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Referat af møde i Erfa-gruppe for drikkevandsbeskyttelse
Mødet blev holdt i:

Skype for business

Til stede:

Ulla Refshammer Pallesen, LandboSyd
Michael Palsgaard, AgriNord
Asger Kristensen, Sønderjysk Landboforening
Anne Sloth, Centrovice
Erik Hansen Blegmand, Vkst
Poul Henning Petersen, Sten W. Laursen, Rikke Krogshave Laursen,
Seges
Nikolaj Ludvigsen, Landbrug og Fødevarer (observatør)

Fraværende:

Marian Pilgaard, LMO - på grund af tekniske problemer

Referent:

Carl Åge Pedersen

Dagsorden:
Formålet med mødet var
1. at teste mødeformen
2. at udveksle viden om status på indsatsplanerne og påbud i de forskellige kommuner.
3. Kort orientering om EU-projektet Fairway, som netop har haft kick-off møde.
4. At drøfte andre aktuelle emner. I er meget velkomne til at tænke over, hvad vi skal tale om,
så vi kan få det afklaret ved mødets start.

Ad 1 Mødet og mødeformen
Mødet blev indledt med en præsentationsrunde, fordi det var første gang specialkonsulent
Rikke Krogshave Laursen deltog.
I hvert fald 2 af erfa-gruppens medlemmer. (Asger og Anne indgår i den netop nedsatte
gruppe om oplandskonsulenter).
På trods af enkelte tekniske problemer blev det ved mødets afslutning besluttet, at fremtidige møder i erfa-gruppen kan holdes som Skype-møder frem for som Video-link møder.

Ad 2 Status på indsatsplanerne i forskellige kommuner
Kommune
Status
Middelfart
Kommunens udspil er nu langt mindre radikalt end hidtil.
Man lægger kun op til at ville tvinge sprøjtefri drift igennem på mindre arealer i BNBO
Tønder
Man vil ikke gribe til påbud, før en overvågningsindsats
evt. vil vise et behov herfor.
Dog vil man indgå frivillige aftaler om skovrejsning.
Sønderborg
2 nye forslag til indsatsplaner er mindre radikale end
planen for Mjang Dam, idet der kun lægges op til pesticidforbud på små arealer i BNBO. Arealer, som ejes af
vandværkerne.
Man har fokus på anvendelsen af spildevandsslam.
Langeland
Man har fokus på anvendelsen af spildevandsslam.
Egedal
Sagen kører i klagenævnet. Resultatet afventes med
spænding i næsten hele landbruget.
Køge
Her er man afventende
Lejre
Vandværkerne er anmodet om indspil til planerne
Slagelse
Politikerne er anmodet om at fremkomme med ønsker.
Herning og andre Også hér synes det at ende med frivillige aftaler begrunvestjyske komdet i resultaterne af en overvågning.
muner
Aalborg
Kommunen fortsætter med at kræve indsatser både mod
nitratforurening og pesticidforbud. Senest i en indsatsplan for Hals området. Michael Palsgaard Andersen har
efter mødet fremsendt AgriNords høringssvar til orientering for erfa-gruppens medlemmer.
Hjørring
Både Hjørring og Frederikshavn Kommuner fremturer
(Orientering fra
med samme fremgangsmåde som Aalborg (stort set).
Allan K. Olesen
Det virker som om der er en meget stærk ERFA-gruppe,
fremsendt efter
der ensretter indsatsplanerne.
erfagruppemødet)
AD 3. Kort orientering om EU-projektet Fairway, som netop har haft kick-off møde.
Rikke redegjorde kort for formål, indhold og status for FairWay projektet, i hvilket der netop har været afholdt Kick-off møde i Holland.
Fra dansk side deltog:
Geus, AU og SEGES og med Aalborg Vand og AgriNord som uderleverandører.
Nationalt Kick-off møde vil blive afholdt i nærmeste fremtid.
Der er flere formål med projektet. Herunder
- at vise, hvordan rentabel planteproduktion og drikkevandsbeskyttelse kan kombineres
- at inddrage alle relevante parter i arbejdet på en multi-actor-platform
- at levere viden og gode råd til EU-kommissionen.
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-

at beskrive og vurdere beslutningsstøttesystemer til landmændene og vandværkerne/ - myndighederne.
Der er taget udgangspunkt i flere EU-direktiver, herunder Vandrammedirektivet, Nitratdirektivet og Grundvandsdirektivet, hvor det er EU-grænseværdierne, der skal anvendes
ved vurdering af, om en ekstraordinær indsats er nødvendig. Dette vil givetvis foranledige
heftige diskussioner med flere af de øvrige danske deltagere i projektet.
Ad 4. Andre emner
Poul Henning orienterede om de kommende ændringer i pesticidgodkendelsen, som vil
indebære, at der stilles mindre krav end i dag til metabolitterne. I dag er kravet til udvaskning af disse på linje med kravene til selve pesticidet. I fremtiden vil grænsen for metabolitterne være 7½ gange højere end for selve pesticidet.
I det netop indgåede politiske forlig er der lagt op til, at der ikke må etableres vaskepladser for sprøjter o.l. i BNBO. SEGES har gjort L&F opmærksomt på, at der næppe vil opstå
problemer, hvis man tillader overdækkede vaskepladser, der er udført efter forskrifterne.
Nikolaj Ludvigsen orienterede om, at Miljøstyrelsens opdaterede vejledning i indsatsplanlægning er lige på trapperne. Den forventes at skulle træde i kraft pr. 1. september.
Der er forskellige udmeldinger om, hvorvidt de allerede foretagne udpegninger af BNBO
vil blive overroulet af en statslig udpegning, hvor kommunerne har udpeget for meget.
Han berettede endvidere om det ATV-møde, der blev udsendt et kort referat af i forgangne uge.
De tilstedeværende miljømedarbejdere fra kommunerne havde udtrykt bekymring og utilfredshed med, at den med Fødevare- og landbrugspakken skete forøgelse af kvælstofnormerne, skal modvirkes gennem indsatsplanlægningen, og at ”skaden” således finansieres af vandforbrugerne.
Selv om mødet havde handlet meget om den kommende målrettede regulering og således også de ”kompenserende foranstaltninger” i pakken, var det næppe lykkedes at rokke
væsentligt ved disse holdninger.
På mødet gav GEUS en vis indrømmelse med hensyn til spørgsmålet om nitratreduktion i
den umættede zone under rodzonen. I modelberegningerne regner man med, at der ikke
sker noget i dybder over 1 m, men GEUS havde udtalt, at det naturligvis er helt afhængigt
af, hvor dyb rodzonen er.
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