Referat af møde afhold d.3. Maj. 2011 i Koordinationsforum.
Dagsorden
til møde i Sønderjyske koordinationsforaer
Tirsdag 3. maj 2011 kl. 9.00 – 15.00.
Mødet holdes i mødelokale 122 i den gamle Amtsgård: Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. (og vil være
offentliggjort ved hovedindgangen).
Mødedeltagere:

Aabenraa
Haderslev
Sønderborg
Tønder
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Lars Aamand Øvig
Rud Friborg
Henrik Züricho
Lena Berndt Klintø
laoe@aabenraa.dk
(Formand)
(Formand)
(Formand)
(Formand)
Pia Kronborg Hansen
Bente Fisher
Tina Callesen.
Niels Ole Baecher
pkh@aabenraa.dk
befh@haderslev.dk
nib@toender.dk
FVD / vandrådet:
FVD / vandrådet:
FVD / vandrådet:
FVD / vandrådet:
Børge Nielsen
Chr. Greve Hansen
Johannes Johannsen
Peter Steffensen.
bvn@aabenraa.dk
Gl.landevej12@os.dk
DANVA:
Karina Holdt Filtenborg: Haderslev Forsyning (Provas) – kahf@provas.dk
Susanne Vesten: Sønderborg Forsyning. – sves@sonfor.dk
Sundhedsstyrelsen (Embedslægen): Henrik L. Hansen (Suppleant Henrik Kirkeby)Meldt afbud
(29-04-2011)
Repræsentanter for landbruget:
Landbrugsrådgivning Syd: Rikke Kyhn (afbud pga. sygdom 03-05-2011)
LHN: Meldt afbud.(29-04-2011)
LandboSyd: Britt Bjerre Poulsen bbp@landbosyd.dk (Helge Lorentzen)
Sønderjysk Landboforening: Henrik Frandsen
Skovdistrikterne: (Inge Gillesberg) (afbud)
Naturstyrelse, MC-Ribe: Hans Guldager. hagul@nst.dk
Mødeleder: Lars Øvig.
Dagsorden:
Aase Østergaard fra Aabenraa kommune bød selskabet velkommen.
1. Godkendelse og evt. supplering af dagsordenen.
Lars Øvig præsenterede dagsordenen. Fortalte at punkt 4, var lagt ekstra ind med en udvidelse af punktet. Samt at punkt 6, havde Lars ekstra sat på, for at få styr på ”de her møder
fremover”.
Dagsordenen blev ellers godkendt.
2. Præsentation af mødedeltagerne.
Der blev startet med en kort præsentation af de enkelte deltagere, imens der blev nydt et
rundstykke og en kop kaffe.
3. Status for grundvandskortlægning v/Hans Guldager, Naturstyrelsen, Miljøcenter
Ribe
G:\LarsOevig\Koordinationsforum\03maj2011

4.

5.

6.

7.
8.

