#BREVFLET#
Click here to enter text.
Referat af Grundvandsrådsmøde den. 24. juni 2014

Møde

Grundvandsrådsmøde

Tid

24. juni 2014

Sted

Mødelokale 161 – Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Deltagere

Lasse Puertas Navarro Olsen (Formand)
Per Roth, FVD
Søren Chr. Jensen, Danmarks Naturfredningsforening
Sven Ulrich Bertelsen, Vandplanudvalget
Torben Nilsson, LandboNord
Preben Andreasen, Dansk Industri – Aalborg
Niels Holm-Nielsen, Embedslægeinstitution Nord
Karen Poulsen, Naturstyrelsen Himmerland
Michael Palsgaard Andersen, Agri Nord
Søren Gais Kjeldsen, Vandplanmyndighed
Jane Stampe, Vandplanmyndighed
Klaus Kolind-Hansen, Aalborg Forsyning, Vand A/S
Malene Dam Kobberø, Strategi og Plan
Birgitte Andersen Hollænder, Strategi og Plan

Afbud

Zijad Cosic, Naturstyrelsen Aalborg
Medlem fra Dansk Skovforening
Kirsten Lund Andersen, By- og Landskabsforvaltningen
Henrik Nordtorp, Region Nordjylland

Referent

Malene Dam Kobberø

Administration
Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
Postboks 222
9400 Nørresundby
miljoe.energi@aalborg.dk
www.aalborg.dk
Init.: MDK

Sagsnr./Dok.nr. 2014-18375 / 2014-213048

1. Velkomst
Lasse Puertas Navarro Olsen bød velkommen og mødets deltagere blev præsenteret.

2. Godkendelse af referat fra mødet den. 11. september 2013.
Der var en enkelt bemærkning til referatet omkring ”Fracking”, som bliver udskudt til næste grundvandsrådsmøde.
Referatet blev godkendt.
3. Indsatsplan for OSD 1435 – Aalborg Sydøst v/ Birgitte Andersen Hollænder
Der blev orienteret om det reviderede udkast til indsatsplanen samt tidsplanen for den politiske behandling af det nye udkast.
3.1. Indsatsplanen blev gennemgået med hensyn til forvaltningens forslag til ændring i planen efter den
offentlige høring. Følgende forslag til ændringer blev gennemgået:
-

Nøvling Vandværk er ikke længere omfattet af indsatsplanen
Vand A/S’ kildeplads ved Lundby Krat er taget ud af forslag til indsatsplan og høringssvar omhandlende denne kildeplads er ikke behandlet
Indvindingsopland til Klarup Vandværk skal verificeres
Sårbar nærzone til AFV Brunsted-Engkilden er genoptegnet

-

Ny kommunal indsats omkring jordfordeling. Hvis det politisk besluttes at afsætte penge til jordfordeling udskydes opstarten af forhandlinger om dyrkningsdeklarationer
Målsætningerne for nitrat og pesticider er præciseret

3.2. Der blev orienteret omkring indsigelser samt besvarelser af disse. Følgende indsigelser blev gennemgået:
-

Baggrund for udpegning af områderne som sårbare over for pesticider
Aflysning af indsats omkring risikovurdering af offentlige spildevandsledninger
Beregning/udpegning af sårbar nærzone
Ejendomsværdiforringelsen i forbindelse med pålæg af dyrkningsdeklarationer og defigurering

Michael Palsgaard Andersen havde en kommentar til udpegningsgrundlaget for pesticid sårbare områder. Han er uenig i Aalborg Kommunes tolkning af Naturstyrelsens skrivelse af den 6. oktober 2011
omhandlende risikoen for forurening af grundvandet med pesticider.
Birgitte Andersen Hollænder svarede, at det må konstateres, at Aalborg Kommune og Agri Nord ikke er
enige om tolkningen af Naturstyrelsens skrivelse.
Michael Palsgaard Andersen havde ligeledes en kommentar til beregningen af sårbar nærzone, som
han mener er beregnet med for store udvaskninger fra eksempelvis byer, golfbane, naturarealer mv. På
baggrund heraf mener han, at de sårbare nærzoner er for store.
Birgitte Andersen Hollænder svarede, at der har været et par indsigelser i forhold til, at der i beregningen af sårbar nærzone ikke er taget højde for merudbytte. Aalborg Kommune har i behandlingen af
indsigelserne undersøgt muligheden for at inddrage merudbytte i beregningen af sårbar nærzone, men
det er ikke er en mulighed, da merudbytte ikke skal indberettes.
Michael Palsgaard Andersen svarede, at han mener, at der sker en indberetning af merudbytte.
Klaus Kolind-Hansen bemærkende, at der i Aalborg Kommune er lukket flere byvandværker på baggrund af for højt nitratniveau, og at jordvandsstationen i den nye skov i Drastrup viser et vist indhold af
nitrat i det vand, der siver ned til grundvandet. Han er derfor enig i de forudsætninger for nitratudvaskningen for byer og skov, der er brugt i indsatsplanen. Det omtalte materiale vil blive eftersendt.
Michael Palsgaard Andersen er uenig og vil gerne have tilsendt dokumentation for de anvendte værdier.
Han henviser til, at Agri Nord har forskningsresultater, som dokumenterer andet.
Michael Palsgaard Andersen havde bemærkninger til den økonomiske kompensation ved defigurering.
Lodsejere får ikke det i erstatning, som jorden er værd. Han supplerede ligeledes med, at erstatningen
ved pålæg af deklarationer i nogle tilfælde tilkommer kreditorer, hvilket er et stort problem for lodsejerne.
Birgitte Andersen Hollænder svarede, at jordfordeling kan være en del af løsningen på denne problematik, hvilket Michael Palsgaard Andersen anerkendte.

