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Referat af møde i følgegruppen for Indsatsplan Sønderborg øst 

omfattende Vollerup-Ulkebøl og Huholt Vandværker 

Emne Møde om grundvandsbeskyttelsesplan for Vollerup-
Ulkebøl og Huholt vandværker  

Dato 3. april 2014 

Sted Rådhuset 

Deltagere Susanne Vesten (SV), Sønderborg Forsyning 
Karsten Iwersen (KI), Vollerup-Ulkebøl Vandværk 
Arne Ljungmann, Vandrådet i Sønderborg kommune 
Ulla Pallesen (UP), LandboSyd 
Henrik Züricho (HZ), Sønderborg Kommune 
Jakob Stokholm Kudsk (JSKD), Sønderborg Kommune 

Fraværende Danmarks Naturfredningsforening, Inge Gillesberg 
Naturstyrelsen (Afbud), Jakob Kock (Afbud), Claus 
Christensen, Huholt 15 (Afbud), Inge Tylvad Andersen, 
Sønderborg Rideskole (Afbud) 

Møde indkaldt af Sønderborg Kommune 

Mødereferent HZ 

Referat til Deltagere 

Næste møde Ikke aftalt 

 

 

1. Præsentation af forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for 

Sønderborg øst 

 

Henrik Züricho gennemgik forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan 

for Sønderborg Øst. Planen har fået navneændring af praktiske 

hensyn. Susanne Vesten og Karsten Iwersen udtrykte ønske om, at 

vandværkernes navne kommer til at indgå i titlen. KI bemærkede, at 

det betyder meget for bestyrelsens og de lokale borgeres ejerskab, at 

navnet fremgår at planens forside. HZ lovede at finde en løsning så 

vandværkernes navne kan indgå i forsiden. 

 

HZ forklarede, at Kommunen skal udarbejde indsatsplaner i de af 

Naturstyrelsen udpegede Indsatsområder og at den kan udarbejde 

indsatsplaner for andre områder, hvis Kommunalbestyrelsen finder 

det nødvendigt for at sikre drikkevandsinteresserne.  

Sønderborg Kommune 

Vand & Jord 

Rådhustorvet 10 

6400 Sønderborg 

T 8872  4096 

F 8872  6440 

vand-jord@sonderborg.dk 

www.sonderborgkommune.dk 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag kl. 10-15 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-14 

 



 

Side 2 af 2 

 

 

Denne indsatsplan er en kan opgave. Forvaltningen vurderer, at det 

er nødvendigt, at der laves en indsatsplan for området, dels fordi den 

omfatter 2 af Kommunens største vandværker som forsyner store 

dele af Sønderborg by, dels fordi den hydrogeologiske undersøgelse 

af Als viser, at grundvandsressourcerne i området er maksimalt 

udnyttet. 

 

Behovet for nitratindsatsen i BNBO til Huholt vandværk blev drøftet. 

Som forslaget er udformet, skal der indgås aftaler om begrænsning 

at nitrat til 50 mg/l ud af rodzonen. Det blev aftalt at UP får lavet en 

beregning af den nuværende nitratbelastning på Claus Christensen 

marker i BNBO. HZ: Når vi ved mere om, hvad den nuværende 

belastning er, kan vi vurdere, om det er relevant at der laves 

dyrkningsaftaler. Et alternativ kunne være overvågning af 

sulfatindholdet i boring 170.421. Efter mødet: SV har fremsendt 

resultat af de seneste boringskontroller, som viser en fald i 

sulfatindholdet. 

 

UP spurgte, om det er ud fra et forsigtighedsprincip, at der stilles 

krav om stop for brug af pesticider i BNBO. HZ: ja det er det. Efter 

mødet: Kravet om ingen brug af pesticider er desuden begrundet ud 

fra en risikovurdering i det tilfælde, at der sker et uheld, hvor 

traktoren med marksprøjte vælter, og der løber koncentreret 

bekæmpelsesmiddel ud på jorden. Dette kan lyde som et meget lidt 

sandsynligt scenarie, men erfaringer har vist, at det faktisk er sket 

flere gange. 

 

En anden begrundelse er, at fordi der skabes en sænkningstragt på 

grundvandsspejlet omkring boringerne, øges muligheden for 

nedsivning af overfladevand (og dermed forurenende stoffer) til 

grundvandsmagasinet. 

 

2. Kort præsentation af  rapport om grundvandsressurce undersøgelse 

på Als 

 

Sønderborg Kommune har gennemført en vurdering af størrelsen af 

den tilgængelige grundvandsressource på Als. JSKD gennemgik 

rapportens konklusioner. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Henrik Züricho 

T 8872 5506 

Hzyr@sonderborg.dk 

 

 


