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Varde skriger på nyt, rent vand

CC Vi har et kæm-

I over et årti har
din Forsyning
forgæves ledt efter
nye områder med
rent vand i varde
og omegn. din
Forsyning blander
vand for at imødegå
problemerne.

pestort problem
med miljøfremmede
stoffer. Vi er ikke stolte
over det. den eneste løsning er et nyt
kildefelt.
eric lauridsen
aFdelingsleder, vand og
varme i din Forsyning
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Varde: Som den så absolut
største enkeltleverandør af
drikkevand er Din Forsyning i Varde Kommune. Fra
Lerpøtvej Vandværk med 12
boringer så leverer Din Forsyning drikkevand til Varde
by og omegnsbyerne som eksempel Alslev og Sig.
Og de må finde sig i at drikke vand med rester af sprøjtegift. Blandt andet stoffet
desphenylchloridazon, som
stammer fra den nu forbudte
sprøjtegift Chloridazon, som
især blev brugt i foderroer
hos egnens kvægbønder.
Den målte mængde i drikkevandet fra Lerpøtvej Vandværk er på 0,048 mikrogram
per liter. Grænseværdien, der
er politisk bestemt, er på 0,1
mikrogram per liter eller 1
gram per 10 millioner liter
vand. Så der er tale om forsvindende små mængder,
der dog på ingen måde negligeres i Din Forsyning.
- Vi er også bekymrede og

borgerne, som får vand leveret fra din Forsyning, må væbne sig med tålmodighed og leve med
små mængder sprøjtegifte i drikkevandet. For ifølge afdelingsleder eric lauridsen fra vand og
varme i din Forsyning, så er der kun én løsning. og det er et nyt kildefelt, som forsyningen har ledt
forgæves efter i mindst et år.
er overhovedet ikke glade
for at have det i drikkevandet, siger afdelingsleder Eric
Lauridsen fra Vand og Varme
i Din Forsyning.

Kæmpestort problem

I over et årti har først Varde
Forsyning og nu Din Forsyning forgæves ledt efter et
nyt kildefelt, da det nuværende med 12 boringer i Varde nord i mange år har døjet med forurenet vand. Også
BAM-forureningen fra sprøjtegiftene Prefix og Caseron.
- Vi har et kæmpestort problem med miljøfremmede
stoffer. Vi er ikke stolte over

det. Den eneste løsning er et
nyt kildefelt, siger Eric Lauridsen.
Siden konstateringen af
desphenylchloridazon i fjor
har Din Forsyning lavet en
enkelt afværgeboring. I en
boring pumper Din Forsyning vand op i fire forskellige
dybder. I den øverste pumpes der vand, som er meget
forurenet. Det kaldes afværgeboringen. Her er værdien
12 gange højere end grænseværdien. Det forurenede
vand pumpes væk og ledes
ud i vandløb, så det ikke løber videre ned og forurener
de dybere liggende vandma-

gasiner.
Eric Lauridsen oplyser, at
10 af de 12 boringer i dag har
rester af sprøjtegift. Men de
kan ikke bare lukke de forurenede boringer, da der
hentes vand op fra det samme vandmagasin.
- Hvis man lukker den forurenede boring ned, så er der
en stor risiko for, at forureningen trækker over til den
boring, som man pumper
mere på, siger Eric Lauridsen.

dyr rensning?

Så lige nu blander Din Forsyning sig ud af problemerne
fra de 12 boringer, så grænse-

værdien for drikkevand ikke
overskrides.
Din Forsyning leder efter
et nyt kildeflet ved Vittarp.
Men hvis det igen mislykkes,
så vil Din Forsyning se på en
filtrering og rensning af drikkevandet. Det blev først lovligt for cirka 10 år siden og er
noget, som myndighederne
generelt er modstandere af.
Det skal være absolut sidste mulighed, da et rent
grundvand langt er at foretrække i stedet for at svine til
og gøre rent.
- Det er en mulighed, men
der er ikke en billig mulighed. Det er en væsentlig, ekstra omkostning for forbrugerne, siger Eric Lauridsen.
Og som landet ligger lige
nu, så afviser fødevare- og
landbrugsminister Esben
Lunde Larsen (V), at staten
træder til.
- Vi er i gang med at afdække løsningsmulighederne. Og så prissætter vi løsningen, siger Eric Lauridsen.

