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Tønder Kommune 10-06-2014 

 

 Sagsnr. 09.08.24-G00-

1431281-07 

     

 

 

 

 

R E F E R A T  

 

 

Emne: 

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse 

 

  

Afholdt dato: 3. juni 2014, Løgumkloster gl. rådhus 

  

Deltagere: Børge Nielsen, FVD-vandrådet Aabenraa kommune 

Ejvind Thorstensen, FVD–vandrådet Sønderborg kommune 

Peter Steffensen, FVD-vandrådet Tønder kommune 

Haderslev Kommune v/Peter Erfurt og Bente Fisker 

Sønderborg Kommune v/Henrik Züricho og Tina Callesen 

Tønder Kommune v/Lena Berndt Klintø og Niels Ole Baecher 

Danva v/Karina Holdt Filtenborg, Provas og Susanne Vesten, Sønderborg For-

syning 

LHN v/Johanne Marie Ludvigsen 

LandboSyd v/Ulla Refshammer Pallesen 

Naturstyrelsen v/Hans Guldager(kun til og med punkt 3 på dagsordenen) 

  

Fraværende: Forvaltningen Aabenraa Kommune 

Sundhedsstyrelsen 

Skovdistrikterne 

Sønderjysk Landboforening 

KHL 

Jysk Landbrugsrådgivning 

  

Referent: Niels Ole Baecher, Tønder Kommune 
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Dagsorden: 

1. Godkendelse og evt. supplering til dagsordenen 

2. Præsentation og orientering af og fra koordinationsforummets medlemmer 

3. Status for grundvandskortlægningen v/Hans Guldager, Naturstyrelsen 

4. Status for indsatsplanlægningen i Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev 

kommuner, og præsentation af planer 

5. Eventuelt 

6. Næste møde 

 

 

Ad 1.)  

Godkendt. Peter Erfurt orienterer os om, at Haderslev Kommunes indsatsplan for Bevtoft-

Hovslund-området endnu ikke er klar til præsentation, men kun til en foreløbig præsentati-

on pga. nogle større ændringer. 

 

Ad 2.)  

Alle tilmeldte er ankommet til mødet. 

 

Ad 3.)  

Tønder og Arrild kortlægningsområder bliver færdige til sommerferien. 

Der skal være møde med kommuner og vandværker den 23.06.2014 vedr. Tønderkortlæg-

ningsområdet. 

Rømø bliver også færdig i år. 

 

Hans Guldager gennemgår hvordan kortlægningsområderne er blevet fastlagt i amternes 

tid. Nogle få ekstra kortlægningsområder er kommet til siden amterne er blevet nedlagt. 

NST skal kortlægge alle indvindingsoplande og man skal forholde sig til den mht. beskyttel-

se. 

 

Det gennemgås hvorledes kortlægningsprocessen er mht. rapportering m.v. og afsluttende 

bekendtgørelse af beskyttelsesområder. 

OSD, NFI og IO kan der ændres ved, hvis der i høringsfasen af kortlægningsrapporterne 

fremkommer kommentarer dertil. 

Henrik Züricho spørger om, hvad der sker, hvis IO er beregnet forkert og er fastlagt gen-

nem en bekendtgørelse. Det kan Hans Guldager ikke svare på og tilføjer: Det vil også efter 

2015 være et stort spørgsmål. 

Hans Guldager fortæller at der nu skal oprettes et tema med indvindingsoplande i miljøpor-

talen, men der er ifølge NST’s oplysninger ikke noget i temaet endnu. 

Slutteligt fortæller Hans Guldager at kortlægningen er målrettet mod, at sikre fremtidige 

drikkevandressourcer. 

 

Ad 4.) 

Tønder Kommune v/Lena Berndt Klintø: Vi er ved at færdiggøre indsatsplan for Agerskov-

området. Vi skal nu ansætte en ny kollega, der skal være med til at fremme processen i 

kommunen. 

 

Aabenraa: ikke til stede, men vi ved, at de snart er færdige med at beregne BNBO og ny 

grundvandsmodel for hele kommunen. 

 

Haderslev v/Peter Erfurt: Udkast til indsatsplan Bevtoft-Hovslund skal rettes til. Den var 

ellers planlagt til skulle præsenteres på mødet i dag.  

Peter Erfurt fremlægger hvad kommunen indtil videre er kommet frem til: Trinvis gennem-

førelse af indsatsplanen, mange lodsejere i BNBO (parcelhusgrunde).  
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Sønderborg v/Henrik Züricho: 

Generel information: Nord-als og Als i det hele taget. Problemer med saltvandsindtrængen – 

dvs. en maks. grænse for den kvantitative grundvandsindvinding. Forureningsfare fra Dan-

fossgrunden som indvindingen fra Danfossvandværket indtil nu har holdt i ave. Det vides 

ikke om forureningen ved pumpestop herfra vil brede sig ud til andre indvindinger. 

Vedr. Felsted-Sundeved-området regner HZ med, at der er noget klar efter sommerferien. 

 

Den indsatsplan der præsenteres nu – Sønderborg-Øst – er en ”kan”-indsatsplan og ikke en 

”skal”-indsatsplan. Der er 2 vandværker med en indvinding på i alt ca. 575.000 m3/år. 

I BNBO stop for brug af pesticider. Begrænsning i udvaskning af nitrat (50 mg/l), men kun 

ved Huholt vandværk. 

Kommunen vil producere en folder og ”pixie” til de ”normale” borgere, hvor de opfordres til 

at komme til borgermøde om indsatsplanen. Tidsplanen holder indtil videre. 

 

I Sønderborg diskuterer man oprettelse af en vandfond og arbejder for et vandsamarbejde. 

Det oplyses, at NST nu går ind i problematikken omkring påbud af vandsamarbejde. 

 

Ad 5.) ingenting 

 

Ad 6.) Sønderborg Kommune holder det næste møde. Der inviteres når der er behov. 


