» Indsatsplanlægning – workshop 3
- fastlæggelse og prioritering af beskyttelsesindsatsen
Program:
Del 1:
13:00: Velkomst og rammen ridses op.
13:05: Indlæg – 4 indlæg á 10 min.

14:00: Gruppearbejde – Tema: Processen med at opnå ejerskab
14:25: Pause
Del 2:

14:35: Indlæg – 4 indlæg á 10 min.
15:20: Gruppearbejde og plenum – Tema: Fastsættelse af beskyttelsesbehov
15:45: Naturstyrelsen: Grundvandsbeskyttelse i Danmark

»Baggrund
 Staten afslutter løbende grundvandskortlægninger
 Kommunerne skal lave indsatsplaner
 Grundvandsbeskyttelse kan være dyr for vandforsyningerne og deres
forbrugere.

 Lodsejere bliver påvirket.
 Politikerne skal stå på mål for indsatserne.

Det er derfor vigtigt at beskyttelsen ikke er mere vidtrækkende end nødvendig, og

at den gennemføres der, hvor effekten af indsatserne er størst og mest
omkostningseffektivt.

»Formål med workshoppen
 Præsentation og udveksling af erfaringer indenfor:
 Opnåelse af ejerskab til indsatsplanen - fra vandværker, politikere og
øvrige interessenter.

 Fastsættelse af beskyttelsesbehov mht. pesticider og nitrat.
 Metoder til fastlæggelse af indsatsbehov .

»Workshop 3 – del 1
Indlæg:
Maria Ammentorp Sørensen, Roskilde Kommune:
Fastlæggelse af beskyttelsesbehov i Roskilde Kommune.

Lone Kildal Møller, Skanderborg Kommune:
Fastlæggelse af beskyttelsesbehov – små forsyninger.
Lisa Bisgaard Lorentzen, Mariagerfjord Kommune:

Hvad gør vi når beskyttelsesbehovet udfordres af vandværkerne?
Eike Stubsgaard, Aarhus Kommune:
Fastlæggelse af beskyttelsesbehov – pesticider.

»Workshop 3 – del 2
Indlæg:
Signe Krogh, Aalborg Kommune:
Prioritering af indsatser i henholdsvis land og by indenfor indvindingsoplande.
Tina Halkjær, ALECTIA: Metode til fremskrivning af nitratudvaskning, og
fastsættelse af behov for reduceret nitratudvaskning.

Christian Thirup, ALECTIA:
Prioritering af beskyttelse - Metode til omkostningseffektiv prioritering.
(Naturstyrelsen til sidst)

»Gruppearbejde – 1. del
Tema: Proces
Hvordan sikres det, at vandværkerne får ”ejerskab” til indsatsplanen?

Hvordan sikres det, at politikerne får ”ejerskab til indsatsplanen?

Vandværkerne er meget forskellige mht. fremplaner og fremtidsudsigter. Hvordan
inddrages dette bedst i processen?

Hvornår er der brug for en indsats overfor pesticider?
Diskussion i plenum de sidste 5 minutter.

»Gruppearbejde – 2. del
Tema: Fastsættelse af beskyttelsesbehov
Skal der være samme beskyttelsesniveau ved store og små vandværker? Og skal der være
samme beskyttelsesniveau udenfor som indenfor oplande?

Hvor lang tid frem bør en indsatsplan sikre rent drikkevand? (25 år, 100 år, 1.000 år ….)

Hvornår er der brug for en indsats overfor pesticider?

Hvis et vandværk har en ”Plan B” som de på sigt vil benytte sig af, er det så ok ikke at
beskytte deres nuværende indvinding?
”Plan B” er en bedre eller billigere løsning end den nuværende, og kan f.eks. omhandle etablering af ny
kildeplads, sammenlægning med anden vandforsyning, midlertidig kulfiltrering, nødforsyning fra
nabovandværk.

