
 

 

 
Nyhedsbrev August 2018 
 
Har du drikkevand under dine marker? 

I Danmark drikker vi vores grundvand, men ved du om et af de lokale vandværker, pumper grundvand fra 

et magasin under dine marker? I disse år fylder debatten om vores drikkevand meget. Mange lodsejere ved 

reelt ikke, om der er et eller flere indvindingsområder under deres arealer. På de vedhæftede kort kan du 

se indvindingsoplandene i din kommune. Miljø- og fødevareministeren har tidligere meldt ud, at der vil 

komme stramninger på området. Her er fokus i særlig grad på de boringsnære beskyttelsesområder 

(BNBO). 

Vær opmærksom på, at kortene kun beskriver indvindingsoplande til de almene vandforsyningsanlæg 

(vandforsyning til mere end ca. 10 ejendomme). Private drikkevandsboringer samt de ikke-almene 

vandforsyningsanlæg (vandforsyning til mindre end 10 ejendomme) fremgår ikke af kortet. På 

www.arealinfo.dk fremgår BNBO samt de fleste af indvindingsoplandene. 

Vi oplever at kommunerne i denne tid har godt gang i arbejdet med udarbejdelse af indsatsplaner for 

grundvandsbeskyttelse. En indsatsplan skal i udgangspunktet beskrive, hvordan grundvandet beskyttes 

mod forurening. Indsatsplanen identificere løsninger og trusler samt indeholder en handleplan, der 

beskriver hvordan grundvandet beskyttes, og hvem der er ansvarlig på området. Vi følger kommunernes 

arbejde med indsatsplanerne tæt. 

 

Har du et areal til minivådområder? 
Inden 2021 skal vi på landsplan fjerne ca. 900 ton N via minivådområder. I alt skal der 
findes 1.000-2.000 stk. minivådområder med 50-100 ha opland. 
 
Vi er langt fra i mål og har brug for, at alle tager et ansvar. Minivådområderne er med til 
at kompensere for, at vi som landmænd får mulighed for at gøde markerne mere. 
 
Oplandskonsulenter yder gratis rådgivning vedrørende minivådområder, hvor de hjælper 
med at finde egnede områder, der giver mening for landmanden og vandmiljøet. 
Desuden hjælper de med ansøgninger fra start til slut. Du kan kontakte Karen V. 
Thomasen på tlf. 80 80 20 40. 
 
Der er 100 % tilskud til ordningen, og derudover ydes en kompensation for det udtagne areal. 
Oplandskonsulenterne vil bl.a. lave opsøgende arbejde via breve og telefonopkald. Du bedes tage godt 
imod kontakten og bidrage til at finde muligheder. 
 
Et minivådområde placeres typisk op ad et hoveddræn, gerne lige inden udløb til vandløb. Arealet skal 
være drænet og der skal minimum være et opland på 20 ha. 
Minivådområder reducerer drænvandet for kvælstof og har samtidigt også en effekt på fosfor. 
 
 
Vi er her stadig 
Desværre er der nogle af vore medlemmer, som må forlade deres livsværk. Det er en kæmpe belastning, 
og nogle føler, at de står helt alene, og ingen kan eller vil hjælpe dem. Nej sådan må det ikke være og i 
Herning Ikast Landboforening vil nuværende og tidligere medlemmer altid kunne få hjælp – få hjælp til at 
komme videre med råd og vejledning. Er du kommet i en sådan situation, kan du uden omkostninger 
kontakte Karen Aagaard på tlf. 60 24 63 69 – også udenfor normal arbejdstid. De første timer med en 
socialrådgiver eller psykolog vil vi også kunne støtte økonomisk, da vi har fået doneret et beløb til dette 
arbejde fra A. Flensborg Fonden. 
 

http://www.arealinfo.dk/


 

 

 
 
Åbent Landbrug hos Familien Millenaar 
I søndags havde familien Millenaar, Sørvad inviteret til Åbent 
Landbrug. Først en stor tak til familien fordi de ville være med til at 
vise et ægte landbrug frem. Det er utroligt vigtigt, at vi kan lave 
sådanne arrangementer, så vores forbrugere med egne øjne kan 
opleve hvodan vi producerer gode og sunde fødevarer, og at dyr og 
mennesker har det godt. 
 
I alt havde godt 1000 gæster have fundet vej til Sørvad. 
Selv om der er lang tid til september 2019, er vi i gang med at 
forberede næste års Åbent Landbrug – her vil vi gerne have endnu 
flere besøgssteder at kunne vise frem. Jørgen Krøjgaard fra 
bestyrelsen vil meget gerne høre fra jer, der vil være med til at vise 
vores erhverv frem. 
 
 
 
Kommende arrangementer: 
 

 3. oktober kl. 19.00 møde Majsmarken, Billund – invitation sendes i morgen mandag 

 31. oktober kl. 10.00 – 12.00 - Kaffebordsmøde hos Peter Madsen, Sdr. Felding - gæst Johs 
Poulsen 

 12. november kl. 19.00 møde med Jakob Ellemann og Martin Merrild – fælles arrangement med 
L&F – mødet afholdes Trigevej 20, Søften 
 

 
Vandpriser 
Som vi tidligere har skrevet om, er der store forskelle på priserne på drikkevand. Prisen på vand fastsættes 
af de enkelte vandværker. Jeg vil derfor opfordre jer medlemmer til at være aktive omkring jeres lokale 
vandværk. Udover prissætningen på vand, har vandværkerne også stor indflydelse på, om der skal tages 
arealer ud i BNBO områder, så det er ikke ligegyldigt det der sker i og omkring vandværkerne – læs også 
afsnittet ”Har du drikkevand under dine marker?” 
  
Next Job - farmerjob 
Herning Ikast Landboforening har indgået et samarbejde med Ikast – Brande Kommune om at 
skaffe ledige i arbejde. Vi har glædeligvis fået tilsagn fra mange om, at de godt vil indgå i dette 
arbejde.  
 
Vi mangler dog landmænd i Brande og Nørre-Snede området, så vil du høre mere om, 
hvad det indebærer at være en del af projektet kan du kontakte da Inger Lene eller Brian 
Bøge Christensen på tlf. 61 20 02 24 
 
 
 
 
Sven Agergaard 
 
Formand 


