
REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE 
I HERNING VANDRÅD  
 

Dato: Mandag den 19. august 2019 kl. 18.00  

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning 

Til stede: Esben Madsen Hammerum 

Johannes Støttrup Sdr. Felding 

 Torben Jensen Kibæk 

 Henning Larsen Studsgård  

 Jørgen Handberg Haderup   

 Henning Juhl Rasmussen Snejbjerg 

 Trine Koch  Herning Kommune 

 Ageeth Millenaar Herning Vand 

 

 

Referent: Ageeth Millenaar 

 

 

DAGSORDEN 

 

1. BNBO og Grundvandsbeskyttelse.  

Trine Koch, Herning Kommune deltager 

Emne: BNBO og grundvandsbeskyttelse  

- Information om hvor Kommunen står lige nu. 

- Hvad kan Kommunen tilbyde os af hjælp fremadrettet.  

- Hvad forventes der af vandværkerne? 

 

Der er kommet en vejledning fra miljøstyrelsen. ”Vejledning om vurdering af indsatser 

rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder 

(BNBO)”. Derudover arbejdes der på et notat som omhandler størrelse af erstatning til 

landmændene.  

Herning Kommune skal lave det praktiske arbejde ift. indsatser. Lav aftaler med 

landmænd, beregne BNBO mv.  

Men vandværkerne må meget gerne komme med deres input, og have indflydelse på 

processen og indsatserne. F.eks ifm. ”hvilke typer aftaler der skal laves (køb af jord 

eller erstatning)”, og ”udbetaling af en løbende erstatning eller engangserstatning”.  

Vandrådet mener vandværkerne ikke skal eje de af BNBO berørte landbrugsarealer.  

 

BNBO-området er 20 – 25 ha. i hele Herning Kommune. 

Torben og Ageeth har snakket med en del andre Kommuner for at høre deres erfaringer 



ift. grundvandsbeskyttelse (Sønderborg, Skanderborg, Aalborg og Skjern).  

Flere Kommuner laver en indsats údover BNBO, f.eks etablering af skovområder og 

aftaler om pesticidfri dyrkning i støre dele af indvindingsoplandet. 

I Herning ser vi i første omgang på BNBO, evt. støre indsats kan komme på tale senere.  

 

Herning Vandsamarbejde 

I andre Kommuner er der etableret et ”Vandsamarbejde”.  

Vandrådet beslutter at der nedsættes et lille udvalg i Vandrådet, som vil se på sådan et 

Vandsamarbejde.  

Udvalget består af følgende personer: 

- Trine Koch Jakobsen (Herning Kommune) 

- Torben Jensen (Kibæk Vandværk) 

- Esben Madsen (Hammerum Vandværk) 

- Thorbjørn ?? 

- Ageeth Millenaar (Herning Vand) 

 

Udvalget mødes første gang Mandag den 9. September, kl. 09:30. 

Ifm. mødet opdaterer Trine oversigten med BNBO-områder, antal og størrelse af areal 

som ligger i landbrugsområder.  

Udkast til notat om erstatning og link til vedtægter Sønderborg Vandsamarbejde sendes 

rund.  

 

Solidarisk løsning og indsats 

På et tidspunkt skal den enkelte vandværk beslutte om de vil deltage i 

”Vandsamarbejdet” og en solidarisk ordning ift. BNBO / grundvandsbeskyttelse.  

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. august 2018 

Referat er godkendt. 

Diverse spørgsmål under punkt 6 ifm. BNBO / grundvandsbeskyttelse (vedr. frivillige 

aftaler, selskabsdannelse mv.) vil blive besvaret løbende ifm. proces 

”Vandsamarbejdet”.  

 

3. Planlægning af temamødet Torsdag den 24. Oktober 2019.  

Program for aftenen udarbejdes nærmere i ”Vandsamarbejdet”.  

Foreløbigt program:    

Trine deltager – myndighed ift. grundvandsbeskyttelse. 

Et udvalgsmedlem fra ”Vandsamarbejdet” – holder oplæg om BNBO-aftale og 



samarbejde.  

 

Ageeth sender indbydelse for temamødet ud. 

Henning Juhl kontakter Snejbjerg hallen, taler om menuen.  

 

4. Eventuelt 

Ingen 

 

5. Næste møde  

 

Torsdag den 14. november, kl. 18:00 

 

 


