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Mødereferat 

 

Til: Medlemmer af Koordinationsforum  

Mødetid: 27. oktober 2010 kl. 13 – 14.45  

Mødested: Favrskov Kommune, Hammel  

Mødedeltagere: Klaus Pedersen, Vandrådet 

Kaj Hougaard, FVD 

Susanne Østerby, Landboforeningen Kronjylland 

Poul Jensen, Østjydsk Familielandbrug 

Stine Rasmussen, Miljøcenter Århus 

Lisbet Torp, Region Midt 

Lars Clement, Favrskov Kommune 

Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune 

Karin Hvidberg Nilsson, Favrskov Kommune 

 

Afbud: Claus Vangsgaard, Danva 

Henrik Buhl, Skovdyrkerforeningen Østjylland 

Søren Westermann, DN 

Helene Bavnhøj Hansen, Embedslægerne Midtjylland 

 

Gæst:   

Referent: Karin Hvidberg Nilsson  

Referat fra 2. møde i Koordinationsforum for Grundvand i Favrskov Kommune 

den 27. oktober 2010 – revideret d. 3.12.2010 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Bordet rundt orienterer 

4. Status for grundvandskortlægningen i kommunen, herunder nye udpegninger 

af drikkevandsinteresser i Vandplanen 

5. Status for indsatsplanlægningen i kommunen  

6. Regnskab for indsatsplanlægningen i 2007 og 2008 samt overgang fra 

grundvandsgebyr til -afgift 

7. Opfølgning på vedtagne indsatsplaner, herunder landdistriktsprojektet 

”Grundvand i Grundfør”  

8. Orientering om Plan09 projekt: Grundvand og Byudvikling  

9. Orientering om revision af Vandforsyningsplan 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 

 

Referat 

Ad 1. Lars bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.  

 

Ad 2. Dagsorden godkendt. Det aftaltes, at referat udsendes med en frist på 14 dage til 

eventuelle bemærkninger. 

 



 

Ad 3. Stine: Vandplaner er nu sendt i høring af Miljøministeriet. Se 

http://www.blst.dk/VANDET/Vandplaner/Vandplaner.htm 

Organisationsændring pr. 1.1.2011: Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabs-

styrelsen fusioner til Naturstyrelsen hvor Miljøcenter Århus sammen med Miljøcenter 

Ålborg og Miljøcenter Ringkøbing bliver landsdel Nord. Samlet grundvandschef bliver 

Louise Pap Rydal, Århus og overordnet projektleder for grundvandskortlægningen Jan 

Reitz, Århus. 

Susanne: Susanne Østerby ansat i rådgivningsselskabet LandboMidtØst, repræsen-

terer Landbruget i Favrskov Kommune på vegne af Anders Lausten formand for Land-

brugets kommunenetværk for Favrskov Kommune. 

Lisbet: Regionen følger tidsplanen for OSD kortlægning og indsatsplanlægning mht. 

V1+V2 kortlægning og evt. oprydning af forurenede grunde. 

Poul: Siden sidste møde er Århus-Hadsten Landboforening fusioneret med Kronjysk 

Landboforening og har dannet Landboforeningen Kronjylland med Anders Lausten 

som Formand. Landboforeningen ejer sammen med andre landboforeninger rådgiv-

ningsselskabet LandboMidtØst, som har fået nyt domicil i Søften, Favrskov Kommune. 

Kaj: Vandsektorloven har givet et meget turbulent år for Hinnerup Vandværk og FVD. 

Klaus: Tingene kører planmæssigt. 

 

Ad 4. Ann orienterede. OSD øges fra nu 55% af kommunens areal til 71% med forsla-

get til Vandplan, som er sendt i høring. Nitratfølsomme indvindingsområder bliver om-

kring 50% af kommunens areal ifølge Vandplanforslaget. 

Stine supplerede med, at udvidelserne af OSD sker i denne vandplan, mens eventuelle 

reduktioner af OSD sker i førstkommende vandplan, efter at grundvandskortlægningen 

af områderne er tilendebragt. Dvs. for de fleste af vores OSD, med den efterfølgende 

vandplan. 

