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Dagsorden 

 

Referat 

 

1. Velkommen Isabelle Vinten bød velkommen til følgegruppens medlemmer.  

2. Præsentationsrunde Deltagerne præsenterede sig og fortalte om deres forventninger til 
udkommet af arbejdet med Drikkevandsfonden. Bl.a. forventede DVV og 
DN nogle konkrete cases/pilotprojekter, som kunne give erfaring til 
efterfølgende projekter, og bl.a. DANVA efterspurgte en afdækning af 
barrierer for gennemførsel af tiltag. 
 

3. Kort præsentation af 
drikkevandsfonden 

Isabelle Vinten fortalte om baggrunden for og indholdet i Drikkevands-
fonden, som er blevet til efter en aftale mellem regeringen, SF, Radikale, 
Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. Isabelle 
Vinten orienterede desuden om en bekendtgørelse om opkøb af jord, som 
KEFM har udarbejdet, hvilket der blev kvitteret for. 
 
DANVA spurgte ind til, hvor hurtigt midlerne til tilskudsordningen 
forventes brugt efter tildeling, hvortil MST fortalte, at dette endnu ikke er 
besluttet, men at man typisk ville have mere end ét år til at gennemføre 
indsatsen, men nok ikke mere end 5 år. MST bekræftede også, at 
kriterierne for tildeling af tilskud vil være kendt i god tid før 
ansøgningsrunderne, som forventes fra 1. september-31. oktober i hver af 
årene. 
 

4. Præsentation af 
styregruppens 
kommissorium 

Isabelle Vinten præsenterede kommissoriet for projektets styregruppe, som 
består af kontorchefer fra MST og DEP med hende som forperson. I 
kommissoriet er også beskrevet forventninger til følgegruppen samt 
snitfladerne mellem de fire nedsatte arbejdsgrupper.  
 
Følgegruppen skal på stikordsform (uddybet i kommissoriet): 

- Løbende holdes orienteret og give strategiske og faglige input til 
projektet. 

- Orientere om, hvordan projektet tages imod i baglandet. 
- Orientere om øvrige initiativer mv. af relevans for projektet.  

DANVA spurgte ind til forventningerne omkring interessenternes 
deltagelse i arbejdsgrupper, idet de også har specialister og gerne vil bistå. 
Isabelle Vinten kvitterede for tilbuddet, idet det er meningen, at 
interessenterne kan bidrage, og at det nærmere behov vil blive specificeret 
efter mødet. 

5. Overordnet 
præsentation af de fire 
arbejdsgrupper 

Arbejdsgruppernes formænd redegjorde for formål, leverancer og 
inddragelse af interessenter i de fire arbejdsgrupper. Der henvises til 
powerpointpræsentationens slide 6-9. Nedenfor angivet hovedpunkter i 
den efterfølgende drøftelse: 
 
Arbejdsgruppe 1 – Kriterier (Annsofie Gundlach): 
Erik Arvin, DVV, spurgte hvilke projekter, der kunne komme på tale. 
Annsofie Gundlach henviste til det efterfølgende punkt 6 om kriterier, men 
at en grundlæggende forudsætning vil være, at der er tale om konkret 
grundvandsbeskyttelse i et strategisk vigtigt drikkevandsområde. 
  
Arbejdsgruppe 2 – Identifikation (Jesper Hannibalsen): 
Susan Münster, DVV, spurgte til, hvorvidt regionerne skulle inddrages i 
arbejdet. Jesper Hannibalsen henviste til, at det var tanken at benytte det 



 
 

 

allerede nedsatte forum for grundvandskortlægningen, hvor regionerne – 
og også GEUS – sidder. 
 
Thomas Nystrøm, DN, bemærkede, at det var vigtigt, at de begrænsede 
tilskudsmidler ikke blev smurt for tyndt ud, og at DN mente, at tanken bag 
aftalen var at få projekter ud at virke og bryde isen for andre projekter 
efterfølgende. Erik Arvin, DVV, supplerede med et ønske om at lave 
pilotprojekter med henblik på at få identificeret de praksisnære 
begrænsninger og løsningsmuligheder.  
 
Dorte Skræm, DANVA, var umiddelbart overrasket over, hvordan den 
politiske aftales delelementer om ’vidensindsatser’ var oversat i det 
beskrevne arbejdsprogram for arbejdsgrupperne. Hun fremhævede bl.a. et 
behov for at få undersøgt, hvad der skal til for fremtidssikring af 
forsyningsområder. MIM svarede, at der ud over den endelige aftaletekst 
ligger en række udleveringspapirer fra de politiske forhandlinger til grund 
for udmøntningen af vidensindsatserne. 
 
Arbejdsgruppe 3 – Analyse (Philip Grinder Pedersen): 
Thomas Nystrøm, DN, syntes, det lød som om analysen af status for den 
nuværende målrettede beskyttelse havde et meget akademisk sigte og ikke 
virkede operationel. MIM præciserede, at målet med analyserne også var at 
identificere barrierer og fx bruge dem som bidrag til at fastlægge den 
fremtidige regulering. 
 
