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Skovbo Vandsamarbejde sætter sidste punktum
Knap 400 sløjfede brønde og boringer samt en bedre beskyttelse af grundvandet er blandt de gode
resultater, Skovbo Vandsamarbejde efterlader sig, når vandsamarbejdet nu indstiller sine aktiviteter.

Efter 17 års udbytterigt samarbejde og en række gode resultater, har medlemmerne af Skovbo
Vandsamarbejde valgt at gå hver til sit.
Skovbo Vandsamarbejde blev dannet i 2004 som et samarbejde mellem de almene vandværker i den
daværende Skovbo Kommune og HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Vandsamarbejdet
dækker den vestlige del af Køge Kommune.
Vandsamarbejdet har arbejdet for at beskytte de områder, som medlemmerne henter vand fra eller
forventes at indvinde fra i fremtiden.
Seneste eksempel på dette arbejde er et samarbejde med Region Sjælland om opsporing af en
pesticidforurening ved Slimminge. Men Skovbo Vandsamarbejde har blandt andet også tidligere stået bag
kampagnen ”En dråbe er nok”, der skulle få haveejere til at droppe sprøjtemidler. I 2020 var
vandsamarbejdet også med i fælleskampagnen ”Rent vand til møgungerne” sammen med en række andre
vandsamarbejder samt HOFOR og Novafos.
Næsten 400 brønde og boringer lukket
Den største succes har dog været Skovbo Vandsamarbejdes arbejde med at få sløjfet ubenyttede brønde og
vandboringer. For at sikre grundvandet i området mod forurening, har det nemlig været vigtigt at få sløjfet
gamle, ubenyttede boringer og brønde, der kan virke som dræn, der kan trække forurening ned til
grundvandet. Takket være vandsamarbejdets indsats er det lykkedes at få lukket knap 400 brønde og
boringer.
Det er derfor også med en blanding af vemod og stolthed at formand Claus Steen Hansen nu lukker
vandsamarbejdet.
”Vi synes, at vi har opnået det, vi kunne med Skovbo Vandsamarbejde, og vi kan med god samvittighed sige,
at vi har gjort en forskel for fremtidens drikkevand. Vores grundvand er i dag langt bedre sikret, end da vi
begyndte vores arbejde for 17 år siden. Det, synes jeg, er en fortælling, vi med stolthed nu kan sætte et
sidste punktum for,” siger Claus Steen Hansen. Han oplyser desuden, at lukningen af vandsamarbejdet
samtidig betyder et stop for tilbuddet om at sløjfe gamle brønde og boringer.
Også hos HOFOR vil man huske Skovbo Vandsamarbejde for den store indsats, der igennem de mange år er
blevet gjort for at beskytte grundvandet. Det fortæller sektionsleder Anne Scherfig fra HOFOR:
”Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for mange års godt samarbejde siden opstarten af
vandsamarbejdet i 2004. Vi har i fællesskab opnået mange gode resultater i beskyttelsen af den ressource,
vi alle sammen er afhængig af.”
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