
 

 

20 juni 2013 
 
Referat af møde om grundvandsbeskyttelse og udvidet samarbejde i Vandrådet. 
 
Tilstede: Jesper Holt Jensen dir. Teknisk Forvaltning (første ½ time), Martin Andersen formand 
for Vandrådet, Tonny Sørensen sekretær for vandrådet, Bjarne Holm Hillerslev Vandværk, Knud 
Ole Henriksen Sdr. Ydby Vandværk, Anette Bonde og Kristine Keiding Thisted Kommune. 
 
Mødet er blevet holdt fordi 2. fase af projekt BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) 
påbegyndes i aug./sept. I den forbindelse skal vandværkerne afsætte midler til udbetaling af 
erstatning til de landmænd, der dyrker jorden indenfor BNBO.  
 
Der var ikke nogen egentlig dagsorden for mødet, men følgende spørgsmål var rejst forud for 
mødet: 
 
Økonomi – kan vandværkerne løfte opgaven? 
Samarbejde –hvad kan og vil vandværkerne? 
Viden –er vandværkerne rustet til opgaven? 
Ønsker –hvordan ønsker vandværkerne at blive inddraget i det første projekt BNBO?. 
 
Punkterne blev ikke fulgt slavisk, da der var tale om et møde, hvor ordet var frit fra starten og 
hvor formålet også var at udveksle fornemmelser for situationen og lægge en strategi for det 
videre samarbejde mellem Thisted Kommune og vandværkerne om grundvandsbeskyttelse.  
 
Det blev et godt og konstruktivt møde, hvor alle 4 spørgsmål blev drøftet og mange 
perspektiver vendt og drejet.  
 
Thisted Kommunes eksempel på samspillet mellem forsyningstruktur og grundvandsbeskyt-
telse : 
 
Scenarie: 
 
Skjoldborg vandværks bestyrelse ønsker at nedlægge vandværket og kildepladsen. Anlægget 
er gammelt, og der er kun 96 forbrugere, og kildepladsen er ramt af samtlige 
nedbrydningsprodukter fra atrazin, som sidste år er kommet med i de lovpligtige analyser. Det 
er en fornuftig beslutning, som Thisted Kommune bakker op om, da der ikke er meget håb for 
kildepladsen, heller ikke hvis dyrkningen ophører indenfor BNBO. Bestyrelsen har foreslået den 
mest umiddelbare løsning, som er at tilslutte forbrugerne til Thisted Vand A/S, der har 
forsyningsledning fra Vang kildeplads meget tæt på vandværket.  
 
MEN Thisted Kommune mener, at det er i modstrid med en bæredygtig indvindingsstruktur at 
forøge forsyningsområdet til Vang kildeplads yderligere. På Vang kildeplads er der også målt 
pesticider og højt indhold af nitrat. Desuden er det vigtigt at tage i betragtning, at hvis et 
vandværk lukker, så er der et vandværk mindre til at løfte den fælles opgave, som det er at 
bevare den decentrale indvindings- og forsyningsstruktur. 
 
En anden løsning for Skjoldborg Vandværk kunne derfor være en forsyningsledning til Vilsund 
Vandværk. Det er en økonomisk større opgave, da der er en vis afstand til Vilsunds 
forsyningsnet. Opgaven bør derfor løses i et større forum, især da pesticid problemet også 
findes hos nabovandværkerne Snedsted, Hørdum og Villerslev. 
 



 

 

Statistik for de 5 vandværker med pesticid på kildepladsen 
 Snedsted 

Vandværk 
Skjoldborg 
Vandværk 

Vilsund 
vandværk 

Villerslev 
Vandværk 

Hørdum 
vandværk 

Tilladelse m3 110.000 30.000 70.000 250.000 28.000 
Oppumpet m3 ~75.000 ~15.700 ~62.000 145.000 25.000 
Forbrugere, 
antal pers. 

1525 100 383 1567 50% hushol 
25% landbr 

Pesticid BAM Atrazin m.fl. Ingen BAM BAM 
Ler beskyttelse God ingen god god god 
 
 
Situationen omkring Skjoldborg Vandværk viser, at der er mange flere emner, som 
vandværkerne skal kunne håndtere, end blot grundvandsbeskyttelse indenfor BNBO. Efter at 
størrelsen på BNBO er blevet kendt, er det Thisted Kommunes umiddelbare vurdering, at 
erstatningerne i forbindelse med BNBO ikke vil være uoverkommelige for vandværkerne med 
deres nuværende økonomi. 
 
Thisted Kommunes udspil til vandværkerne er derfor at starte et samarbejde, som skal styrke 
de mindre vandværker i hele kommunen. I første omgang med det formål at løfte opgaverne i 
forbindelse med BNBO og på længere sigt at sikre en bæredygtig indvindings- og 
forsyningsstruktur. 
 
 
Vandrådet 
 
Vandrådet vil gerne samarbejde og varetage vandværkernes interesser. Vandrådet har følgende 
ønsker og forslag: 
 

1. Der er brug for en præcisering af kan og skal opgaver i forbindelse med 
grundvandsbeskyttelsen. 

2. Mere viden om hvad grundvandsbeskyttelse er for noget og nødvendigheden af den. 
3. Flere af vandværkerne har haft kontakt til lodsejerne i forbindelse med etablering af 25 

m beskyttelseszonen og ved af erfaring, at det er nødvendigt med en god dialog. 
4. Vandrådet foreslår, at en repræsentant fra vandrådet deltager i lodsejerforhandlingerne 

for alle vandværker. 
5. Vandrådet er opmærksom på Naturstyrelsen, Ditte Svendsen og muligheden for at rejse 

skov som en grundvandsbeskyttende indsats. 
6. Vandrådet ser flere forskellige muligheder for det økonomiske samarbejde. Én ide er at 

etablere en fond. 
 
Konklusion 
 
Vandrådet afholder møde i august. 3. september kl. 07.30 holder vi møde igen, dvs Thisted 
Kommune og Vandrådet.  
 
Frem til mødet den 3. september arbejder Thisted Kommune videre med projekt BNBO. Der 
bliver valgt en rådgiver og første møde med denne, hvor planen for projekt BNBO fastlægges, 
afholdes inden 3. sept. Vandrådet vil blive inviteret til at deltage i dette møde.  
 
Vandrådet arbejder videre med en udvidelse af samarbejdet i Vandrådet. Referent: Anette 
Bonde. 


