
Ny grundvandspumpe, vandmiljø m.m. – 16-11-2021 

Vores vand i Skee; I et par omgange, har vi den forgangne 1-1½ måned oplevet, at vandtrykket har svigtet 

og at nogle forbrugere har oplevet ”uklart vand”. En forbruger har også oplevet et brud på egen side af 

vandmåleren, som jo naturligvis har ”drænet” vores rentvandstank på værket. 

Forklaringen og sammenhængen er da også afdækket og afhjulpet. Således har vi nu udskiftet (d. 2.nov.21) 

en slidt grundvandspumpe i vores boring, rørene til og fra filtrene er rutinemæssigt renset, OG-OG 

utætheden hos forbrugeren ordnet. Dette betyder nu, at vi kan producere rigeligt vand, og at vi ikke skal 

”fodre” jorden med vand fra en lækage. Derfor skulle vi nu gerne opleve, at vores rentvandstank på værket 

ikke tømmes hurtigere, end vi kan fylde den igen. 

Her kan ses lidt ”stemningsbilleder” fra den øvelse, med tak til Helge, for lån af traktorkræfter. 

En ikke uvæsentlig effekt af dette, ud over selvfølgelig det faktum IKKE, at mangle vand er, at vi så ikke 

oplever tørkørsel med efterfølgende genstartstrykstød i hovedledningerne. Et trykstød, hvor vandtrykket 

igen pludseligt er tilbage til normalen igen, har nemlig den lille kedelige effekt, at der derved løsrives 

fragmenter/urenheder fra rørenes inderside. Fortidens synder, meget mangan og jern i det udpumpede 

vand, har for år tilbage givet en indvendig belægning på vandledningerne. En i øvrigt HELT ufarlig 

belægning, men en belægning der jo ikke ser særlig appetitlig ud, når den slipper rørene og komme ud af 

vandhanerne, som en uklarhed i vandet, der efter et lille stykke tid, bundfælder i glasset eller kanden, som 

man har skænket i. 

 

Miljø og vand ; I de seneste uger, har der i debatten omkring vores drikkevand, været forskellige 

tilkendegivelser, nyheder og offentliggørelse af måle-/forskningsresultater. Dette både fra 

interesseorganisationer, vores forening samt GEUS og Universitet. Herunder lidt forskelligt fra den kant ; 

Aarhus Universitet og GEUS har netop præsenteret hovedresultaterne af overvågningen af natur og 

vandmiljø i 2020. 

Landbrugsavisen skriver ; Grundvandsforening kræver ’øjeblikkeligt stop’ for frivillige aftaler om BNBO. 

Pressemeddelelse fra Vandværksforeningen / vores forening : >>Foreningen for Bæredygtig 

Grundvandsbeskyttelse på skævvrider-kurs<< 
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