Indsatsplan på Ærø

Ændret siden sidst
●

Den statslige
kortlægning – der er
udpeget nye
indsatsområder for
nitrat.
–

De ”gamle” områder er
bibeholdt

–

Der er udpeget to
områder ekstra mellem
Bregninge og Søby

Kortmaterialet er opdateret

Tidsserier er opdateret

En enkelt retningslinje er ændret
Indsats 7: Regler om begrænsning af nitratudvaskning ved produktionsudvidelser.
For husdyrbrug med jord i ”indsatsområder for Nitrat” er reglerne i ”bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse
m.v af husdyrbrug” gældende. Nitratudvaskningen fra landbrugsjorder inden for indsatsområde for nitrat må ikke
overstige hvad der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte.
Der er i denne indsatsplan ikke fastsat bestemmelser, der går videre end bekendtgørelsens.
Tidligere:
Indsats 7: Regler om begrænsning af nitratudvaskning ved produktionsudvidelser.
I indsatsområder for Nitrat kan der i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktion ikke tillades nogen
merbelastning, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat/liter i efter-situationen.
Udvaskningsberegningerne skal gennemføres ved anvendelse af udvaskningsmodeller udarbejdet af Danmarks
Jordbrugsforskning (Farm-N).

Fra bekendtgørelsen:
Tilladelsen eller godkendelsen skal som minimum fastsætte vilkår om, at der ikke må ske en merbelastning, dvs. større udvaskning af nitrat
fra rodzonen, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat per liter i efter-situationen.
Er der foretaget en zonering (statslig kortlægning) af det nitratfølsomme indvindingsområde og udarbejdet en indsatsplan for området, skal
tilladelsen eller godkendelsen fastsætte vilkår, så denne lever op til den indsatsplan, der foreligger.
Der kan dog ikke fastsættes vilkår, der er mere skærpede end en nitratudvaskning, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med et
standard planteavlssædskifte. Der kan dog stilles vilkår om en maksimal udvaskning svarende til nitratklasse 3, jf. pkt. D, nr. 1, såfremt dette
er på et lavere udvaskningsniveau end niveauet i bilag 4, nr. 2, pkt. C.

Foreslås slettet
12: Skånsom havedrift ...
1: For at mindske risikoen for forurening af Ærø vandværkers kildepladser
skal Ærø Kommune i samarbejde med Ærøs vandværker iværksætte en
informationskampagne (gentaget hvert 6. år) om den betydning spild eller
brug af kemikalier kan have for drikkevandet. Der gives samtidig gode råd
om havedrift uden brug af pesticider. Der gøres opmærksom på de nye regler
om villaolietanke.
Første informationskampagne gennemføres i 2014, så vidt muligt i hele Ærø
Kommune.

