
Formandsberetning for 2018 - generalforsamlingen den 13.04.2019 

Beretningen for 2018 kan næsten påbegyndes som jeg gjorde i 2017. 

Vi er endnu godt tre år efter det fysiske arbejdets afslutning ikke færdige med sagen endnu. 

Det skyldes udelukkende, at et af landets store rådgivende ingeniørfirmaer – Orbicon - ikke magter at få 

færdiggjort tegninger af det arbejde, der rent faktisk er udført. Det er måske forkert at sige, at de ikke 

magter det, men det har i hvert fald ingen høj prioritet. Det er ret beskæmmende. 

Vi har rigtig mange gange fået stillet i udsigt, at nu kom de rigtige tegninger. Hver gang har vi dog måttet 

kassere disse som værende forkerte eller utilstrækkelige. 

Men den 7. feb. 2019 valgte jeg at rette en alvorlig kritik direkte til den administrerende direktør i Orbicon i 

håb om, at det måske har en effekt. Vi har da også modtaget et svar fra både ham og efterfølgende hans 

næstkommanderende. Sidstnævnte oplyste den 13. feb. at de var i dialog med entreprenøren og, at denne 

havde lovet dem de sidste oplysninger inden for et par uger, hvorefter de ville opdatere tegninger og få 

dem udsendt. 

Endnu er der dog intet sket!!!! 

Man må næsten antage, at det faktisk kniber med evnerne eller viljen til at gøre noget ordentlig færdigt, 

eller også er det måske begge dele. Utroligt er det i hvert fald.  

Men vi holder fast i, at de er forpligtet til at levere et ordentligt produkt. 

 

Siden sidste års generalforsamling og året ud er der ikke sket de helt store ting, men noget er der 

selvfølgelig sket. 

 

Harboøre Pumpelag. 

Sidste år oplyste vi, at Harboøre Pumpelag ikke havde fået udført alle de arbejder der var bestilt inden årets 

udgang (2017) på grund af meget nedbør. Disse arbejder er så udført i 2018, hvorfor der også er kommet 

en større regning i 2018. Den samlede regning til driften af Harboøre Pumpelag andrager i 2018 i alt 56.453 

kr. (inkl. moms 70.566,25 kr.) og udgør 7 % af deres samlede udgifter. 

Sidste år blev det også omtalt, at man i Harboøre Pumpelag havde foretaget ekstra oprensninger, og man 

mente at Vrist Pumpelag skulle betale ekstra for dette.  

Det blev dog afvist, og vi har sidst på året modtaget en rykker med trussel om en incassosag, hvis vi ikke 

betalte regningen.  

Bestyrelsen har fortsat nægtet at betale, idet vi aldrig har modtaget de konkrete oplysninger, som vi har 

bedt om. Tilsvarende havde vi tilbudt at kunne foretage en fælles besigtigelse, hvilket Harboøre Pumpelag 

ikke har reageret på. 

Vi har tidligere foreslået bestyrelsen i Harboøre Pumpelag, at en repræsentant fra de to pumpelag, kunne 

være observatør ved lagenes generalforsamling, og at man på den måde måske kunne få et mere 

hensigtsmæssigt samarbejde. 



Harboøre Pumpelag har dog ikke reageret på dette forslag. Men med mail af 25. matrs 2019 har vi rettet en 

ny direkte henvendelse til alle bestyrelsesmedlemmer med en ny opfordring til et samarbejde. 

Bestyrelsen håber på, at samarbejdet mellem pumpelagene kan forbedres, til gavn for begge parter. 

Men Harboøre Pumpelag har desværre heller ikke reageret på vores seneste henvendelse. 

 

Harboøre Pumpelag har til kommunen oplyst, at der med mellemrum er problemer med oversvømmelser 

af marker, og der er bl.a. henvist til, at det er udledningen af okker der er problemet.   

Jeg har afholdt møde med Poul Aagaard fra Lemvig kommune for at drøfte flere forhold. Lemvig kommune 

har i 2018 gennemført en beregning der viser, at der kan være problemer med kapaciteten i afløbskanalen. 

Denne beregning baserer sig naturligvis på en lang række forudsætninger. Man kan altid kan diskutere, om 

disse forudsætninger er korrekte eller ej.  

En af de beregningsmæssige forudsætningerne har været, at kanalerne har den regulativmæssige størrelse. 

Det vil sige at de har den dybde der er beskrevet og den bundbredde der er fastsat. Det er min opfattelse, 

at alle kanalerne er både dybere og større end det der er foreskrevet i regulativerne. 

