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POLITISK VILJE KAN 
BRINGE OS LANGT



Rent vand fra undergrunden

 Statsministeren kalder det, vores guld

 Vi har brug for flere redskaber: 

1) Vi skal friholde sammenhængende områder 

grundvandsparker - fra forurening med 

miljøfarlige stoffer. 

2) Vi skal have lovhjemmel på plads til at kunne 

ekspropriere jord til drikkevandsbeskyttelse.

 Men det kræver politisk vilje – både fra 

lokalpolitikere og på Christiansborg



Med frivillighed og tvang

 Pga. pesticider, nitrat og kemikalier – rensning i en 

periode.

 Flere frivillige aftale med lodsejere, men det tager tid.

 Årsager til træghed med BNBO bunder bl.a. i uenighed 

om ansvar.

 BNBO er 20.000 ha - vi skal bruge 200.000 ha.

 Kortlægningen er omfattende og tilstrækkelig, så 

overordnet set er vi i mål med den. Nu skal  

udpegningen af grundvandsparkerne konkretiseret.



Sådan beskyttes drikkevandet

 Drikkevandet beskyttes for fremtiden:

– Arealer i indvindingsområder friholdes for 

forurenende aktivitet.

– Derudover skal der være opretholdelse af et 

godt kontrol-, godkendelses- og 

varslingssystem.

– Forbud/udfasning af miljøfarlige stoffer fra 

atmosfære, byer og andet, som kan forurene 

grundvandet.



Sådan får vi fart på beskyttelsen

 Indsatsplanværktøjet eller Grundvandsparker

 Der er brug for at kunne ekspropriere jord til 

drikkevandsformål.

 Brug for ændring af lovhjemmel –

landsplandirektivet.



Hvem skal nu betale

 Midler fra vandkunder, kommuner, 

pensionskasser, staten, fonde…

 Konventionelt landbrug skal ophøre i de 

berørte områder og kan nogle steder 

erstattes af økologi og andre natur m.m.

 Vandværk skal selv kunne bestemme 

ejerskabet.



Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg
- indsatsen med beskyttelse i Aalborg startede i 1990’er
- ca. 1.500 ha beskyttet (på ca. 25 år)

Godt grundlag for beskyttelsesindsats
- Kommunal vandforsyningsplan

- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Værktøjskasse – med flere redskaber
• Frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår
• Jordbytte/jordfordeling
• Køb af jord 
• Kommunalt pålæg
• Medfinansieringsaftaler

Det går for langsomt! Derfor er der brug for nye 
redskaber til værktøjskassen



Grundvandsparker er rent drikkevand

 Område, hvor man dyrker rent drikkevand.

 Beskyttelse af vandværkernes produktionsanlæg og vores investeringer

 Grundvandsparker kan omfatte byområder også.

 Politikerne på Christiansborg skal indføre mulighed for at ekspropriere jord til 

drikkevand.

 Eksterne parter viser interesse bl.a. Pensionskasser

 Forretningsmodel i drikkevandfond med afkast til investorer.

 Vi har arbejdet med beskyttelse i 30 år, drikkevand er i regeringsgrundlaget.

 Det er nu, hvis politikerne viser vilje – det kræver mere fart på 



Spørgsmål?



Tak for opmærksomheden ...

DANVA er brancheorganisation for vandselskaber.

DANVA forener alle vandkredsløbets aktører i samarbejde om bæredygtige løsninger.

DANVA forstærker alle, der sikrer forbrugernes tillid til vand, effektiv drift og en høj 
forsyningssikkerhed.

DANVA fortæller alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber liv og 
sundhed.

www.danva.dk danva@danva.dk
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