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Til vandværksfolk, kontaktpersoner hos Vandråd og andre
interesserede

1. Grundvandets Venner er ”gået i luften” - Nyt netværk - en folkesag! 
Projektet og netværket bag det, hvor vi vil vise, at boringer og kildepladser kan
bevares og sikres ved bedre varsling. Målet er at kunne redde alle kildepladser.

2. Invitation til at deltage i netværket - det er billigt og ikke spor farligt. 
Faktisk får deltagerne flere fordele ved at stå sammen.

3. Vidensdeling om især grundvand, boringer og kildepladser
Det sker på flere måder. Flere vandværker er allerede i gang med praktisk forsøg.

4. DVN ønsker Glædelig Jul og Godt Nytår

1. Grundvandets Venner er "gået i luften"
- Nyt netværk - en folkesag! 
Vi ved, at grundvandet gennem de sidste 50 år har været udsat for forurening med
”uønskede stoffer”. Vi ved også, at det vil blive en langvarig proces at sikre og redde
kildepladser, hvor forureningen allerede har udbredt sig til mange boringer. Men vi vil i
netværket vise kildeplads for kildeplads, at det er teknisk og biologisk muligt, at arbejde i
den rigtige bæredygtige retning - nemlig at genoprette den gode tilstand på kildepladsen -
frem for nedlæggelse. 
 

2. Invitation til at deltage i netværket
Man kan spørge:

Hvem kan have noget imod undersøgelser og forsøg på at redde boringer og
kildepladser? Og tilmed på en bæredygtig måde.
Hvem kan have noget imod bevarelsen af den traditionelle decentrale vandforsyning
i Danmark?

Vi vil lære af hinanden med spørgsmål og svar og udveksle viden om praktiske forsøg,
fund af fejl ved boringer og kildepladser. Årsager til udfordringer med uønskede stoffer har
vist sig at være mange, og det kan vi lære af.
 
Vi tillader os at fejre, at Syddjurs Vandråd ved projektets ”startskud” har tilmeldt sig
netværket og kollektivt tilsluttet dets 52 medlemsvandværker, som dermed kan nyde godt
af en række fordele.

Du kan læse mere på grundvandetsvenner.dk, om hvilke mål og holdninger projektets
styregruppe har.  

Ønsker du at tilmelde dig eller er interesseret - kan du sende Grundvandets Venner en

http://dvn.dk/
https://grundvandetsvenner.dk/


besked via KONTAKT, ring eller tilmeld dig via sitet.
 

3. Vidensdeling om især grundvand, boringer og kildepladser. . 
Hver gang det er lykkedes at levetidsforlænge boringer og kildepladser, er der håb for det
endelige mål om varig god tilstand og dermed håb for en egentlig redning. 

Undervejs finder vi ofte fejl ved boringer. Det kan være filtersætning i serier og mange
andre ting og forhold, som ikke lige står i lærerbøgerne, der kan være en del af årsagen til,
at pesticiderne har bredt sig til dybe magasiner. 

Den viden kan det næste vandværk få direkte gavn af. 
Vandværkerne kan dele synspunkter om alt muligt de ønsker. 
Det sker med svar på spørgsmål, teknisk hotline og tilbud om deltagelse i en lukket
Facebook-gruppe eller på mange andre måder.

Det vigtigste er eksempler og at lære af konkrete undersøgelser og forsøg. 

Vandværker i gang. 
De 6 vandværker i Styregruppen er eller har planer om forsøgsprojekter, og nogle har fået
”knækket” forureningskurven og har allerede eller udsigt til rent drikkevand.

Eksempel: Vi har netop i dag modtaget resultater fra Højmark Vandværk, som viser, at de
kan redde en ellers lukket boring, og at DMS kan nedbringes meget hurtigt og enkelt. Mere
herom i 2021. Tirstrup og Ebdrup vandværker har eller er tæt på rent drikkevand igen, hvor
udfordringen har været CDP - chloridazon-desphenyl, og de vil også gerne dele viden med
jer via Grundvandets Venner.

Vi synes selv det er en god nyhed - her i en ellers lidt træls Coronatid.
 

4. DVN ønsker alle en Glædelig Jul og
et Godt Nytår.

DVN kontoret holder juleferie fra d. 23. december 2020
til 3. januar 2021. Begge dage incl.

Har du spørgsmål til Grundvandets Venner eller andre
ting - kan du dog altid kontakte Jørgen Krogh Andersen
på mobil 60 39 96 60 eller Lisbeth på mobil 22 75 76 18.
Læs under "bliv medlem" om mulig ekstra gevinst for "de
hurtige".

Send gerne denne mail videre til andre, som du/I samarbejder med i jeres lokalområde,
netværk eller vandråd/kontaktudvalg.

DVN deltager gerne i en Temaaften - vælg selv dit tema på dvn.dk.

Vandguiden - som e-bog fra 2021.



Vi opfordrer alle vandværksfolk,
landmænd m.fl. til at tilmelde sig
nyhedbrev på sitet vandguiden.dk samt
tegne et abonnement. Velegnet til
selvstudie og søgning på artikler, ord,
emner, analyser, m.m.
 

Jørgen Krogh Andersen
Hydrogeolog i DVN
 
Du kan finde mere information og eksempler på følgende hjemmesider: ”dvn.dk,
vandguiden.dk og mitdrikkevand.dk”.

DVN er medlem af Danske Vandværker   
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