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Nyhedsmail nr. 30                   8. dec. 2017 

 

Så er det atter tid til en julehilsen og lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. 

 

Der er gennem længere tid ikke sket så meget, men lidt nyt kan vi da berette. 

Selv om det nu er hele 24 måneder siden vi afsluttede det fysiske arbejde i etape 7, og 12 måneder siden vi fik 

afregnet med Lemvig Vand og Spildevand, har det holdt meget hårdt at få projektet afsluttet helt, idet 

opmåling og meget andet har taget uforholdsmæssigt lang tid – og det er ikke slut endnu. 

Vi er desværre ikke tilfredse med det arbejde Orbicon, som rådgivende ingeniørfirma og tilsynsførende på det 

samlede projekt har udført. 

Vi arbejder fortsat på at få tegninger der mere præcist viser hvad der faktisk er udført, og ikke kun oplysninger 

om hvad der har været projekteret.  

Vi håber på at det snart lykkes at få afsluttet dette på en tilfredsstillende måde. 

Spuling af drænledninger og udledning af okker. 

Det er som nævnt to år siden at projektet blev afleveret. I den forbindelse blev det samlede anlæg spulet for 

sand og okkeraflejringer. Det var en del af aftalen med LVS, at de skulle sørge for dette og betale alle udgifter i 

den forbindelse. 

Spulingen medførte dengang udledning af en del okker, hvilket bl.a. Harboøre Pumpelag ikke var helt tilfredse 

med, idet de har ansvaret for oprensning af afløbskanalen, som Vrist Pumpelag afleder drænvandet til – og 

det er forståeligt at det skaber utilfredshed. 

Efterfølgende har det vist sig, at der også i løbet af året er sket okkerudfældning i den afløbskanal vi afleder 

drænvandet til. Vedligeholdelsen af afløbskanalen forestås af Harboøre Pumpelag, som igen har påtalt dette.  

Vi har deltaget i et møde med repræsentanter for Harboøre Pumpelag og Lemvig Kommune for at drøfte 

spørgsmål omkring udledningen af okker.  

Blandt andet blev det drøftet hvorledes Vrist Pumpelag ville forsøge at begrænse udledningen i forbindelse 

med en forestående ny spuling af drænene eller dele heraf. 

Rensningen af langt størstedelen af vores ledningsnet er sket i september måned. Det viste sig desværre, at 

der var en hel del okker i ledninger og brønde.  

Entreprisen med spuling stod Jens Kristian Abildtrup, Vejlby Kloakservice, for, og vi havde aftalt med Jens 

Kristian, at vi skulle forsøge at tilbageholde den størst mulige mængder okker inden udledningen. 
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Der blev derfor bl.a. opstillet en container med halm og filtersand, som vandet fra hovedpumpestationen blev 

afledt til, inden dette løb videre til afløbskanalen. De forskellige tiltag der blev iværksat, har helt sikkert 

afhjulpet en del af problemerne med okkerudledningen, men absolut ikke alle. 

  

Rensebrønd med igangværende spuling af dræn.           Grøft langs banen hvortil afløb fra container blev afledt   

                                                                         inden afledning til afløbskanalen     

 
Hovedpumpestation og opstillet container  
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Repræsentanter for både Harboøre Pumpelag og Lemvig Kommune har besigtiget de tiltag der blev iværksat, 

og der er drøftet hvad der fremadrettet kan gøres for sikre, at der ikke fortsat afledes så store mængder 

okker. 

Der er spulet knap 10.000 m. drænledning i denne omgang. Omkostningerne har andraget ca. 120.000 kr. inkl. 

moms. 

Bestyrelsen har i dette forløb naturligvis også drøftet hvilke tiltag der fremadrettet, må søges iværksat, og 

man er enige om, at der skal søges etableret et anlæg til okkerfældning i form af f.eks. et ”okkerbassin”, der 

kan sikre tilstrækkelig lang opholdstid, så langt størstedelen af okkeren kan bundfældes inden vandet afledes 

til afløbskanalen. 

Det er i øvrigt forhold der allerede blev drøftet ved generalforsamlingen den 2. april 2016, hvor følgende blev 

besluttet. 

” Bestyrelsen fik bemyndigelse til at foretage køb af areal til okkerudfældningsanlæg, samt bemyndigelse til at 

indgå aftaler om eventuelt projekt og udførelse heraf, hvis det bliver nødvendigt.” 

Harboøre Pumpelag har her i november foretaget oprensning af afløbskanalen, og formanden Frede Ørum, 

har igen påtalt, at der udledes for store mængder okker.  

Bestyrelsen har søgt indhentet oplysninger om allerede etablerede ”okkerbassiner” og lignende anlæg for 

tilbageholdelse af okker ved flere kommuner (Jammerbugt Kommune, Holstebro Kommune og Herning 

Kommune). Hensigten er at søge afklaret hvilken type anlæg, der skal arbejdes videre med. 

Desuden er der indledt drøftelse om eventuelt muligt køb af areal af landmænd med jord grænsende til 

afløbskanalen og vores afløbsledning. 

Det er hensigten, at der skal søges tilvejebragt nærmere oplysninger om muligt køb af areal, anlægstype og 

anlægsstørrelse og noget om de økonomiske konsekvenser, så dette kan fremlægges ved den kommende 

generalforsamling. 

