
 
Koordinationsforum oktober 2013 
 

Aabenraa 

Kommune 

Haderslev 

Kommune 

Sønderborg 

Kommune 

Tønder 

Kommune 

Lars Aamand Øvig  
laoe@aabenraa.dk 

(Formand) 
 
  

Peter Erfurt 
perf@haderslev.dk  

(perf@haderselv.dk) 
 

Bente Fisker 

befh@haderslev.dk  

Henrik Züricho 
hzyr@sonderborg.dk   

(Formand) 
 

Jakob Kudsk 

jskd@sonderborg.dk  

Lena Berndt Klintø 
Lbk1@toender.dk   

(Formand) 
 

Niels Ole Baecher 

nib@toender.dk 

FVD / vandrådet: 
Børge Nielsen 

bvn@aabenraa.dk  

FVD / vandrådet: 
Chr. Greve Hansen  

elsebeth.christian@mail.tele.dk  

FVD / vandrådet: 
Arne Lhjungmann 
Pedersen (afbud) 

havnbjergvv@gmail.com 
Johannes Johansen deltog   

FVD / vandrådet: 
Peter Steffensen 

bpsteff@bbsyd.dk  

 

DANVA: 
Karina Holdt Filtenborg: Provas, Haderslev Vand A/S Provas – kahf@provas.dk  
Susanne Vesten: Sønderborg Forsyning. – sves@sonfor.dk  

Sundhedsstyrelsen (Embedslægen): Henrik L. Hansen – hlh@sst.dk afbud 

Repræsentanter for landbruget:  
Landbrugsrådgivning Syd, Løgumkloster, lrs@lrs.dk afbud 
LHN, Tinglev, lhn@lhn.dk Louise Riemann lhr@lhn.dk  
LandboSyd, Aabenraa, info@landbosyd.dk   Ulla Reffshammer Pallesen upa@landbosyd.dk  
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Gæster, indlægsholdere: 
 
Naturstyrelsen: 
Hans Guldager hagul@nst.dk 
Gunver Heidemann, guhei@nst.dk  
Sanne Hjort Frederiksen sahhe@nst.dk  

 
Hermed referat af mødet i Koordinationsforum den 3. oktober 2013 i Haderslev Kommune. 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse og evt. supplering af dagsordenen 

2. Præsentation af mødedeltagerne samtidig med kaffe/the og tilbehør 

3. Status for grundvandskortlægningen v/Hans Guldager, Naturstyrelsen 
4. Status for indsatsplanlægningen i Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner 
5. BNBO’erne – en særlig beskyttelse v/Sanne Hjort Frederiksen og Gunver Heidemann, 
Naturstyrelsen 
6. Forslag til Vejledning om indsatsplaner v Sanne Hjort Frederiksen og Gunver Heidemann, 
Naturstyrelsen 

7. Information v/Henrik Züricho, Sønderborg Kommune om vandværkssamarbejde for 
vandværkerne 
8. Orientering fra koordinationsforaernes medlemmer 
9. Eventuelt 
 

 

Referat: 

 

Ad pkt. 1:  

Dagsorden godkendt. 
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Ad pkt. 2: 

Mødedeltagerne præsenterede sig. 

 

Ad pkt. 3: 

Se vedhæftede 

 

Ad pkt. 4: 

Sønderborg: Plan for Nordals rettes til efter vejledningen, når den er vedtaget. Ny off. høring 

forventes i foråret 2014. Danfoss vandværk er lukket, Sønderborg Forsyning skal nu forøge 
indvindingen med 100.000 m3 årligt, derfor genberegning af BNBO og indvindingsoplande. Miang 

Dam er vedtaget (1 vandværk). Tidshorisonten for at indgå aftaler ønskes fremover ændret fra 2-3 år 
til måske 10 år pga. bl.a. økonomiske fordele. I alt 14-15 indsatsplaner for 44 vandværker skal 

skrives. Har fået penge fra NST til resten af BNBO.  

 
Aabenraa: Går snart i gang med plan for Barsø Vandværk og går videre med RAK-området. I alt 38 

vandværker er omfattet af indsatsplanlægningen. Har fået penge fra NST til beregning af BNBO.  
 
Tønder: I Bevtoft-Hovslund området er der kun Agerskov Vandværk, grundvandet indvindes fra 
Bastrup sand (godt lerdække). Indsats vil blive overvågning. Nitrat reduceres helt ned til i 80 m’s 
dybde, mange enklet-indvindere har nitrat i drikkevandet. 
 
Haderslev: Plan for Bevtoft-Hovslund med 5 vandværker (Skovby, Vedsted, O. Jerstal, Strandelhjørn 

og Bevtoft) ligger snart klar som et udkast til et forslag til en indsatsplan. Det videre arbejde er bl.a. 
møder med vandværkerne og kontakt til lodsejere. De sidste kortlægningsresultater for kommunen, 
den nordlige del kommer snart fra staten, kun Arnum Vandværk er uden for kortlægningen (boring i 
10 m’s dybde og 60-90 m lerdække). Har fået penge fra NST til beregning af BNBO. 
 

Ad pkt. 5: 
Se vedhæftede. 

 
Ad pkt. 6: 
Se vedhæftede (samme fil som under pkt. 5) 
 
Ad pkt. 7: 
Se vedhæftede. 

 
Ad pkt. 8: 
Sønderborg, Aabenraa og Tønder: Ikke yderligere at tilføje til indsatsplanlægningen på nuværende 
tidspunkt.  
 
Haderslev: Der arbejdes på, at et mindre antal vandværker går i samarbejder om forskellige ting. 
 

LHN: Hvornår og hvordan inddrages lodsejerne? Sønderborg, som er de eneste, der har erfaring, 
fortalte om forløbet og at det også er en læringsproces for kommunen. 
 
Sønderborg Forsyning: Indtil 2015 til at indgå aftaler i Miang Dam er kort frist, 10 år er en bedre idé 
af hensyn til lodsejerne. Der er lavet TV-inspektion på alle boringer, hver 3. boring viste sig at have 
lækage. Arbejder med frekvensstyret oppumpning. Skovridderen ønsker at samarbejde om 
skovrejsning. 

 
Ad pkt. 9: 
Intet. 
 
 
Jeg modtager gerne eventuelle bemærkninger til referatet. 

 

Med venlig hilsen  

Bente Fisker 

Miljømedarbejder 



 

 
 


