
Referat fra ordinært vandrådsmøde 29/5 2017 

 

2. Referat godkendt fra sidste møde. 

3. Indsatsplan på Bredkær forventes vedtaget i byrådet, der var stor fremmøde til det indbudte møde for   

lodsejere og interesse organisationer omkring pesticider og nitrat i BNBO områderne, hvor Hjørring 

Vandselskab foreslog nye dyrkningsmetoder, der blev en god diskussion omkring tingene. 

Team Vand og Jord forelagde muligheden for at vandværkerne indbyrdes træffer dyrkningsaftale med 

lodsejere, da der er stor forskel for de forskellige vandværkers lerlag med mere. 

Der drøftes muligheder for at Hjørring Vandselskab kan købe vand af de private vandværker hvis der ikke 

opnås en permanent aftale med hensyn til brug af aktiv kul på Bagterp Vandværk. 

Der blev fremsat spørgsmål til Team Vand og Jord omkring den nye politiske aftale/rapport omkring brug af 

pesticider i private haver der netop er kommet, Team Vand og Jord vil nærlæse aftalen og vende tilbage 

med svar på et senere møde, ligeledes vil de finde en liste med boringer der er lukket pga. pesticider 

forurening. 

Flere vandværker tilstede på mødet har problemer med sprøjtemiddelet Bendazol i deres råvandsboringer. 

4. Hanne og Jesper fra Thvilum, som er et firma der startede i 1988 og i dag har 12 ansatte og har tegnet for 

mere end 600 værker primært vand og varmeværker. Der var en gennemgang af deres web-gis system 

og de mange muligheder det har. De fortalte om det nye LER system der træder i kraft ved udgangen af 

2019, hovedpunkter i det nye system der kommer til at køre efter "broker" løsningen, alle data bliver 

digitaliseret og alle mål kommer til at køre efter DS462 og svar tiden bliver max. 2 timer efter der er 

forespurgt, det bliver rent elektronisk der skal ikke længere udføres noget manuelt arbejde for en 

besvarelse. Der forventes en overgangs ordning efter 2019 for de værker der ikke er helt klar.  

Thvilum vil tilbyde hele løsninger, der er også mulighed for at få hjælp til konvertering af nuværende data. 

Der blev mulighed for at høre om priser ved Hanne efterfølgende. 

5. Der er kommet priser på termisk fotografering af tavler, den billigste var Nord Elektro i Aalborg, der var 

tale om en stigning på ca. 3% i forhold til sidste gang, der blev omdelt en liste til vandværkerne hvor man 

kunne skrive sig på hvis man var interesseret i at benytte tilbuddet. 

6. Der blev iværksat nogle workshops for at finde nye emner til kommende vandrådsmøder, der kom flere 

gode emner ud af dette som formanden tog med sig hjem. 

7. Der var forespørgsel omkring referat fra møderne på Hjørring Vandråds hjemmeside, det viste sig der 

havde været problemer med foregående referat, men dette er nu løst og der skulle for fremtiden ligge 

referater på hjemmesiden. 

 

Referant Jens Søndergård. 



 

 


