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For foreninger, firmaer, skoler/institution og kommuner  

En række konkrete fordele - ud over I støtter de generelle mål, som Grundvandets Venner arbejder for. 

 

Vandråd og kontaktudvalg pr. kommune: 

• Gratis hotline 

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

• Gratis info om frivillige Behovsstyret Indsatsplaner med juridisk holdbare aftaler og 
med mulighed for varsling og handling om ”uønskede stoffer”. Vi kalder det ”hele” planer - også om byen og 
forbudte stoffer samt ukendte forureningskilder, som sagtens kan kombineres med kommunens plan. 

• Rabat på deltagelse i Temamøder & kurser - fx vores KUV Ledelse & Drift ( udarbejdet sammen med 
Syddjurs Vandråd ) - her er det tid til moderniseringer og opdateringer sammen eller på eget vandværk. 

• Ønsker vandrådet, at medlemsvandværkerne skal opnå samme fordele som vandrådet, kan vandværkerne 
blive deltager i netværket ved at blive tilmeldt som B-medlem. Kontakt os for en nærmere aftale.  

 

Landboforeninger:  

• Gratis hotline 

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

• Gratis info om frivillige Behovsstyret Indsatsplaner med juridisk 
holdbare aftaler og med mulighed for varsling og handling om 
”uønskede stoffer” 

• Rabat på deltagelse i Temamøder & kurser  

• Ønsker landboforeningen, at medlemmerne skal opnå samme fordele som foreningen, kan medlemmerne 
blive deltager i netværket ved at blive tilmeldt som B-medlem. Kontakt os for en nærmere aftale.  

• Kombinere med projekt ”Vandiskole” og bidrag med mere lokal viden om grundvand og landbrugsdrift. 

 

Firmaer: små og store - alle kan opnå fordele. 

Mange firmaer – lokale som på landsplan - vil gerne arbejde for, at de lokale vandværker består. Det gælder også 
andre firmaer end lige dem, som har en særlig faglig interesse, fordi de i forvejen arbejder 
for vandværket i lokalsamfundet. 

Så alle slags firmaer er meget velkomne i netværket. 

Dit firma kan blive set og ”hørt” gennem grundvandetsvenner.dk  og opslag på de sociale 
medier. 

• Som firma kan du deltage i indsatsgruppen. Vi har brug for din specialviden for de bedste svar til medlem-
merne. 

• Du kan deltage på sitet med firmaets logo, en relevant tekst samt link til din egen hjemmeside. 

• Få et godt tilbud på en ny og brugervenlig hjemmeside, med en medlemsrabat på 10 pct. eller mere. 
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Skoler og institutioner: 

• Rabat på projekt ”Vandiskole” med de fordele for lokalt 
vandværk og skolesamarbejder.  

• Andre generelle fordele i lokal undervisning om jeres loka-
le vandværk, natur & vand 

• Kontakt det vandværk I får jeres drikkevand fra om et fæl-
les projekt. 

• Udviklet i samarbejde med Syddjurs Vandråd 

• Vi vil gerne udviklet mere fx sammen med lokale landmænd 

• Hvordan lærer vi med spørgsmål? 

• Hvordan opnår vi mere biodiversitet i byen/haver og de nære områder 
omkring kildepladser og boringer? 

• Hvordan udnytter vi ”skorstenseffekten” omkring boringer og visse 
typer grundvandsmagasiner på en positiv måde? 

• Alle kan lære med spørgsmål og vidensdeling - altså kernen i at mange 
deltager i Grundvandets Venner. 
 

Læs mere om projektet vandiskole.dk 

 

Kommuner:  

Især relevant for kommuner som ønsker et positivt samarbejde om at redde boringer og  kildepladser 
på ”grønne og bæredygtige enkle metoder”, og på den måde få en større vandressource for fremtidens 
borgere. 

• Inspiration til nye måder at tackle frivilligt samarbejde om BNBO/Indsatsplaner, samt ”redde kildepladser” 
og få bedre varsling. 

• Deltagelse i netværk for kommunen sammen med Vandværker og landmænd om frivillige indsatsplaner. 

• Nem oversigt om drikkevand og grundvand, som kan deles med kommunens vandværker. (projekt under 
udvikling) 

• Udviklingstendenser og levering af data i aftalt format og statistiske analyser. (projekt under udvikling) 

 

Har du spørgsmål kan du altid ringe. 

(*)  link til DVN idekatalog på dvn.dk 

link til ophold på Vadskærgård eller sommerhus i Marielyst  
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https://vandiskole.dk/
https://dvn.dk/
http://ferieinaturen.dk/
https://www.novasol.dk/feriehuse/danmark/falster/marielyst/feriehuse-marielyst-k12400