Men en ting springer måske lidt i øjnene, og det er størrelsen på en række rørunderføringer under 

markoverkørsler. Ser man på de faktiske forhold, er kanalerne som nævnt, flere steder noget større end de 

skal være i henhold til regulativerne.  

Samtidigt kan man også se, at kanalerne er noget større end rørunderføringerne, hvorfor disse 

rørunderføringer i nogle situationer kommer til at virke begrænsende for vandføringen – ”eller lidt som en 

prop”. 

Vi har derfor også oplyst, at vi som pumpelag måske godt vil yde et økonomisk bidrag til at få disse 

underløb udskiftet til større rør, så oversvømmelser måske kan udgås.  

Spørgsmålet er, om kommunen eller andre også vil bidrage til noget sådant. 

Allerede godt to måneder efter vi havde opstartet pumperne i september 2018 blev jeg kontaktet af 

formanden for Harboøre Pumpelag, idet han mente, at der var behov for oprensning af kanalerne igen.  

På forespørgsel om hvor der var problemer blev oplyst, at det var hele strækningen fra udløbet og frem til 

renseanlægget. 

Både jeg og en repræsentant fra kommunen besigtigede forholdene ved flere strækninger og fandt, at der 

ikke var et sådant behov. Jeg har igen sidst i januar foretaget besigtigelse og kunne igen se, at der var fint 

oprenset og ingen afvandingsproblemer. Det er også oplyst for kommunen og Harboøre Pumpelag. 

Der er selvfølgelig god grund til at følge forholdene, dels med hensyn til hele okkerproblematikken, dels for 

at sikre, at alle problemer ikke uretmæssigt tilskrives udledningen fra Vrist Pumpelag, herunder 

udledningen af okker, for selvfølgelig udledes der okker. Det er der ikke noget nyt i, og alle har tidligere 

åbent erkendt dette. 

Det er dog ikke et enkeltstående problem med udledning af okker fra Vrist Pumpelag. Det er også tidligere 

dokumenteret, at der sker okkerudledning rigtig mange andre steder. 

 



Okkerproblematikken – fortsat. 

 Ved sidste års generalforsamling oplyste jeg om de initiativer, vi havde taget med hensyn til eventuelt køb 

af jord til et eventuelt okkerbassin. Desuden oplyste jeg om drøftelser med Peter Abildtrup og om hans 

erfaringer med okker og vandafledning i området ved Vrist.  

Jeg oplyste også om, at vi var indbudt til et dialogmøde med Lemvig Kommune og bestyrelserne for 

Harboøre Pumpelag og bestyrelserne i Vrist pumpelag, så man sammen kunne finde frem til varige 

løsninger på okkerproblemerne.  

Det er jo formanden for Harboøre Pumpelag der gentagne gange har rejst spørgsmålet omkring 

okkerudledningen og de problemer, som han finder det medfører. 

Desværre meldte bestyrelsen i Harboøre Pumpelag afbud til mødet, hvorfor vi som samlet bestyrelse alene 

sammen med kommunens repræsentanter drøftede sagen. 

Harboøre Pumpelag har efterfølgende holdt møde med kommunen om samme sag. 

 

Konklusionen på vores møde med kommunen blev bl.a.: 

• at kommunen vil igangsætte et overvågningsprogram for at følge okkerudledningen fra forskellige 

kilder 

• at kommunen ikke pt. rådede over referancemålinger fra det gamle afløb fra ”Sletten” 

• at Vrist Pumpelag ikke pt. vil lave okkerfældningsbassin 

• at Vrist Pumpelag henviser til, at der i Harboøreland findes mange kanaler med tilsvarende synlige 

okkerproblemer, og at okkerfældning derfor i givet fald ikke alene bør foretages af Vrist Pumpelag 

• at kommunens repræsentanter finder, at der skal være en rimelig proportionalitet mellem nytten 

af store omkostninger til okkerfældning og de miljøforbedringer der eventuelt vil kunne opnås. 

 

I efteråret 2018 har kommunen ladet foretage de første prøveudtagninger ved 11 stationer, og analyserne 

herfra viser indhold af okker i et eller andet omfang for alle prøver. 

Desuden har man været igennem en række gamle arkiver, og man har nu fundet analyseresultater fra en 

række prøver udtaget på forskellige tidspunkter fra maj 1998 og til september 2005. Disse analyser viser 

også et ikke helt ubetydeligt indhold af okker.  

På trods af disse analyser, har man altså heller ikke tidligere stillet krav til okkerfældning. Dengang var det 

andre der havde ansvaret for udledningen af vand med et ikke helt ubetydeligt okkerindhold! 

