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 Det er blevet muligt at få erstat-
ning for at indgå frivillige af aftaler 
om pesticidfri- og eventuelt gød-
ningsfri dyrkning omkring vandbo-
ringer. Områder, der også kaldes 
BNBO - som står for boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO).

Men her viser det sig imidlertid op-
lagt at bruge udtrykket fra sangen om 
Larsen »Det sgu’ vær’ så godt, men så’ 
det faktisk skidt«.

I hvert fald ifølge advokat Hans 
Sønderby Christensen, der er ekspert 
i EU-retslige forhold.

Erstatning er ulovlig 
statsstøtte
Han forklarer, at hvis man indgår 
sådan en frivillig aftale mod erstat-
ning, så kan det vise sig at være en 
meget kort fornøjelse. Med tiden vil 
det nemlig i stedet vise sig at blive 
en både meget dyr og meget kedelig 
fornøjelse, som de fl este vil fortryde, 
men så sidder de i saksen.

- Det ligner en gave, men der føl-
ger altså en regning med, understre-
ger advokaten, der råder til, at man 
holder sig langt væk fra de frivillige 
BNBO-aftaler - og frivillige aftaler i 
det hele taget.

Forklaringen er ifølge advokaten, 
at staten nemlig ikke har gjort sig 
den ulejlighed at spørge EU om lov 
til indgåelse af disse frivillige aftaler.

- Og det betyder, at der derfor er 
tale om ulovlig statsstøtte.

- Og når man i EU bliver klar over, 
hvem der har modtaget denne stats-
støtte, så er der væsentlig risiko for, at 
modtagerne får besked på at betale 
støtte tilbage, påpeger Hans Sønder-
by Christensen.

Ingen betaling for 
mistede rettigheder
Hans Sønderby Christensen lægger 
ikke fi ngrene imellem:

- For staten har det ingen konse-
kvenser at indgå de ulovlige aftaler, 
men for den der modtager støtten, 
kan det få endda rigtigt store kon-
sekvenser.

- Man afgiver nemlig nogle rettig-
heder, men når EU-Kommissionen 
opdager, at man har fået ulovlig støt-
te af staten, så skal man tilbagebetale. 

Det vil sige, at man lige pludselig har 
foræret nogle rettigheder, men uden 
at modtage den betaling, man havde 
aftalt.

Med andre ord får det altså ikke 
kun »økonomiske konsekvenser« ved 
at man skal betale erstatning retur. 
Det får også konsekvenser på den 
måde, at ens virksomhed har fået 
indskrænket sit råderum over sin 
egen jord, idet man har afgivet nogle 
rettigheder, der for altid kan påvirke 
rentabiliteten af ens drift.

Uden spørgsmål - intet nej
Men hvorfor skulle staten og poli-
tikere bevidst indføre noget, som er 
ulovligt ifølge EU?

- Det er uforeneligt med EU-retten 
at udbetale ulovlig statsstøtte. Det 
spiller ingen rolle, om meningen er 
god eller det modsatte. Det eneste 
rigtige at gøre juridisk ville være at 
ansøge EU-Kommissionen om at få 
godkendt støtteordninger på det her 
område, for så kunne landmændene 
trygt gå i forhandlinger med kom-
munerne.

- Når det ikke sker (at staten ikke 
ansøger EU-Kommissionen, red), 
skyldes det måske, at centraladmi-
nistrationen er af samme opfattel-

se som jeg, siger Hans Sønderby og 
uddyber:

- Det er efter min vurdering usand-
synligt, at EU-Kommissionen vil god-
kende generelle støttordninger, som 
går ud på kommunalt opkøb af land-
brugsjord helt eller delvist, når der 
ikke er påvist årsagssammenhæng 
mellem dyrkningsfl ade og forurening 
i drikkevandet.

Undgå alle frivillige 
a� aler
Advokaten gør opmærksom på, at 
Miljø- og Fødevareministeriet allere-
de i 2019 skrev i en tillægsaftaletekst 
om pesticidstrategi 2017-2021 om-
kring sprøjteforbud i BNBO:

»Ved et generelt forbud mod brug 
af pesticider i BNBO, vil der blive 
indført en kompensationsordning 
for forbuddet, så der tages højde 
for, at alle kan få dækket deres 
fulde tab uanset EU’s statsstøtte-
regler.«

»Uanset EU’s statsstøtteregler«, 
gentager Hans Sønderby Christen-
sen.

- Det betyder, at staten allerede i 
2019 var klar over, at det indebærer 
betydelige problemer i forhold til 
EU’s statsstøtteregler at betale dis-

se erstatninger, siger advokaten og 
fortsætter:

- Og i 2022 har ministeriet er-
kendt, at løbende betalinger kan 
være ulovlig statsstøtte, men det 
sker i det stille – og uden at land-
mændene advares klart og tydeligt 
mod farerne.

