
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referat af mødet den 6. juni 2017 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse og eventuelt supplering til dagsordenen. 

 
2. Bordet rundt samt status for indsatsplanlægningen i kommunerne 

 
3. Fremlæggelse af ”Forslag til indsatsplan Tønder, Løgumkloster m. fl.” 

Steen Thomsen 
 

4. Fremlæggelse af ”Forslag til indsatsplan Arrild m. fl.” Steen Thomsen 

 
5. Fremlæggelse af ” Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, 

Broager Land”. Jakob Stokholm Kudsk. 

 
6. Fremlæggelse af ”Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, 

Gråsten-Tørsbøl-Rinkenæs”. Henrik Züricho. 

 
7. Eventuelt 

 
 
Deltagere: 
 

Aabenraa 

Kommune 

Haderslev 

Kommune 

Sønderborg 

Kommune 

Tønder 

Kommune 

Lars Aamand Øvig  

laoe@aabenraa.dk 

(Formand) 

 

Peter Erfurt 

perf@haderslev.dk 

(Formand) 

Afbud 

Bente Fisker  

befh@haderslev.dk 

Afbud 

Henrik Züricho 

hzyr@sonderborg.dk 

(Formand) 

Jakob Stokholm Kudsk 

jskd@sonderborg.dk 

Ebbe Enøe 

eeno@sonderborg.dk 

 

Lena Berndt Klintø 

lbk1@toender.dk 

(Formand) 

Afbud 

Steen Thomsen 

st@toender.dk 

 

FVD / Vandrådet 

Carsten Jürgensen 

carstenjuergensen@gmail

.com 

Afbud 

FVD / Vandrådet 

Chr. Greve Hansen 

elsebeth.christian@ 

mail.tele.dk 

Afbud 

FVD / Vandrådet 

Peter Petersen 

formand@ 

sonderborg-vandraad.dk 

 

FVD / Vandrådet 

Peter Steffensen 

bpsteff@bbsyd.dk 
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DANVA 

Karina Holdt Filtenborg – kahf@provas.dk (Provas, Haderslev Vand A/S Provas) Deltog ikke 

Susanne Vesten – sves@sonfor.dk (Sønderborg Forsyning) 

Sundhedsstyrelsen (Embedslægen)  

Henrik L. Hansen – hlh@sst.dk Afbud 

Suppleant: Henrik Kirkeby Afbud 

 

Repræsentanter for landbruget  

Landbrugsrådgivning Syd, Løgumkloster – lrs@lrs.dk  Deltog ikke 

LHN, Tinglev - lhn@lhn.dk Deltog ikke 

LandboSyd, Aabenraa - info@landbosyd.dk Ulla Pallesen (UPA) 

Sønderjysk Landboforening, Vojens -slf@slf.dk, Asger Kristensen 

KHL, Kolding - khl@khl.dk Deltog ikke 

Jysk Landbrugsrådgivning, Esbjerg - info@jlbr.dk Deltog ikke 

Skovdistrikterne  

Inge Gillesberg - igi@nst.dk Afbud 
 

Naturstyrelsen 

Peter Henneby - pethe@nst.dk  

 
 
Pkt. 1 
 
Henrik Züricho (HZ) bød velkommen og indledte med at forslå, at 
dagsordenen blev ændret således at de 2 indsatsplaner fra Tønder Kommune 
blev præsenteret først af hensyn til Peter Steffensen, der skulle gå tidligere. 
Den ændrede dagsorden blev godkendt. 
 
Pkt. 2  
Ulla Pallesen (UPA) udtrykte et ønske om at Tønder Kommune lægger PDF 
versioner af deres indsatsplaner på kommunens hjemmeside, fordi de digitale 
kort ofte fejler. 
 
Peter Henneby (PH) fortalte, at Staten udpeger BNBO på samme vilkår som 
OSD områder fra 2018. 
 
Pkt. 3 og 4 
 
Steen Thomsen (ST) gennemgik Tønder Kommunes 2 forslag til indsatsplaner. 
Planerne er digitale og tilgås via kommunens hjemmeside. Fælles for de 2 
forslag er, at der ikke skal indgås dyrkningsaftaler mht. nitrat og pesticider, 
selvom der er konstateret både pesticider og nitrat i grundvandsmagasinerne. 
 
Jakob Stokholm Kudsk (JSKD), Sønderborg Kommune spurgte, om der er 
taget stilling til aktionsværdier i overvågningen samt hvilke tiltag, der evt. skal 
sættes i værk ved en uacceptabel ændring i grundvandskemien. ST: Det er der 
ikke. 
 
Der blev talt om frakobling af storforbrugere til vandværkerne og hvilke 
konsekvenser det kan have. 
 
Lars Øvig (LØ) spurgte, om der er retningslinjer for horisontale 
jordvarmeanlæg. HZ svarede, at det er der ikke i Sønderborg kommune, men 

mailto:kahf@provas.dk
mailto:sves@sonfor.dk
mailto:hlh@sst.dk
mailto:lrs@lrs.dk
mailto:lhn@lhn.dk
mailto:info@landbosyd.dk
mailto:-slf@slf.dk
mailto:khl@khl.dk
mailto:info@jlbr.dk
mailto:igi@nst.dk
mailto:hagul@nst.dk


 

3/4 

 

der tillades ikke vertikale anlæg inden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser. 
 
Peter Steffen (PS) bemærkede, at de stoffer, der var fundet i grundvandet alle 
er forbudte stoffer. 
 
Asger Kristensen (AK) nævnte, at sprøjtemetoderne har ændret sig gennem 
årene. 
 