Både DN og DANVA udtrykte forbehold for den del af analysen, som 
omhandler identifikation af potentielt pesticidfølsomme lerjorde. DANVA 
mente ikke, det ville være muligt at fastlægge pesticidsårbarhed, da det 
kræver, at man kan dokumentere sammenhængen mellem pesticidfund og 
arealanvendelse, og at der også ville være behov for at beskytte mod 
pesticider i områder uden for de områder, som er udpeget som 
pesticidfølsomme. Walter Brüsch, DN, supplerede, at der også var behov 
for at se på det faglige grundlag for udpegning af pesticidfølsomme 
områder på sand igen, idet det var forældet. MST svarede uddybende, at 
planen - på baggrund af eksisterende viden, derunder nye 
forskningsresultater - var at udarbejde værktøjer til brug for kommunernes 
håndtering af lerjordes pesticidfølsomhed. 
  
Arbejdsgruppe 4 – Tilskud (Katrine Hahn Kristensen): 
Flere interessenter reagerede på kravet om, at der kun kan søges til 
projekter, der ikke er påbegyndt endnu, da det i praksis kan vise sig 
vanskeligt, fx fordi mange kommuner og vandforsyninger har arbejdet 
kontinuert med beskyttelse i mange år. Det ser MST på i det videre arbejde, 
derunder hvad der forstås ved et ’projekt’. 
 
Der var en række konkrete kommentarer til tilskudsordningen for sløjfning 
af brønde boringer. DVV forventede en stor tilslutning til ordningen og 
anbefalede derfor, at der blev stillet krav til, hvem der kunne søge, så 
midlerne blev brugt til mest mulig beskyttelse. 
 
Flere interessenter nævnte gode erfaringer med projekter, hvor der søges 
om flere sløjfninger på én gang, også fordi der dermed kan opnås 
stordriftsfordele. Pt. arbejdes der med en ’først til mølle’-ordning, hvor det 
er let at ansøge, og som er let at administrere. Walter Brüsch, DN, nævnte, 
at der jo findes mange forskellige typer brønde og tilbød at fremsende 
materiale. DANVA og DVV anbefalede, at MST tog kontakt til Dansk 



 
 

 

Brøndborerforening for at få nogle standardpriser for sløjfning som 
grundlag for tilskuddet. 
 

6. Udkast til kriterier for 
tildeling af tilskud 

Annsofie Gundlach redegjorde for overvejelserne i forbindelse med 
kriterier for identifikation af de strategisk vigtige drikkevandsområder, 
samt for de to tilskudsordninger. Der bliver en tilskudsbekendtgørelse og 
en vejledning, hvor der kan gives ikke-udtømmende eksempler.  
 
DANVA bemærkede, at grundvandsbeskyttelse ikke er at sammenligne 
med et byggeprojekt, men meget ofte er en langvarig proces, og at det, at 
man ikke må gå i gang, før man søger, ikke fungerer sammen med, at 
pengene skal være brugt inden for en kort periode på 3-5 år. 
 
DN og KL nævnte, at projektstørrelsen er af stor betydning, og at Aarhus 
Kommune fx nemt ville kunne aftale første års tilskud til ét projekt. Små 
projekter foretrækkes derfor. Henrik Züricho supplerede, at 
grundvandsressourcens størrelse burde være et kriterie. 
 
Erik Arvin, DVV, præciserede, understøttet af DN og DANVA, tidligere 
bemærkninger om, at der burde være fokus på pilotprojekter/’forarbejder’, 
hvor opgaven er at identificere de strategisk vigtige områder på 
videnskabeligt grundlag og udarbejde en metodik for helt nede på 
matrikelniveau at afgøre, hvilke områder skal udpeges og opkøbes. 
Desuden at få afklaret de juridiske barrierer for aftaler og opkøb. MIM 
svarede, at det var den politiske forventning, at tilskuddene skulle gå til 
konkret beskyttelse samt til at undgå takstforhøjelser, og at dette gav en 
binding på ordningen. MST vurderede desuden, at detaljeringsgraden i den 
nuværende kortlægning er tilstrækkelig til, at man kan gennemføre 
indsatsen, hvilket der er en række eksempler på, men at spørgsmålene om 
vidensgrundlag og jura var relevant at lade indgå i analysen for at se, om 
det er en barriere. 
 
Walter Brüsch, DN, nævnte punktkildeproblematikken, og at regionerne 
gerne vil rydde op i grundvandsparker og dermed bør inddrages.  

7. Etablering af 
Drikkevandsforum 

Isabelle Vinten orienterede om, at DEP vil etablere et mere politisk 
orienteret Drikkevandsforum, hvor aktuelle og relaterede spørgsmål kan 
drøftes i en bredere interessentkreds. 

8. Møderække  Følgegruppen nikkede til, at de resterende møder i 2022 blev booket i hhv. 
april, august og november. 

9. Eventuelt DANVA spurgte ind til overvejelser om pressestrategi. Det blev aftalt, at 
MST udarbejder et fakta-ark/nyhed til følgegruppen til brug for orientering 
af medlemmer, samt at det aftales ved hvert møde, hvad 
informationsbehovet er. 
 

Aftalte handlinger: 
 

Handling 
Beskrivelse 

Ansvar 
Initialer 

Slut 
Dato 

Repræsentanter for følgegruppens organisationer til at bistå ABG MST Medio 
marts 2022 

Bookning af de tre resterende følgegruppemøder i 2022 (april, august, 
november) 

MST marts 2022 



 
 

 

Faktaark/nyhedsbrev MST Marts 2022 

Viden om boringstyper DN  

Dansk Brøndborerforening MST Marts 2022 

Opstart af et Drikkevandsforum DEP  
  
  
  
 


