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REFERAT 
 
 
Emner 
Beskrivelse 

 

Velkomst/siden sidst  
 

Per byder velkommen til Gitte, Peter, Janne og Jens, 
samt retter en stor tak til Kurt og Charlotte for deres 
bidrag i grundvandskortlægningens 
koordinationsgruppe. 
Per orienterer om hvad som er hændt siden sidste 
møde: 
 
 Christian Vind er konstitueret som 
departementschef efter Henrik Studsgaard er 
fritaget fra tjeneste. 
 
Miljøstyrelsen fejrede i foråret 50 års jubilæum, og 
vi er i grundvandskortlægningen glade og stolte af 
at indgå i et solidt brand, som kan fejre 50 år i 
miljøets tjeneste.  
 
Høringen af forslag til vandområdeplanerne 2021-
2027 er afsluttet. 
 
4 nye kollegaer til at styrke 
grundvandskortlægningen  
 
Fortsat opmærksomhed omkring fund af PFAS siden 
sidst 
 
Der er en lang og fyldig dagsorden foran os, og 
sandwich til dem som er fysisk tilstede 
 

Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

Godkendelse af referat fra møde d. 26. januar 2022 
referat af mødet d. 26 januar 2022 

Godkendt 

Fremdrift i kortlægningen  Jesper præsenterer seneste fremdriftsrapport fra 
grundvandskortlægningen, hvor det ses at det 
forventede antal afsluttede opgaver for 2022 er øget 
siden sidste møde. På nuværende tidspunkt er der en 
indikation af at antallet af indmeldte 

https://mst.dk/media/243053/udkast-referat-kog-26022022.pdf


 
 

 

kortlægningsbehov, kan blive lavere i 2022 ift. det 
gennemsnitlige niveau siden 2015. Forventningen er 
dog at en del indmeldinger kommer i forbindelse med 
høring at områdeafgrænsningerne mod slutningen af 
året. Dertil kommer at indmeldingerne ofte kommer i 
større puljer i forbindelse med 
kortlægningsprojekter, typisk i forbindelse med 
opstart af et nyt projekt og ved opstilling af den 
hydrologiske model, hvilket stadig er muligt i 2022. 
 
Per efterspørger koordinationsgruppens 
forventninger til antallet af fremtidige indmeldinger. 
Generelt er forventningen fra koordinationsgruppens 
medlemmer at der pga., af sammenlægninger og 
fund af bl.a. miljøfremmede stoffer fortsat vil være et 
relativt stort kortlægningsbehov 
 

GERDA database og geofysik GEUS og MST har drøftet muligheden for oprettelse 
af geofysik forum til dialog og håndtering 
problemstillinger i relation til geofysiske data og 
GERDA databasen.  
Drøftelserne er afstedkommet i forbindelse med 
tekniske problemer med upload af data til GERDA-
databasen, som nu er løst på kort sigt, men der 
ønskes en langsigtet holdbar løsning. 
Det aftales at GEUS fremsender invitation til møde 
med koordinationsgruppens medlemmer, hvor 
detaljer og økonomi omkring et geofysik forum kan 
drøftes nærmere. 
 

Vandforsyningslov (drikkevandsdirektiv) Per oplyser at implementering af 
drikkevandsdirektiv i vandforsyningsloven er i gang 
og forventes i høring omkring årsskiftet, ligesom der 
er igangsat arbejde omkring håndtering af krav til 
indberetning.  

BNBO evaluering Per oplyser at der er møde i partnerskaber den 26/8 
2022, og der arbejdes i øjeblikket på opgørelse ift. 
muligt manglende data, hvor der er behov for 
opdatering inden 1. 10.. 

Ændret ikrafttrædelsesdato for bekendtgørelse Per sender en tak til koordinationsgruppen for at 
støtte op om at ændre ikrafttrædelsesdatoen. Næste 
bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer forventes at træde i kraft 1. 
juli 2023 
 

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/mar/naeste-bekendtgoerelse-om-udpegning-af-drikkevandsressourcer-forventes-at-traede-i-kraft-1-juli-2023/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/mar/naeste-bekendtgoerelse-om-udpegning-af-drikkevandsressourcer-forventes-at-traede-i-kraft-1-juli-2023/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/mar/naeste-bekendtgoerelse-om-udpegning-af-drikkevandsressourcer-forventes-at-traede-i-kraft-1-juli-2023/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/mar/naeste-bekendtgoerelse-om-udpegning-af-drikkevandsressourcer-forventes-at-traede-i-kraft-1-juli-2023/


 
 

 

Dilemmaer ved ændringer af udpegninger, set fra 
kommunalt grundvandsbeskyttelses perspektiv. 

