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Referat af møde i Grundvandsrådet den 12/11-08 
 
Dagsorden: 
 

- Status på Miljøcentrets kortlægning af geologi, sårbarhed mv. ved 
Miljøcenter Aalborg 

- Status på vandplanerne 
- Indholdet i vandforsyningsplanen 
- Gennemgang af status for udmøntning af indsatsplaner i OSD 3 og 4 
- Revision af indsatsplan for OSD 3 

 
 
• Følgende personer var til stede ved mødet: 

 
Peder Møller, Bjarne Bang, Lars Kærsgaard, Allan Olesen, Knud Mikkel-
sen og Jens Chr. R. Nielsen. 
 
Ikke til stede: 
Bjarne Pedersen og Jon Lemming 
 

• Ad 1: 
Peder lavede et oplæg, der viste opdeling af indsatsområder / aktivitets-
områder for Hjørring Kommune samt resultaterne af den geologiske kort-
lægning. I Hjørring Kommune er ca. halvdelen af indsatsområderne kort-
lagt og der er allerede udarbejdet to indsatsplaner. Oplægget resulterede i 
en række diskussioner om baggrunden for sårbarhedskortlægningen. 
Herunder med fokus på, at det i mange boringer ikke er muligt at måle en 
stigende tendens i nitratindholdet, selvom indvindingsområdet var kortlagt 
med nogen sårbarhed eller prioriteret højt ift. nitratsårbarhed.  
Ligeledes omhandlede diskussionen det gældende administrationsgrund-
lag for behandling af landbrugssager ift. grundvandsbeskyttelse. Der blev 
fra Allan refereret til, at den nuværende model til beregning af nitratud-
vaskning, generelt giver større udvaskninger end den tidligere anvendte 
model. Samtidig fastholdes den politisk beslutning om maks. 25 mg/l nitrat 
i grundvandet, hvilket landbruget i en række tilfælde har svært ved at ef-
terleve.  
Det blev aftalt, at kommunen skulle diskutere grundlaget for grundvands-
beskyttelsen ifm. landbrugssager, herunder sammenholde den nuværen-
de nitratudvaskningsberegning med den politiske beslutning, der kommer 
fra regionplanen. Det politiske grundlag skal ligeledes tages op ifm. revi-
dering af indsatsplanen for OSD 3. 
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• Ad 2: 

Peder fortalte om arbejdet med vandplanerne, der som lovet ikke kommer 
i en forhøring hos kommunerne, dette skulle være sket fra 10. okt. 2008. 
Ligeledes er den lovbestemte offentlige høringsperiode også udskudt fra 
22. dec. 2008 til engang i starten af 2009. Dette skyldes regeringens nye 
projekt ”Grøn Vækst”, som regeringen vil koordinere med vandplanerne, 
projektbeskrivelsen er dog ikke helt færdig endnu, hvorfor også vandpla-
nerne lader vente på sig. 
 

• Ad 3 
Knud gennemgik indholdet i den vandforsyningsplan, som kommunen ar-
bejder på. Planen har været til høring hos de enkelte vandværker samt in-
ternt i Teknik og Miljø, og der har været en konkret dialog med Hjørring 
Vandselskab. Tilbage står en forhandling med vandrådet om indholdet i 
planen. Lige nu ventes der på et oplæg vedr. ringledningsforbindelser, 
som Alectia er i gang med at udarbejde. 
Til mødet i grundvandsrådet, var der kun få kommentarer til indholdet i 
vandforsyningsplanen, de omhandlede primært de overordnede mål. Æn-
dringsforslagene er taget til efterretning. 
Generelt har arbejdet med vandforsyningsplanen været spændende og 
udfordrende for kommunen, men har givet kommunen et godt grundlag for 
det videre arbejde med sikring af drikkevand til borgerne. 
Målsætningen med vandforsyningsplanen var at den kunne vedtages in-
den udgangen af 2008, hvilket dog ikke er nået, men det forventes at pla-
nen skal politisk behandles den 9. feb. 2009 og i ugen herefter kan kom-
mer den i offentlig høring i 8 uger. 

 
• Ad 4 

Jens Chr. gennemgik status for udmøntning af handlinger fra de to god-
kendte indsatsplaner for OSD 3 og 4. I januar 2008 blev der gennemført 
et statusmøde med de vandværker, der er omfattet af indsatsplanerne, og 
status for de enkelte handlinger blev gennemgået med det respektive 
vandværk. Generelt var der taget fat i en del af handlinger i OSD 4, hvor 
bl.a. Vogn Vandværk har lavet dyrkningsaftaler i indvindingsoplandet. 
Frederikshavn Vandforsyning arbejder ligeledes på opkøb af arealer i ind-
vindingsoplandet og har desuden lavet handleplaner for optimering af ind-
vindingsstrategi, samt en driftplan for de tre kildepladser. I OSD 3 er Sin-
dal Vandværk meget aktiv ift. at gennemføre de planlagte handlinger. 
Hjørring Vandselskab har ikke rigtig gennemført nogen handlinger, de 
venter på resultatet af en handlingsplan for den fremtidige vandforsyning 
ift. udfasning af Bagterp Kildeplads før de vil iværksætte evt. handlinger. 
Hjørring Kommune havde generelt en række opgaver, der kun delvist var 
gennemført. 
 
Fremadrettet blev det aftalt, hvad der skulle ske, for at følge op på den 
manglende udmøntning samt hvem der var ansvarlig for de forskellige 
handlinger. Kommunen har efterfølgende uddelt opgaverne internt i Team 
Vand og Affald, og har regelmæssigt afholdt møder til sikring af fremdrift i 
udførsel af opgaverne. Størstedelen af de mindre handlinger, som kom-
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munen er ansvarlig for er blevet gennemført, hvorimod nogle større opga-
ver vedr. undersøgelser om afløbsforhold og placering af olietanke i kilde-
pladszoner ikke er færdige. Det forventes dog, at der inden udgangen af 
2008 er udtrukket data, så det er muligt at beskrive omfanget af handlin-
gerne. 
 
Ift. vandværkernes handlinger skal der afholdes et nyt statusmøde i januar 
2009 til afklaring af den nuværende status. 
 

• Ad 5 
Knud gennemgik status for revision af indsatsplan for OSD 3, denne ind-
satsplan skal ifølge planen revideres inden udgangen af 2008. Denne op-
gave er desværre blevet forsinket, men forventes opstartet januar 2009, 
Hjørring vandselskab leverer desuden en rapport med beskrivelse af 
handlinger, som de mener, bør foretages i deres indvindingsoplande i 
OSD 3. Kommunen vil selvfølgelig anvende denne rapport ved revision af 
handlingerne i indsatsplanen for OSD 3. Ligeledes skal der afholdes mø-
der med kommenens landbrugsteam og virksomhedsteam med henblik på 
grundvands ift. landbruget og evt. punktkildeforureninger. Det forventes, 
at der oprettes en følgegruppe bestående af de berørte vandværker samt 
Landbo Nord og repræsentanter fra kommunen.    

 
• Eventuelt: 

Der var ingen punkter under eventuelt 
 

 
Det næste møde er endnu ikke planlagt, men forventes at komme i starten 
af 2009. I hvert fald skal indsatsplan for OSD 6d ved Lønstrup sendes i hø-
ring ved grundvandsrådet inden den skal behandles politisk. Kommunen 
følger op med indkaldelse i god tid til næste møde samt udsendelse af for-
slag til indsatsplan. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jens Chr. Roesen Nielsen 


