
       Ordinær  vandrådsmøde  mandag d. 12. maj kl. 1900 hos Hjørring Vandselskab 

 

1. Termografering.    Tilbud fra BL termografi 1200,- kr., Kemp Lauritsen  1650,- kr. og Nord Elektro     

1 m2  675,- kr. op til 1250,- kr. for 3 m2 tavler. Der blev sendt tilmeldinger rundt til alle fremmødte 

værker. 

 

2. Orientering fra Team Vand og Jord Hj. Kommune hvor nogle af en grundvands beskyttelses afgift fra 

Staten blev gennemgået af Knud Mikkelsen da der opkræves afgift til staten indtil 2017 uden formål 

og der opfordres til at vandværker og brancheforeninger gerne må hjælpe med at sikre at det 

opkrævede beløb anvendes til grundvandsfremme da formålet med afgiften til staten er indfriet pt. 

Jens Chr. Roesen fremlagde at de resterende indsatsplaner lægges ud i små projekter med 

følgegrupper i de enkelte områder, hvor kommunen facilitere  møder i den kommende tid for at 

komme i land med indsatsplanerne. 

Det er som udgangspunkt det enkelte vandværk, der selv skal betale for grundvandsbeskyttelsen. 

Der blev diskuteret sprøjtegift, skovrejsning og beskyttelse og ikke mindst hvad det skyldes. 

Det primære er at vi skal beskytte vores grundvand fortæller Jens Chr. 

Der opfordres til at Hjørring Vandråd tager stilling til en holdning på dette område. 

Der opfordres også til at vandværkerne som laver om på værker og processer skal meddele dette til 

kommunen. 

 

3. Præsentation af arbejdstilbud fra Hj. Vandselskab 

Der blev tilbudt både administrative og drift arbejder.  Så som Forbruger afregning, kundeservice 

og digital ledningsregistrering og GIS, som blev tilbudt af Jan Hvingel. 

Jan Østergaard  fortalte omkring Cracking af vandledninger, hvor de nye vandledninger trækkes i de 

gamle ledninger. Renoveringsarbejder af alle slags også ny etableringer. Der kan også rådgives en 

del inden værker går i gang med store investeringer uden videre vederlag fra vandselskabets side.  

Hvis der er nogen der er interesseret  kan Vandselskabet kontaktes for et tilbud. 

Det er Jan Østergaard for drift og vedligehold og Jan Hvingel for administration og kortlægning. 

 

4. Jens B. Christensen fra Hede Danmark berettede omkring skovrejsning, hvor der indgår lovregler, 

tilskud og formål. Formålet med skovrejsning kan være sikring af grundvand, CO2 binding, 

produktion af energi, gavntræ, jagt og stempel på landskabet osv. 

Der stilles enkelte krav til skovrejsningerne, som skal overholdes for at få støtte. 

Der blev vist nogle eksempler på støtte som udbetales  pr. Ha. 

Ved gennemgangen blev nogle trætyper og jordbundsforhold også belyst i forhold til hinanden.  

 

           5   Evt.   Der blev spurgt omkring kalkknusning om der var nogen der har prøvet, men det var der ikke. 

Problematikken omkring nye regler omkring målerkontrol foreslås taget op til et kommende møde. 

                                                                                                                                                                   Carsten. 

OBS. Naturstyrelsens kortlægningsrapporter findes på hjemmesiden under orientering, tryk på 

opdater, (lille cirkeltast i øverst bjælke på siden, der hvor hjemmesidens adresse står,) tryk derefter 

på link ud for det ønskede .             Hilsen Bjarne.  