Janderup Vandværk kender ikke
kilden til forureningen
Janderup vandværk har lukket den mest forurenede vandboring. I Årre borer de efter nyt vand.
Forurening
Henrik reintoft
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Janderup/Årre: Som det hårdest ramte vandværk i Varde Kommune er Janderup
Vandværk. Vandværket har
konstateret over den dobbelte mængde af den højest
tilladte værdi af nedbrydningsstoffet desphenylchloridazon, som stammer fra
sprøjtegiften Chloridazon.
Allerede den 17. december i fjor lukkede Janderup
Vandværk den ene af fem
boringer i kildefeltet nord
for byen.
- Vi kender ikke til kilden
til forureningen. Det er overhovedet ikke godt. Vi har ik-

ke overblik over det endnu,
siger Preben Nielsen, der er
formand fra Janderup Vandværk med 523 brugere.
Vandværket har Styrelsen
for Patientsikkerheds ord for,
at mængderne af sprøjtegifte ikke er sundhedsskadelige. Og derfor har Varde Kommune, der er tilsynsmyndighed, givet vandværket to år
til at få bragt orden på drikkevandskvaliteten.
Preben Nielsen oplyser, at
tre af de fire resterende boringer er rene, mens en fjerde forsat har rester af sprøjtegift. For at sikre sig, så skifter
Janderup Vandværk på tirsdag to filtre.
Siden forureningen blev
konstateret i fjor, har vandværket øget antallet af analy-

ser fra to til mindst seks gang
om året. Det koster 12.000
kroner hver gang.

Højere priser på vej

Det samme gør sig gældende
i Årre, hvor Helle Vest Vandværk med godt 1.300 brugere også er ramt af forurening.
Her er det målt 0,065 mikrogram per liter af desphenylchloridazon, hvilket er under
grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter.
- Vi er ved at lave en ny boring. Der er noget, der tyder
på, at vi er ramt af en skorstenseffekt, siger Jens Christensen fra Helle Vest Vandværk.
De har fire boringer. Og
noget tyder på, at en af boringerne har været utæt og

CC Vi kender ikke til

kilden til forureningen. det er overhovedet ikke godt. Vi har
ikke overblik over det
endnu.
Preben nielsen
Formand,
JanderuP vandværk

som en anden skorsten ledt
sprøjtegiften længere ned i
grundvandsmagasinet. Et fænomen som især i 1990’erne
var kendt fra gamle brøndboringer, der oprindeligt lå

på gårdspladserne. Ikke korrekt sløjede brønde, hvorved ukrudtsmidlerne Prefix
og Casero uhindret løb ned
i brønden, som derved forurenede grundvandsmagasinerne.
Helle Vest Vandværk nye
boring pumper vand op fra
tre dybder i et forsøg på at
skabe overblik. Og vandværket har hyret en hydrolog.
- Det koster mange penge.
Men vi vil levere så rent vand
som muligt til vores forbrugere, siger Jens Christensen.
Han forventer, at de sætter prisen op for vand. Men
det skyldes ikke udelukkende forureningen, men at det
45-årige gamle vandværk
skal udskiftes om fem-seks
år.
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Tre fra Varde
fængslet for
narkohandel
morten nielsen

mni@jv.dk

Varde: Syd- og Sønderjyllands Politi har i de seneste
to dage foretaget ransagninger i Varde i forbindelse med
mistanke om handel med
narkotika i byen.
Tre personer, en 16-årig
dreng, en 24-årig kvinde og
en 24-årig mand, er anholdt
og sigtet for handel med narkotika.
De tre sigtede er alle fra lokalområdet.
Anklagemyndigheden ved
Syd- og Sønderjyllands Politi fremstillede torsdag en af
de anholdte og fredag de to
øvrige anholdte i lukkede
grundlovsforhør ved Retten
i Esbjerg i forbindelse med
sagen.
De tre sigtede blev varetægtsfængslet i fire uger.

Ho kro fejrer fransk
gourmet-mad
BlÅVand: For fjerde gang hylder mere end 3000 restauranter på fem kontinenter
fransk gastronomi onsdag
den 21. marts.
Ho Kro er en af de 27 danske restauranter, der deltager
i hyldesten, der udspringer af
det franske udenrigsministeriums samarbejde med den
berømte franske kok Alain
Ducasses initiativ.
Restauranterne er blevet
udvalgt af en international
komité af kokke under Alain Duccases ledelse.
Fransk gastronomi er optaget på UNESCOs verdensarvliste. /ExP

nordenskov slået
i topkamp
nordenSKoV: Volleyballherrerne kunne desværre ikke
gøre meget ved Ikast, der
vandt 3-0 med sætcifrene 2025, 21-25, 19-25. Det var tredje
gang, at man tabte til Ikast.
- Vi ville rigtig gerne have sejret i denne kamp. Vi
har desværre tabt til Ikast to
gange tidligere i denne sæson og vi kendte derfor deres stabile spillestil ret godt,
siger cheftræner Simon Højen i en pressemeddelelse.
- Vi må erkende nederlaget og ønske Ikast KFUM til
lykke med den direkte oprykning til landets bedste
række, idet de ender som
rækken nr. 1, siger Simon
Højen.
Holdets sidste kamp i
denne sæson er søndag den.
8. april på udebane med
Bedsted fra Thy.

