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Husk tilmelding af Faunastriber 
Foråret nærmer sig. Støt projekt Faunastriber på agerjord i Herning og 
Ikast-Brande kommuner. 
Herning-Ikast Landboforening fortsætter samarbejdet med de grønne 
organisationer og kommunerne omkring faunastriber. 
Er du interesseret i, at bakke projektet op skal du ringe på tlf. 61 39 20 90 
eller til din planteavlskonsulent.  
Din opgave er at slå såmaskinen fra de steder, hvor du kunne tænke dig 
at gøre noget for faunaen. Jens Moesgaard Maskinstation kommer og 
klarer resten. 
For 1.200, - + moms får du sået 800 meter fordelt på max. 4 forskellige steder på din ejendom. Maskinstationen sår 
striber a. 3 meter i bredden. Du må gerne lægge op til 3 striber sammen. 
 

Drikkevandsprøver – Herning Kommune 
Herning Kommune udsendte i februar breve med høring af et nyt kontrolprogram til alle ejendomme med egen 
drikkevandsforsyning, hvor ejeren ikke er bosiddende på ejendommen. Det nye kontrolprogram er affødt af den nye 
drikkevandsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 27. oktober 2017. 
 
Høringsbrevet er sendt til ca. 190 ejendomme i Herning Kommune. Mange af disse ejendomme forventer Herning 
Kommune falder ind under den kategori, som i den nye bekendtgørelse hedder: kommerciel eller offentlig aktivitet 
(udlejningsejendomme bla.). 
 
Herning Kommune oplyser, at formålet med høringsbrevet er en forventning om at kunne reducere i antallet af de 
190 ejendomme på listen, som bliver omfattet af det nye kontrolprogram. Kommunens kendskab til faktisk brug af 
ejendommene er begrænset. Herning Kommune er derfor afhængige af ejerens egne oplysninger om forholdene for 
at kunne lave en endelig vurdering af hvor mange anlæg der faktisk er omfattet af det nye kontrolprogram. 
 
Herning Kommune oplyser, at mulige undtagelser bla. kan være: 

 at beboeren er medejer af firmaet, som ejer ejendommen.  

 at pesticider tages ud af kontrolprogrammet, hvor ejer har oplyst, at omkringliggende jord er økologisk 
drevet gennem mange år.  

Herning Kommunes forvaltningen har vurderet, at alle de berørte vandforsyningsanlæggene bruger under 10 
m3/dag. Derfor har Herning Kommune valgt det mindste kontrolprogram der er krav til, ifølge bekendtgørelsen. 
Dette kontrolprogram består af en lille prøve hvert år, som svarer til den kontrol enkeltvandforsyninger skulle lave 
tidligere.  Ud over en lille prøve hvert år skal der laves en stor prøve med flere parametre hvert 3. år. Den store 
prøve indeholder forskellige grupper af stoffer: uorganiske stoffer, pesticider og nedbrydningsstoffer, metaller og 
organiske mikro forureninger. 
 
Herning Kommune oplyser at de arbejder på, at kunne få et laboratorium til at lave et tilbud for analyserne 
tilsvarende det tilbud, de har for den forenklede kontrol, hvor prisen ved bestilling gennem kommunen er meget lav. 
Der er flere forhold der skal falde på plads, hvis Herning Kommune skal lykkedes med at få et tilbud på en lavere pris 
for de berørte ejendomme, blandt andet kræver det at Herning Kommune har en endelig liste med ejendomme, som 
skal have udført denne kontrol. 
 
Hvis du har spørgsmål eller der opstår tvivl om det nye kontrolprogram anbefaler Herning Kommune at du tager 
kontakt til forvaltningen. Du er også velkommen til at kontakte vores nye Landboretsmedarbejder Stine Bundgaard 
tlf. 40 29 58 85. 
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