Nye prøver skal nu udtages fra de samme stationer, som der tidligere er udtaget prøver fra. Prøvetagning 

sker her i april 2019.  

Hvad disse prøver så vil vise, er lidt spændende. Men umiddelbart tror jeg ikke, at der voldsom stor forskel 

på prøverne fra efteråret 2018 til foråret 2019. Men lad os nu se. Hvad analyserne viser. 

Det mest spændende er selvfølgelig at høre, hvad Lemvig Kommune mener der skal gøres, dels i Vrist ved 

udløbet fra Vrist Pumpelag, men sandelig også - og måske ikke mindst - hvorledes man vil forholde sig til 

udledningen af okker fra andre kilder og til andre kanaler! 



For bestyrelsen er det på nuværende tidspunkt klart, at man ikke vil acceptere, at der kun skal foretages 

okkerfældning for Vrist Pumpelag, når der samtidigt kan konstateres, at der rigtig mange steder inden for 

Harboøre Pumpelags område, er forhold der fuldt ud kan sammenlignes med afløbskanalen der modtager 

afløbet fra Vrist Pumpelag. 

Rensning af drænledninger og vedligeholdelse af pumper. 

Alle pumper er blevet tilset af Flygt’s reparatører igen i 2018. Der er kun foretaget småting eller almindelig 

vedligeholdelse med pumperne. 

Vi har valgt at undlade spuling af drænene i 2018, men har til gengæld allerede nu bestilt Vejlby 

Kloakservice til at stå for spuling af alle drænledninger og brønde i august måned 2019. 

Det er en større omgang – og en temmelig bekostelig affære - når godt 11.000 m. drænledninger skal 

renses, og at det samtidigt skal sikres, at mest muligt okkerslam opsamles og ikke udledes direkte til 

afvandingskanalerne. Men det er nødvendigt for at sikre en fortsat rimelig drift af det samlede drænanlæg. 

 

Sammenlægning af grunde ved Hvilehjemsvej. 

Lemvig Kommune godkendte i 2018 sammenlægning af to grunde ved Hvilehjemsvej. Vrist Pumpelag gjorde 

indsigelse mod at kommunen i den forbindelse ikke samtidigt sikrede, at Vrist Pumpelag ikke ville lide tab 

som følge af, at der ikke indkom bidrag som forudset ved oprettelsen af Vrist Pumpelag. 

Kommunen begrundede sin beslutning med, at man ikke kunne tage økonomiske hensyn ved behandling af 

sager om planlægningsmæssige spørgsmål. Det var efter min opfattelse ellers det kommunen selv gjorde, 

da man i dagsordenen til teknisk udvalg anførte, at  

” I forbindelse med partnerskab for vestkystturisme er der udarbejdet analyser, der peger på, at et stigende 

antal turister ferierer i større grupper. Der efterspørges derved store sommerhuse, der kan udlejes. 

Udlejning af sommerhuse bidrager væsentligt til øget omsætning i lokale handels- og turisterhverv”. 

Hvis ikke det er at tage økonomiske hensyn, så ved jeg ikke hvad det er. 

Sagen blev af grundejere og grundejerforeninger i området påklaget til Planklagenævnet, der meddelte, at 

kommunen uden at meddele dispensation kunne foretage sammenlægning, og at man derfor ophævede 

kommunen beslutning om dispensation. Det betød blot at klagerne fik deres indbetalte klagesagsgebyr 

refunderet, idet man altså fik delvis ret i sin klage.  

Til gengæld tog Planklagenævnet ikke stilling til spørgsmål omkring Vrist Pumpelags klage over den 

manglende indtægt der vil komme fremadrettet. 

Vindmølleparken ”Vesterhav Nord”. 

Det er jo næppe forbigået nogens opmærksomhed, at vi igen har fremsendt diverse oplysninger 

om ”Vesterhav Nord”.  

Nu skal man i gang med en ny VVM-redegørelse og vi får alle mulighed for igen at klage, lige som vi 

igen alle får mulighed for at fremsætte krav om erstatning efter værditabsordningen. 

Det er alt sammen noget vi sikkert kommer til at høre mere om senere, når Jens Kaasgaard 

kommer med et indlæg omkring ”Vester Nord” og forsøget på at få møllerne længere ud på havet. 



Tak til bestyrelseskolleger og revisor. 

Som afslutningen på formandsberetningen, vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for godt 

samarbejde i årets løb.  

Tilsvarende vil jeg også sige tak til vores revisor Mikael Mikkelsen, for revision af regnskabet.  

 

Bendt Bjergaard 

Formand for Vrist Pumpelag 