Susanne Vesten (SV) spurgte, om Koordinationsforum løbende skal 
underrettes om fremdriften af indsatsplanen (-erne). Der var enighed blandt 
mødedeltagerne om kun at underrette ved revision af planerne. 
 
Pkt. 5 
 
JSKD gennemgik forslag til indsatsplan for Broagerland. 
 
Der er foretaget en grundig og konkret vurdering af behovet for beskyttelse af 
grundvandet for de 5 vandværker, som indsatsplanen omfatter. Der skal 
indgås frivillige aftaler om stop for brug af pesticider i nogle mindre områder 
inden for Indsatsområdet ved Broager og i BNBO ved Broager Vandværk og 
Egernsund Vandværk. Ved Broager vandværks nordlige boringer skal der 
desuden ske en begrænsning i udbringning af husdyrgødning. De arealer, hvor 
der skal indgås frivillige aftaler, omfatter i alt ca. 10 ha. I indsatsplanen sætter 
vi også fokus på villahaveejerne idet, vandværkerne skal indgå aftaler med de 
haveejerne om ikke længere at bruge pesticider til ukrudtsbekæmpelse. Kravet 
gælder indenfor de boringsnære beskyttelsesområder til 1 af vandværkerne. 
Sønderborg Kommune lægger vægt på, at alle aftaler indgås frivilligt. 
 
LØ: Er jordartskortene vurderet i forhold til nitrat belastningen. HZ: Det er 
belastningen ud af rodzonen, vi er interesseret i, så jordartskortene vil nok 
ikke være relevante her. 
 
ST: Er der ikke en begravet dal ved Broager, hvor der kunne være gode, 
velbeskyttede grundvandsforekomster? JSKD: Der er en begravet dal ved 
Broager, men den er fyldt op med ler, så ingen grundvandsmagasiner der. Det 
dybere grundvandsmagasin, som Broager Fjernvarme vil bruge er saltholdigt. 
 
UPA: Med ændringen af husdyrgodkendelsesloven kan kommunerne ikke 
længere stille krav til udledningen af nitrat fra rodzonen. Betyder det at 
kommunen vil stille skærpede krav til dyrkningsaftaler i indsatsplanen? 
 
HZ: Nej, det vi gør, er at kommunen en gang om året foretager en beregning af 
udsivningen af nitrat fra rodzonen. Beregningen tænkes foretaget på baggrund 
af data fra husdyrgodkendelsesregistret og med en beregningsmetode 
svarende til f.eks. FARM-N eller lignende. Hvis beregningen efter en årrække 
viser en uhensigtsmæssig udvikling, skal der tages stilling til overvågning eller 
dyrkningsaftaler. Dette vil i så fald sandsynligvis ske i forbindelse med en 
revision af indsatsplanerne. 
 
Pkt. 6 
 
HZ gennemgik forslag til indsatsplan for Gråsten –Tørsbøl - Rinkenæs.  
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Der er foretaget en grundig og konkret vurdering af behovet for beskyttelse af 
grundvandet for de 4 vandværker, som indsatsplanen omfatter. Der skal 
indgås frivillige aftaler om stop for brug af pesticider i 3 mindre arealer på i alt 
3 ha. Hvor af de 2 arealer ejes af hhv. Rinkenæs Vandværk og Sønderborg 
Kommune. Derud over skal der ske overvågning af grundvandet ved Tørsbøl 
Vandværk. I indsatsplanen sætter vi også fokus på villahaveejerne idet, 
vandværkerne skal indgå aftaler med de haveejere, der bor indenfor BNBO 
ikke længere skal bruge pesticider til ukrudtsbekæmpelse. Sønderborg 
Kommune lægger vægt på, at alle aftaler indgås frivilligt. 
 
Peter Petersen (PP), Sønderborg Vandråd og Vandsamarbejdet bemærkede, at 
Tørsbøl selv skal afholde udgifterne til grundvandsbeskyttelse, fordi de ikke er 
med i Vandsamarbejdet. 
 
PH nævnte, at han ikke kan finde formuleringen vedr. kommunens 
mulighed/villighed til at meddele påbud om dyrkningsaftaler i BNBO. HZ vil 
se på dette. Efterfølgende undersøgt. Formuleringen findes i kapitel 5.5 på 
side 41, hvor der står: 
 
”For at kunne gennemføre en vedtaget indsatsplan har kommunalbestyrelsen 
dog mulighed for at pålægge en ejer indskrænkninger i rådigheden over 
jorden, når det gælder indsats overfor pesticider og andre forurenende 
stoffer. Men forinden skal der være gjort forsøg på at indgå en frivillig aftale 
på rimelige vilkår.” 
 
Det er muligt, at formuleringen skal strammes op, så der stor at ”Sønderborg 
kommune vil meddele påbud hvis….” af hensyn til reglerne af skattefritagelse. 
Dette undersøges i høringsperioden. 
 
PH bemærker desuden, at der er nogle tekstmæssige uoverensstemmelser i 
tabellerne i kap. 6 omkring private lodsejere og villahaveejere. HZ svarede, at 
det ser han nærmere på. 
 
Pkt. 7 evt 
 
ST foreslog at Region Syddanmark deltager i møderne i Koordinationsforum 
fremover. Enighed om, at de inviteres fremover. 
 
HZ oplyste, at Sønderborg Kommune afholder borgermøde om 
indsatsplanerne for Broagerland og Gråsten-Tørsbøl-Rinkenæs i august. 
 
 
Næste møde: 
 
Næste møde afholdes af Haderslev Kommune. Der indkaldes, når der er 
behov. 
 
 

 

 

Henrik Züricho 

Referent 

 