Nitratfølsomme indvindingsområder: Der opstod usikkerhed om, hvordan ”NFI, nyeste 

viden” fra Miljøportalen skal administreres. Stine vil afklare, og svaret rundsendes til 

koordinationsforums medlemmer. 

MCÅ nærmere tidsplan for færdiggørelse af kortlægningen er færdiggørelse af Hvor-

slev i 2010, Hadsten medio 2011, Århus Vest udgangen 2012, Hammel (det nye OSD) 

opstart 2012, færdig 2015. Randers Syd (Væth) opstart 2011, færdig medio 2014. 

 

Ad 5. Ann orienterede. Der er 4 indsatsområder med færdige indsatsplaner i kommu-

nen. Indsatsplanlægning er igangsat i Hvorslev indsatsområdet. I 2011 bliver Sdr. 

Vinge og de 5 indsatsområder i Hadsten kortlægningen igangsat. I de sidste indsats-

områder igangsættes planlægningen, når grundvandskortlægningen kommer. 

Lisbet bemærkede, at Regionen er opmærksom på, dels at deres kortlægning af for-

urenede grunde følger med Miljøcentrets kortlægning, dels at efterfølgende ændringer 

af OSD ikke medfører, at Regionen retter indsatsen mod forkerte områder. 

Susanne ønsker, at nye indsatsplaner bliver operationelle for landbruget i forhold til 

husdyrgodkendelsesansøgninger. Susanne anfører, at det er landbrugets opfattelse at 

de eksisterende indsatsplaners krav til reduktion af nitratudvaskningen for husdyrbrug, 

der udvider, er lavere end for planteavlsbrug. 

 

Ad 6. Ann fremlagde regnskaber for indsatsplanlægningen for 2007, 2008 og 2009. 

Det bemærkes, at siden gebyret blev ændret til afgift i 2008, er kravet til at kommunen 

orienterer Koordinationsforum om regnskabet, bortfaldet. Der var ingen spørgsmål til 

regnskabet. 



 

 

Ad 7. Karin orienterede. Opfølgning på indsatsplanerne sker på flere fronter og af alle 

aktører. Administrationen omkring sløjfning af boringer, når forbrugere kobles på vand-

værk, blev diskuteret. Der er tilfredshed med administrationen, samtidig opfordres alle 

til at orientere kommunen, hvis en boring/brønd, der ikke længere anvendes, ikke er 

sløjfet.  

Hinnerup Vandværk skal ifølge Indsatsplan Truelsbjerg sørge for en væsentlig reduk-

tion af nitratudvaskningen i oplandet. Projekterne Agwaplan og Grundvand i Grundfør 

har hjulpet med til dette, og tiden er nu til, at frivillige aftaler med lodsejerne kan indgås 

i løbet af det næste års tid. Evt. kan der blive behov for, at dyrkningsrestriktioner gen-

nemføres ved påbud. 

 

Ad 8. Karin orienterede om projektet Grundvand og Byudvikling, som kommunen gen-

nemførte i 2009. Projektets resultater er anvendt i Kommuneplan 09 mht. udlæg af en-

kelte såkaldte GB-områder, hvor byvæksten kun kan ske på særlige grundvandsvenli-

ge vilkår. 

 

Ad 9. Karin orienterede om revision og samling af de eksisterende 5 vandforsynings-

planer til 1 samlet vandforsyningsplan. Arbejdet skrider frem under inddragelse af de 

almene vandværker, og forventes efter en offentlig høring til foråret at blive færdig 

sommeren 2011. Vandforsyningsplanen udstikker, i overensstemmelse med Kom-

muneplan 09´s formål, rammerne for den fremtidige vandforsyningsstruktur i kommu-

nen. 

 

Ad 10. Intet. 

 

Ad 11. Det aftaltes, at afholde næste møde i første halvdel af 2011. Såfremt der ikke er 

relevante dagsordenspunkter til den tid, kan det besluttes at udsætte mødet. Mødedato 

fremsendes senere. 

 

 

 