Naturstyrelsen (NTS) er en ny organisation fra årsskiftet. Han gik meget ud fra de SkyTEM
målinger der er i gang over Region Syddanmark. Samt han var inde over et samarbejde over
den dansk tyske grænse, CLIWAT, et internationalt kortlægnings projekt, som går helt ned til
Eideren i Tyskland. NTS udnytter at flere vandværker laver nye boringer, hvor NTS betaler
omkostningerne for den ekstra dybde som NTS skal bruge til kortlægnings undersøgelser. Ellers arbejder de med egne dybe boringer til deres undersøgelser, hvor der bliver sat filtre
ned. NTS regner med at være færdig med kortlægningen af vandområder senest i år 2015,
som er efter planen. NTS forventer at have flere kortlægninger færdige til indsatsplanlægning
hurtigt og der efter har kommunerne 2 år, fra kortlægnings afslutning, til at færdiggøre indsatsplanen, for de pågældende områder.
Hans Guldager tilføjer at der vil blive udsendt et nyt, redigeret power point, hvor at Sundeved området vil være tilføjet, dette mangler i det nuværende/viste power point.
Status for indsatsplanlægningen i de sønderjyske kommuner.
- Tønder (NiB)
1 færdig – 1. mangler
- Aabenraa (LØv)
Vi afventer færdigtrykning af 13 stk. planer fra MC-Ribe.
Vandforsyningsplan i høring indtil 11. Maj. 2011
- Haderslev (RUD)
Ikke påbegyndt planlægning. Hovslund. Gennemgår kildepladser vedrørende indsatssteder.
- Sønderborg (HZ)
Power Point
- ingen spørgsmål ellers til nogle af kommunerne.
Fremlæggelse af forslag til indsatsplan for Blæsborg og Mjang Dam vandværker. (HZ)
HZ havde sendt indsatsplanen for Blæsborg og Mjang Dam ud til deltagerne, dog blev det
sendt lidt for sent i forhold til mødet. Lavede en kort gennemgang af det i Power Point, og vil
sende et ekstra kopi ud til alle i forummet ang. indvendinger.
Vedr. Blæsborg området er Augustenborg havn ikke med, da dette område nedlægges.
Vedr. stop brug af pesticider på kommunalt ejede arealer, herunder veje og fortove, påpeger
Christian at man bruger Urea1 ved saltning af veje og fortove, hvilket så ikke passer ind i
kommunens stop af brug af pesticider.
Der bliver foreslået at lave kampagner til private haveejere omkring brug af pesticider, samt
Susanne foreslår kurser til de private haveejere, der er bosat i de udsatte områder.
Fremtidig behandling af forslag til indsatsplaner i koordinationsforum.(LØv)
Rud foreslår at bibeholde forummet indtil alle kommunerne er godt med i indsatsplanlægnings arbejdet.
HZ foreslår skriftlig kommentering af indsatsplanerne. Indsatsplanerne fremlægges for forummet, imens de er i offentlig høring.
Det er et lovkrav at indsatsplanerne skal godkendes af koordinationsforummet, men dette
kan også være skriftligt og ikke kun fysisk, som ved møder.
Konklusion; der kan fremlægges indsatsplaner 1 gang årligt fysisk for det samlede koordinationsforum, eller i kommunens eget forum, efter behov. Samt skriftligt efter behov, med en 4
ugers frist og ved ingen reaktioner fra de andre koordinationsforums medlemmer, betyder
det at disse ikke har nogen indvendinger.
Orientering fra koordinationsforaernes medlemmer.
Intet at indvende
Eventuelt.
Christian spørger omkring en pulje, vedr. oprydning af nedlagte benzinstationer, samt forurenede grunde, om denne pulje eksisterer endnu?

1

Urinstof, urea eller carbamid er en organisk kvælstofforbindelse, som kemisk set er et amid med formlen (NH 2)2CO. Urea
er et affaldsprodukt fra dyrenes nedbrydning af proteiner (kvælstofstofskifte). Det udskilles i opløst form med urinen. Deraf det
ældre navn "urinstof".
Urea bruges som en meget koncentreret kvælstofgødning, men da mange bakterier bruger enzymet urease, sker der hurtigt en
omdannelse til ammoniak. Det giver et kvælstoftab, hvis gødningen ikke er nedfældet i jorden. Det samme kan opleves, når
man bruger urea som tøsalt i stedet for kogsalt. Så vil urea omdannes til ammoniak på skosålerne og sprede en skarp "staldlugt" i hjemmet.
Urea var det første organiske stof, der blev fremstillet syntetisk kun ud fra uorganiske forbindelser under laboratorieforhold og
uden for levende organismer. Det blev indledningen til en udforskning af de organiske stoffers kemi:
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HZ svarer at Puljen (Olie branchens miljø pulje) er lukket for nye tilmeldinger, men ikke alle
oprensninger er afsluttet endnu.
9. Næste møde.
Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 9.00 i Vojens, under Haderslev Kommune.
Efter mødet vil der blive serveret en let arbejdsfrokost.
Referent:
Pia K. Hansen.
Lars Øvig.
Aabenraa kommune.
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