Der skal træffes beslutning om sådanne forhold ved generalforsamlingen, så der forhåbentlig i løbet af 

sommerperioden kan etableres et anlæg, der kan sættes i drift inden afledningen af drænvand for alvor igen 

påbegyndes omkring august / september 2018. 

Denne plan er oplyst over for Harboøre Pumpelag og Lemvig Kommune. 

Bestyrelsen vil som nævnt forsøge afklaret, hvor der eventuelt kan købes jord til et ”okkerbassin”, få 

undersøgt spørgsmål om nødvendige tilladelser m.m., og når der er lidt flere forhold på plads, vil der blive 

fastsat en dato for afholdelse af ordinær generalforsamling, så der kan besluttes mere om anlæg af et sådant 

bassin. 

 

Vedligeholdelse af pumper. 

Pumpeleverandøren ”Flygt” er rekvireret til at foretage eftersyn, service, og evt. reparation af pumperne i alle 

pumpestationer. Vi forventer at dette sker inden årsskiftet.  

Vi skal desuden have en nærmere drøftelse med ”Flygt” angående pumpedriften og derefter foretage 

eventuelle justeringer af pumpedriften, så vi forsøger at sikre, at pumperne så hurtigt som muligt afleder 

vandet når dette står højt i området. 
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Udskiftning af elmålere, registreringer af elforbrug, pumpetider og udledte vandmængder. 

På flere af vores pumpestationer er der foretaget udskiftning af elmålere (helt som det er sket ved flere af 

sommerhusejerne). Det har desværre også medført, at den opsætning der var lavet for at overføre data til 

SRO-anlægget på Harboøre Renseanlæg, ikke helt fungerer som det skal. Pumpernes driftstider, elforbrug 

m.m. ikke registreres korrekt efter målerudskiftningen. Det er forhold der skal bringes til igen at virke. 

 

Projekt Coast2Coast CC – Indsejlingen til Thyborøn, Klimatorium i Lemvig og meget mere. 

C2C CC står for Coast to Coast Climate Challenge. 

Der er tale om et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der forløber i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022.  

Projektet støttes med ca. 52 mio. kr. og har et samlet budget på ca. 90 mio.kr. Dertil kommer alle 

anlægsomkostningerne i forbindelse med realisering af de mange løsninger, som udvikles under 

projektforløbet. 

Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde for at skabe 

en klimarobust region ved: 

• at formulere en fælles langsigtet strategi blandt de lokale aktører, og ved 

• at implementere de kommunale klimatilpasningsplaner målrettet, idet de nødvendige analyser og 

aktiviteter koordineres, og ved 

• at identificere og forbedre ressourcer og kapaciteter blandt borgere, kommuner, forsyningsselskaber 

og virksomheder i vandbranchen. 

Et de projekter som omfattes af Coast2Coast vedrører spørgsmål om indsnævring af Thyborøn Kanal og 

forholdene i den vestlige Limfjord. 

Syv kommuner og forsyningsselskaber i området omkring den vestlige Limfjord er netop nu i gang med et 

projekt, som handler om at sikre mod stormflod i området. Konkret vil man udbygge høfden ved den vestlige 

indsejling til Limfjorden, så vandstanden ved stormflod bliver sænket inde i fjorden. 

Repræsentanter for bestyrelsen i Vrist Pumpelag har den 13. nov. 2017 deltaget i en workshop omkring dette 

emne. 

Sammen med denne nyhedsmail er fremsendt en fil der bl.a. indeholder oplægget til denne workshop. 

På dette link finder du en lang række muligheder for at få yderligere oplysninger om de projekter Coast2Coast 

omfatter: 

http://www.c2ccc.eu/om-c2c-cc/       

 

- og så en serviceoplysning. 

Opstilling af kystnære vindmøller vedrører i princippet ikke Vrist Pumpelag. Flere medlemmer har dog 

tidligere udtrykt bekymring over, at der planlægges opstillet kystnære vindmøller i ”Vesterhav Nord” ud for 

vores område. 

Flere interessegrupper har den 10. nov. 2017 indrykket en annonce i Jyllands Posten., og opfordret til at flere 

giver deres mening til kende ved at sende deres underskrift på web-siden som du finder ved at følge dette 

link:  

http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/      

http://www.c2ccc.eu/om-c2c-cc/
http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/
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Der er naturligvis flere og delte meninger om opstilling af kystnære vindmøller eller ej.  

Dette er derfor, som overskriften også angiver, kun ment som en serviceoplysning. 

Du kan vælge at sende din underskrift, eller selvfølgelig at undlade dette. 

Ønsker du at se den fulde annonce, kan du se denne ved at klikke på det viste link. 

 

 

                Bestyrelsen ønsker alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.     

  

 

Med venlig hilsen 

Bendt Bjergaard 

Formand for Vrist Pumpelag 

 

 

Har du spørgsmål og / eller kommentarer til bestyrelsen, kan disse kontaktes på mail:  

Bendt Bjergaard:  bb@fiberpost.dk 

Formand 

   

Svend Aage Larsen:                 sl.vejle@gmail.com 

Næstformand 

  

Karsten Damm: bk-damm@mail.tele.dk 

Kasserer 

 

Bjarne Glargaard                      Bjarne.Glargaard@skolekom.dk 

Sekretær 

 

Jens Hansen-Møller:               jens.hansenmoeller@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 
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