks. grundvand og solceller, vådområder, skovrejsning, og 
meget andet. Undgå silotænkning! 

• Mulighed for kommunale jorder og realkreditejendomme i projekterne (jordfonde, evt. samfinansieret)

• Vi skal klarlagt behov og muligheder LOKALT/regionalt – ej afvente nationale projekter, men rammerne 
skal være på plads

• Arbejde i ”øjenhøjde” med lodsejere og interessenter

• Løse problemer med at støtteordningerne konkurrerer – prioriter, samarbejd og rådgiv!

• Vi skal have ændret samarbejdsformer – nationalt, kommunalt og lokalt

• Løsningerne følger pengene – men skulle pengene ikke følge løsningerne i stedet?

• Vi kan have for travlt – risiko for den kommende årrække bliver i kaos og resultaterne halter
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Kontaktoplysninger:

• Jens Henrik Sørensen

• jhs@defakto.dk

• +45 61684854
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