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Julehygge med gløgg og æbleskiver og så en snak om pesticider m.m. 

Som det efterhånden er blevet en tradition, holdes årets sidste arrangement med julehygge, gløgg og 

æbleskiver.  

Der er dog også blevet plads til et par indlæg om aktuelle emner. 

- Status på fund af pesticider i Lejre Kommune og en case fra Kalundborg Forsyning, hvor der er 

fundet pesticider på en kildeplads.  

- Nuværende vandforsyningsplan udløber med udgangen af 2019. Lejre Kommune sætter snart 

arbejdet i gang med at udarbejde en ny vandforsyningsplan 

 

Sted: Karleby Forsamlingshus   

Deltagere: 37 deltagere fra 17 vandværker. Allerslev, Brunskær, Brusagergård, Ejby Ny, Ejby 

Strand, Englerup, Gevninge, Hvalsø, Osted, Rorup, Ryesgaard, Skovholm, Strandlund, Sæby, 

Vestermarkens, Øm by, Åhuse. 

Lejre kommune 

Referent: Søren G. Klingemann 

 

Formanden for Lejre Vandråd Niels Grann byd velkommen og gennemgik dagens program for 

herefter at byde velkommen til dagens første indlægsholder. 

 

Status på fund af pesticider i Lejre kommune, Eskild Lund 

Se vedlagte præsentation for detaljeret information. 

I indlægget blev der valgt at sætte fokus på nyoptagne pesticider og pesticidfund der 

overskrider drikkevandskvalitetskravene samt pesticidfund i vandboringer under kvalitetskrav. 

Vi så herefter en liste med pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter. 

Spg. Måles der efter pesticider fra regnvandet, f.eks. dieselforurening, asfalt, salt? Delvist. 

 

2 vandværker overskrider drikkevandskvalitetskravene. 

Der er fundet pesticidrester tæt på grænseværdierne på 17 vandværker og heraf er 2 nedlagt 

og 4 boringer er sløjfet. 

 

Hos FORS er der i 3 ud af 10 boringer påvist Desphenylchloridazon. 

Hos HOFOR er der små mængder i mange boringer. 

Lejre kommune vandværkerne indvinder ca. 1 mill. m3, FORS indvinder ca. 4 mill. HOFOR 

indvinder ca. 5 mill.  

 

Hvad har nyt kontrolprogram med straks-prøver betydet for analyseresultaterne 

Der er udarbejdet ca. 50 kontrolprogrammer ud af 55 vandværker og der er udført 37 

straksanalyser. 

 

Orientering om ny vandforsyningsplan for perioderne 2020-2028 

Kommunen vil gerne lave planen sammen med vandværkerne. 
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Færdig plan forventes december 2019 / foråret 2020 

Eskild Lund stillede os en række spørgsmål. 

∗ Tror I selv på, at I eksisterer om 8 år? 

∗ Er I et selvstændigt vandværk eller arbejder i sammen med nogen? 

∗ Får I lagt forbindelsesledninger mellem hinanden for at sikre forsyningssikkerheden? 

∗ Vil nogen i fremtiden frivilligt arbejde for et vandværk? 

og fulgte op med et antal emner til en køreplan. 

 

Er der materiale klart til repræsentantskabsmødet, vil det blive forelagt. 

 

Tak til Eskild Lund, Lejre kommune 

 

Julehygge med gløgg og æbleskiver 

 

herefter kunne vi afslutte denne aften med 

En case fra Kalundborg forsyning om fund af pesticider på en kildeplads 

Se vedlagte præsentation for detaljeret information. 

Vi hørte lidt om Kalundborg forsyning, om pesticidfund, om undersøgelser og sluttede af med 

en konklusion og løsningsmuligheder. 

Overordnet status: Bestyrelsesbeslutning om at indvinde, så længe vi er under grænseværdien. 

På kildepladsniveau er der fundet nedbrydningsproduktet Chloridazon-desphenyl i vandet fra 

en leverandør.  

På boringsniveau  er det fundet Chloridazon-desphenyl i 3 boringer fordelt på 2 kildepladser. 

 

Herefter fik vi fortalt om forsyningsområdet, distributionen med 500m3/t til industri og 

220m3/t til by.  

Forsyningens kildepladser, vandets aldersfordeling, dybde til filter og terrænmodel samt 

pesticidfundet i 2017. Vi hørte om grundvandsmodeller og terræn og indvindingsboringer. 

 

En tilstandsvurdering for de pesticidramte boringer gav muligvis en forklaring. 

Løsningsforslag blev gennemgået med fordele og ulemper. 

 

Tak til Søren T. Nielsen, Kalundborg Forsyning 

 

Formanden gav herefter Ordet frit 

Med et spørgsmål til Eskild Lund om lukning af gamle boringer og et svar om, at det er ejerens ansvar 

kunne formanden afslutte denne aften med en henvisning til at alle gerne må komme med forslag til 

arrangementer. 

 

Næste møde er  

Repræsentantskabsmøde d. 11. april 2019 i Karleby Forsamlingshus 

Tak for i aften og kom godt hjem 


