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For landmænd eller ejere af en landejendom 

Som landmand eller ejer af en landejendom får du en række konkrete fordele - ud over du støtter de ge-
nerelle mål som Grundvandets Venner arbejder for – naturligt og bæredygtigt rent drikkevand. 

Som landmand eller ejer af en ejendom på landet kan du være med til at udbrede kendskabet til nye må-
der at sikre rent drikkevand og grundvand på - ved egen forsyning eller i et samarbejde med det lokale 
vandværk. 

Vi tilbyder dig enten et A eller B – medlemskab, hvor A anbefales, hvor du får flest fordele og især hvis du 
har egne boringer til forsyning, markvanding. B-medlemskab er billigere, som gælder land-
mænd uden egen boringer, forsyning. B medlemskab kan også opnås gennem forening. 

• Gratis hotline – om Vand & Teknik  

• Gratis svar på spørgsmål om grundvand, boringer, BNBO og indsatsplan samt deltagelse 
i vidensdeling via lukket Facebook gruppe 

• Som A medlem får du adgang til vigtig viden om grundvand og boringer.  
DVN tilbyder dig uvildig rådgivning om din boring og kan give dig gode råd om 
pasning, vedligeholdelse og vurderinger i tilfælde af problemer. 
Vi kan tilbyde dig 10 pct. rabat på køb af udstyr til egenkontrol for bakterier. 

• Rabat på en række ydelser (læs mere via nedenstående links).  
Du får 10 pct. rabat på ejendomsrapport – Vand og Miljø 

• En lille Hjemmeside. Vi har 3 størrelser hjemmesider. Vores billigste er for 
landmænd, private og helt små vandværker som er medlem af grundvandts 
venner. Sitet kan så altid udvides efter behov. Pris fra kr. 995 om året med 
mulighed for at udbygge med IT-service , mitdrikkevand.dk m.m. Den kan 
bruges til mange formål og fortælle om hvad dit landbrug gør for at sikre 
rent grundvand, biodiversitet, grøn energi osv. Du kan tilbyde samarbejde 
med lokal skole og vandværk om årlig præsentation af dit landbrug - som 
undervisning (læs om projekt vandiskole.dk) så private får et indblik i ek-
sempler på landbrugsdrift m.m. 

• Aftalt rabat på kombineret weekend kursus om 
Vand & Teknik, egen hjemmeside, egenkontrol.  
Læs mere via nedenstående link (*) 

 
Har du spørgsmål kan du altid ringe. 

 
(*)  

link til DVN idekatalog på dvn.dk 

link til ophold på Vadskærgård eller sommerhus i Marielyst  

Noter om betingelser og vilkår - Uddybende forklaringer på fordele  

https://vandiskole.dk/
https://dvn.dk/
http://ferieinaturen.dk/
https://www.novasol.dk/feriehuse/danmark/falster/marielyst/feriehuse-marielyst-k12400