Dennis Rosenblad Noe præsenterer dilemmaer ved 
ændringer af områdeudpegninger. Præsentation 
vedlægges referatet. 

Drikkevandsfond Der er møde i drikkevandsfondens følgegruppe 
kommende uge, men Jesper gennemgår kort status 
på arbejdet, som er i gang i de 4 arbejdsgrupper 
nedsat under drikkevandsfonden.  
 
- Tilskudsbekendtgørelsen har været i høring 
- Udkast til vejledning for tilskudsordningerne er 

udarbejdet. 
- Delanalyse 1:  

Før sommerferien blev der udsendt surveys til 
kommuner og vandforsyninger. Disse er fulgt op 
af interviews som skal danne grundlag for 
analysen som skal udarbejdes ift. status for det 
hidtidige arbejde og erfaring med udarbejdelse 
og implementering af målrettet  
Drikkevandsbeskyttelsesindsats. 

- Delanalyse 2:  
Overordnet analyse af hvordan 
drikkevandsressourcen og –behovet fastlægges 
og forvaltes i dag er igangsat. Analysen tager 
udgangspunkt i et landsdækkende estimat over 
drikkevandsressourcen samt en afdækning af 
den viden og forvaltning, der pt. anvendes i et 
mindre geografisk område med et begrænset 
antal kommuner. 

- Arbejdsgruppen med fokus på kortlægning, er 
inddraget i delanalyse 2 og har påbegyndt 
arbejdet med opdatering af OSD vejledning. 

  

Opdatering af zoneringvejledning og vejledning om 
Udpegning af områder med særlige 
drikkevandsinteresser  

Arbejdet med opdatering af zoneringsvejledning og 
vejledning om udpegning af OSD er igangsat. I 
første omgang skabes der et overblik over behovet 
for justeringer. GKO’s procedure for 
grundvandskortlægningen er opdateret, og 
forventningen er at de gældende procedure i stort 
omfang også kan anvendes fremover.  

Jupiter reformation Det er foreslået i Regeringens digitaliseringsstrategi 
at Miljøstyrelsen igangsætter Jupiter reformation. 
[redaktionel bemærkning] ”Miljøstyrelsen deler 
invitation ” Webinar om klimatilpasningsindsatsen 
”Vand fra alle sider” – præsentation af nye 
klimatilpasningsprojekter samt JUPITER-indsatsen” 
med koordinationsgruppen– officiel invitation fra 
Miljøstyrelsen sendes til  Danske Vandværker og 



 
 

 

DANVA. Resterende interessenter orienteres via 
SDFI og GEUS” 

Grundvandsdag Miljøstyrelsen planlægger at afholde 
Grundvandsdag 10. november i Odense. Der er ikke 
fastlagt grogram for dagen eller udsendt 
invitationer til grundvandsdagen. Invitationen vil 
også blive sendt til grundvandskortlægningens 
koordinationsgruppe. 

Opdateret hjemmeside Jesper præsenterer nem adgang til 
grundvandskortlægningens oplysninger på MST’s 
hjemmeside. www.mst.dk/gko 
 

Kommende møder Januar 2023 i Odense. Der fremsendes doodle 
sammen med referat fra mødet. 

Eventuelt Koblingen mellem grundvandsforekomster og 
områdeafgrænsningerne som udarbejdes i 
grundvandskortlægningen blev drøftet. 
Grundvandets sårbarhed i forhold til pesticider blev 
drøftet, og MST oplyser at der under 
drikkevandsfonden er foreslået en afklaring af 
hvorvidt - og i givet fald hvordan – den nyeste viden 
om pesticidfølsomme lerområder kan 
operationaliseres til brug for kommunernes 
målrettede beskyttelse. 
Derudover er der interesse for mere dialog omkring 
hvorledes GIS-temaer som udarbejdes i forbindelse 
med grundvandskortlægningen kan anvendes som 
værktøj. Dette kan være et punkt på et kommende 
møde. 

  
 

http://www.mst.dk/gko