4. Drøftelse af indsatsplan for Tylstrup Vandværk v/ Malene Dam Kobberø
Der blev orienteret om indsatsplanen for Tylstrup Vandværk.
Per Roth spurgte til, hvorfor Tylstrup Vandværks kildeplads ikke bliver flyttet til et område der ikke er
sårbart set i lyset af, at kildepladsen på nuværende tidspunkt er placeret i et sårbart område.
Birgitte Andersen Hollænder svarede hertil, at det både kan være dyrt og uhensigtsmæssigt at flytte en
kildeplads. Derudover kan der være restriktioner i forhold til beskyttede naturområder, der begrænser
muligheden for vandindvinding. Desuden indvinder Tylstrup Vandværk forholdsvist meget vand, og det
er derfor heller ikke muligt at indvinde denne ressource fx i Hammer Bakker, hvor ressourcen er be-
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grænset geologisk og på grund af naturinteresser. Derudover er sårbarheden uden for indvindingsoplandet ikke kortlagt og dermed ukendt.
Søren Chr. Jensen spurgte til, hvad der er for naturområder, der tænkes på ved flytning af kildepladser.
Michael Palsgaard Andersen spurgte ind til, om det er indvindingsmængden, eller om det er de beskyttede naturområder, der afgør, om man kan flytte en kildeplads.
Klaus Kolind-Hansen fortalte omkring etableringen af en ny kildeplads ved Volsted Plantage og om hvilke problematikker, der havde været i forbindelse med dette projekt. Desuden forklarede han omkring
kommunens grundvandsressource, geologi og vandforsyningsforhold generelt, som et svar på drøftelsen omkring flytningen af kildepladser.
Per Roth spurgte til, hvilke områder, der skal pålægges dyrkningsdeklarationer.
Birgitte Andersen Hollænder forklarede, at det er de arealer, som er beliggende inden for sårbar nærzone, som pålægges dyrkningsdeklarationer.
Michael Palsgaard Andersen oplyste, at sårbar nærzone kunne sammentænkes med andre initiativer,
og at der inden for disse områder kunne skabes gode naturområder.
Der var herefter en drøftelse af mulighederne og begrænsningerne ved sårbar nærzone samt kommunens rolle i den forbindelse.
5. Orientering omkring opstart af indsatsplaner i OSD 1469 – Hals, OSD 1476 – Hvorup og OSD
1432 – Aalborg Sydvest
Der blev orienteret omkring revisionen af indsatsplan for Hals-området fra 2010, revisionen af indsatsplan for Hvorup og udarbejdelsen af en indsatsplan for Aalborg Sydvest.

6. Modtagelse af kortlægning af OSD 1452 – Kongerslev
Der blev orienteret omkring modtagelsen af kortlægningen for OSD 1452 – Kongerslev fra Naturstyrelsen, samt at Grundvandsrådet skal orienteres om indholdet af kortlægningen, når opstarten af indsatsplanen påbegyndes i 2015.
Generel status for indsatsplanlægning og kortlægning i Aalborg Kommune blev gennemgået.
Michael Palsgaard Andersen spurgte ind til de nyhedsbreve, som Vandsamarbejde Aalborg rundsender
til lodsejerne.
Klaus Kolind-Hansen forklarede, at nyhedsbrevene bl.a. er en information om, hvad man må inden for
områder, der er pålagt en dyrkningsdeklaration.
I forlængelse heraf påpegede Michael Palsgaard Andersen, at der er ønsker fra lodsejerne om at få á
conto-udbetaling i forbindelse med erstatningssager, der indbringes for Taksationskommissionen.
Klaus Kolind-Hansen svarede, at det er noget af det Vandsamarbejde Aalborg drøfter netop nu.
7. Forslag til emner til dagsorden – næste møde
Der blev orienteret om, at emnet omkring skifergas udsættes til et Grundvandsrådsmøde, hvor dagsordenen er mindre omfattende.
Næste møde forventes afholdt ultimo 2014 – primo 2015.
Michael Palsgaard Andersen foreslog et emne omkring nitratudvaskning, hvor der bliver inviteret en
uafhængig til at give et oplæg om emnet.
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Der var igen en drøftelse af de udvaskningsniveauer, som bliver benyttet i beregningen af sårbar nærzone, samt en generelt snak om skovrejsning i områderne.
8. Eventuelt
Birgitte Andersen Hollænder efterspurgte feedback på brugen af digitale planløsninger til indsatsplanerne, som der blev nikket anerkendende til.
Klaus Kolind-Hansen orienterede om opstart af forhandlinger om aftale om dyrkningsdeklarationer ved
Horsens-Langholt.
Lasse Puertas Navarro Olsen afsluttede mødet.
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