Juridiske alarmklokker
- Den slags får de juridiske alarm-
klokker til at ringe hos mig, advarer 
advokaten, der fortsætter:

- Staten burde advare alle land-
mænd mod risikoen, for EU-syste-
met forventer af den enkelte, at man 
selv sætter sig ind i risikoen.

Han forklarer videre, at man som 
lodsejer ikke har mulighed for selv 
at søge EU om lov til at modtage er-
statningen.

- Det skal være staten, der gør det, 
men indtil nu har vi til gode at se 
forsøg på at få lovliggjort støtten, vel 
vidende at det kan komme til at gå 
ud over dem, der modtager støtten.

- Mit råd til landmændene er at gå 
i en stor bue udenom alle frivillige 
aftaler inklusiv de frivillige BNBO-af-
taler, fastslår Hans Sønderby Chri-
stensen.

mod 
frivillige 
aftaler
Danmark har ikke spurgt EU om lov til at 
udbetale erstatning i BNBO-sager. Dermed 
mister landmanden rettigheder for altid men 
uden kompensation, fordi EU vil betragte er-
statningen som ulovlig statsstøtte, der skal 
tilbagebetales helt eller delvist.

EU-advokat
advarer
EU-advokat
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Nedslidt beton?
Få rengøringsvenlige overfl ader 
og nyt slidlag på det gamle 
beton med højstyrkemørtel 
S 105-2.
Lang holdbarhed, 
hurtigtørrende.
Let bearbejdelig, slidstærk 
- og økonomisk.

Tlf. 86 60 18 99 - kemtek.dk

Kem-tek
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Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
• Slidstærk
• God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• Attraktiv pris
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Hvorfor PROTECTOS Flydemørtel
• Syrefast • Slidstærk • God vedhæftning 
• 1 produkt til det hele
• Enkelt gør-det-selv produkt
Attraktiv pris - ring allerede i dag!
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HØJTRYKSRENSERE / RØRANLÆG
Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk
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Jeg rengør kostald, 
svinestald, facader, 
siloer osv.

Ring og få et 

uforpligtende 

tilbud

Jeg rengør kostald, 
svinestald, facader, 
siloer osv.
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Egne maskiner 
og erfarne folk
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Bedre dyrevelfærd og 
øget smågrise tilvækst

Et stærkt produkt 
til renovering af 

gulve i svinestalde, 
plansilo og industri

Kontakt for mere info!
Tlf. 2462 8015 / 2380 7420
mail@topproducts.dk
www.topbeton.dk Håndværkervej 25, 4160 Herlufmagle

Nordic Total Byg ApS 
Industriparken 15, Skodborg, 6630 Rødding, 

Tlf. 40 14 87 05

� Alle former for � ydebelægninger
� Syrefaste belægninger
� Skridsikre belægninger
� Malerarbejde med/
 uden Epoxy
� Alt murerarbejde
� Ring og få et tilbud
� 5 års garanti
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L E V E R A N D Ø R  T I L  D A N S K  L A N D B R U G  S I D E N  18 4 8
7012 7030 · www.brdr-ewers.dk
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www.schmidtcoating.dk

Schmidt Coating
V/Thomas Schmidt

Overflade- og Epoxybehandling

Brødr. Ewers tilbyder totalløsninger 
i samarbejde med Schmidt Coating

Ukrainske landbrugsmedhj. m/erfaring via asyl  
Vietnamesiske praktikanter,  AB-Farm 40 28 80 60

»East-West - AB-Farm’s the best« > 25 år

LANDBRUGETS JOBSERVICE
Praktikanter

LANDBRUGETS JOBSERVICE
Stilledalsvej 3 · Haagerup · 5600 Faaborg
Tlf. +45 62 80 00 91
Peder Top: Mobil +45 30 27 91 91
pt@lajo.dk
www.landbrugetsjobservice.dk

Ring og hør mere om mulighederne!

�
Også
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Rengøring

Staldudstyr

Forskelligt

Staldudstyr

Stillinger

DAGBLADET 

Erhvervsavisen med 
branchens korteste deadline 

– tirsdag til lørdag

ANNONCER - TLF. 70 15 12 37
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”- Man afgiver nemlig 
nogle rettigheder, 
men når EU-Kom-
missionen opdager, 
at man har fået 
ulovlig støtte af 
staten, så skal man 
tilbagebetale

Advokat Hans Sønderby 
Christensen, ekspert i 

EU-retslige forhold

 Advokat Hans Sønderby Christensen 
lægger ikke fingrene imellem:  

- For staten har det ingen konsekvenser 
at indgå frivillige a� aler, men for den, 

der modtager støtten, kan det få endda 
rigtigt store konsekvenser. Man afgiver 

nemlig nogle rettigheder, men når 
EU-Kommissionen opdager, at man har 

fået ulovlig støtte af staten, så skal man 
tilbagebetale. Det vil sige, at man lige 

pludselig har foræret nogle rettigheder 
væk, men uden at modtage den beta-

ling, man havde a� alt. Arkivfoto


