
Referat fra vandrådsmøde d. 9/9 2019. 

 

1. Velkomst ved Carsten Jensen. 

 

2. Status på BNO: Pesticider er kortlagt – vurdering af beskyttelses områder – forsøge at lave 

frivillige aftaler med landbrug. 

Man for venter at det endelige lovgrundlag for staten er klar omkring nytår. 

Der er udpeget nogle områder i Hjørring kommune med punktforurening af pesticider. 

Der vil komme en pesticidliste fra Team Vand & Jord, hvor alle boringer der er ramt af en 

pesticid forurening vil fremgå. 

  

3. Ole Ørnbøl ny formand for Hjørring Vandselskab kom og hilste på. 

Han fortalte om forureninger i Hjørring Vandselskabs boringer der på nuværende tidspunkt 

var konstateret i 21 stk. 

Der var lavet ny ansøgning om permanent brug af kul filter, da man forventede det ville 

blive nødvendigt i den nuværende situation. Hjørring Vandselskab arbejder i øjeblikket på 

at få et nyt indvindingsområde ved Astrup. Man ønsker stadig fra Hjørring Vandselskab at 

bevare de små vandværker og man vil gerne indlede et samarbejde i større eller mindre 

grad. 

 

4. Status på vandforsyningsplan af Christina teamleder for Team Vand & Jord. 

Hun fortalte om det arbejde de var i gang med, de to hovedpunkter er høj 

forsyningssikkerhed og en robust struktur samt en kortlægning af hvor der var vand at 

hente og hvor der var brug for det. Der vil komme et krav om en vis form for 

forsyningssikkerhed. 

Helle vil komme rundt på det årlige tilsyn til vandværkerne i løbet af efteråret, hvor der vil 

være en dialog om disse emner. 

Efter disse data er bearbejdet vil de enkelte vandværker blive indkaldt til et møde hvor 

man laver en plan med henblik på at inddele vandværkerne i grupper, hvor de kan hjælpe 

hinanden, man håber og forventer at planen er klar i juni 2020. 

Efterfølgende blev vandværkerne bedt om i grupper at prioritere hvilke kriterier der var 

vigtige for en høj forsyningssikkerhed. 

 

5. Hans Ole Christensen, jurist ved Agri Nord, fortalte om de forskellige problematikker i 

forbindelse med ekspropriering, samt forbud mod brug af gødning og pesticider. 

Hans var også utilfreds med at landbruget fik ”skæld ud” for at bruge pesticider som var 

godkendt til brug i landbrug, da han mente at disse produkter havde været igennem en 

grundig kontrol før de blev lovlig gjort. 

Tommy var ikke så tryg ved godkendelsessystemet af sprøjtemidler mm som Hans. 



6. Der havde på et enkelt vandværk været adskillige problemer med hærværk, graffiti med 

mere, der var dog tale om et vandværk der ikke var indhegnet eller havde nogen form for 

overvågning. 

Der er nye priser på vej på termofotografering, de kommer snart. 

Der blev rejst spørgsmål om prisen for at nedgrave vandledning i forbindelse med separat 

kloakering i Sindal, og Tommy vil tage kontakt til Sindal vandværk med henblik på dialog 

om dette. 

 

 

Næst Vandrådsmøde er 2. december, på Hjørring Kro kl. 18:00 

 

 

Referent Jens Søndergård. 


