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Så er det igen 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. 

I sidste års julehilsen skrev vi, at vi desværre endnu ikke havde modtaget korrekte tegninger over 

drænledninger m.m. selv om det var 2 år siden arbejdet var afsluttet. Det er heller ikke på plads endnu – 

hele 3 år efter arbejdets afslutning. Årsagen er alene at Orbicon som rådgivende ingeniørfirma 

tilsyneladende ikke magter en så simpel opgave! 

Vi er den 30. nov. 2018 stillet i udsigt, at tegninger formodentlig er færdige inden jul. Vi må håbe at det snart 

lykkes at få tegninger, som vi kan godkende. 

Vedligeholdelse af pumper. 

Pumpeleverandøren ”Flygt” har i november foretaget eftersyn og service af pumperne i alle pumpestationer. 

Der har kun været tale om udskiftninger af slidringe i enkelte pumper.  

Vedligeholdelse af drænledninger. 

I efteråret 2017 blev stort set alle ledninger spulet for okker. Vi har valgt at undlade at spule ledningerne 

igen i år, men vil så sikre, at der i 2019 igen spules ledninger. Der er ingen tvivl om, at vores drænvand 

indeholder okker i et omfang som nødvendiggør, at ledningsnettet skal spules med rimeligt hyppige 

mellemrum. Spulingen er både besværlig og kostbar – men nødvendig hvis vores drænanlæg skal fungere 

efter hensigten. 

Okkerproblematikken. 

Udledningen af okkerholdigt vand blev omtalt i sidste års julehilsen, og ikke mindst ved pumpelagets 

generalforsamling i april 2018.  

Vi afleder vores drænvand til en afvandingskanal der hører under Harboøre Pumpelag, som er ansvarlig for 

driften af afvandingskanaler for et meget stort område samt flere pumpestationer.  



Harboøre Pumpelag har gentagne gange påtalt, at det er forbundet med problemer at modtage det 

okkerholdige vand fra Vrist Pumpelag. Man mener bl.a. at ekstra oprensninger i flere situationer er 

påkrævet, hvorfor man også har drøftet sådanne forhold med Lemvig Kommune. 

Bestyrelsen i Vrist Pumpelag har derfor også tidligere arbejdet for, at der skulle etableres et 

okkerfældningsbassin ved vores udløb. Der har været foretaget en række undersøgelser i den anledning. 

Blandt andet er undersøgt mulighederne for køb af et større areal fra landmændene der ejer jord grænsende 

til afløbskanalen, lige som kommunen er kontaktet for at undersøge alternative placeringsmuligheder. 

I den forbindelse er bestyrelsen dog blevet opmærksom på, at der stort set over alt inden for Harboøre 

Pumpelags område, sker okkerudledning fra drænledninger m.m. til flere kanaler.  

Dette er bl.a. dokumenteret med mange fotografier, der klart viser disse forhold. Bestyrelsen er desuden 

blevet opmærksom på, at der også tidligere har været tale om okkerudledninger i et ikke helt ubetydeligt 

omfang, uden der af den grund har været iværksat større tiltag for at begrænse dette. 

Problemerne har flere gange været drøftet med repræsentanter for Lemvig Kommune. Kommunen havde 

således bl.a. indkaldt bestyrelserne for de to pumpelag til et dialogmøde den 9. maj 2018. Hensigten var bl.a. 

at søge fundet frem til en varig løsning på okkerproblemerne og skabt et bedre samarbejde mellem de to 

pumpelag. 

Den samlede bestyrelse i Vrist Pumpelag mødte op, men desværre kunne Harboøre Pumpelag ikke deltage, 

hvorfor dialogmødet ikke forløb helt som planlagt. 

Bestyrelsen i Vrist Pumpelag havde allerede ved generalforsamlingen den 21. april 2018 oplyst om, at man 

efter nærmere overvejelse og på grundlag af nye oplysninger, ikke som tidligere oplyst umiddelbart var 

indstillet på at søge etableret et okkerfældningsanlæg. Lemvig Kommune var orienteret om dette ved brev af 

19. april 2018. Har du ikke allerede læst brevet, kan du se det her via dette link: 

http://www.vristpumpelag.dk/grafik/okker19.04.2018.pdf 

 

Ved dialogmødet den 9. maj 2018 blev drøftet hvorledes man eventuelt kom videre på grundlag af mere 

saglige oplysninger, lige som samarbejdet mellem de to pumpelag blev drøftet. Du kan læse referatet fra 

dette møde via dette link: 

http://www.vristpumpelag.dk/grafik/refdialogmøde09052018.pdf 

 

Lemvig Kommune har dog senere afholdt møde med bestyrelsen for Harboøre Pumpelag. Referat fra dette 

møde kan du læse her:  

http://www.vristpumpelag.dk/grafik/refHarboøre05072018.pdf 

 

Efterfølgende har kommunen iværksat prøveudtagning ved 11 forskellige steder inden for Harboøre 

Pumpelags område. Prøveudtagning er sket her i efteråret og vil blive gentaget til foråret.  

Prøverne analyseres for indhold af opløst jern, total jern, saltindhold og ph-værdi. Når prøveresultater 

foreligger, vil disse naturligvis blive drøftet nærmere. 

Afledning af drænvand fra vores område stoppede den 11. maj og blev genoptaget den 15. september 2018.  

Siden 15. september og frem til 10.12.2018 er der fra vores anlæg udledt ca. 220.000 kbm. 

Over hele året (fra 04.01.2018 til 10.12.2018) er der udledt i alt 582.000 kbm. 

Okkerproblematikken fylder en hel del, idet alle erkender, at der udledes okker fra vores drænanlæg. 

http://www.vristpumpelag.dk/grafik/okker19.04.2018.pdf
http://www.vristpumpelag.dk/grafik/refdialogmøde09052018.pdf
http://www.vristpumpelag.dk/grafik/refHarboøre05072018.pdf


Spørgsmålet er i høj grad, om de økonomiske omkostninger til okkerfældning, står i et rimeligt omfang til 

den miljømæssige gevinst et okkerfældningsanlæg vil betyde. 

Bestyrelsen finder ikke, at Vrist Pumpelag alene skal foranledige etableret et okkerfældningsanlæg, såfremt 

man samtidigt kan konstatere, at der også forekommer okkerudledning fra en lang række andre 

afvandingskanaler, der hører under Harboøre Pumpelag. 

Bestyrelsen forsøger at få en ordentlig og saglig dialog med Lemvig Kommune og Harboøre Pumpelag. 

 

 

 

                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 Pedersen:                     bspedersen@mail.dk 

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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