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Dagsorden:
1.

Velkomst, v/Region Syddanmark

2.

Godkendelse af dagsorden, v/Region Syddanmark

3.

Status for regionens arbejde, v/Region Syddanmark

4.

Status vedr. Engsøen, v/Billund Kommune

5.

Overvågning af Grindsted Å – samarbejde mellem stat, kommune og region, v/alle

6.

Næste møde

7.

Eventuelt

Ad. 1:
Lone bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for hinanden.

Ad. 2:
Dagsorden blev godkendt.

Ad. 3:
Lone gav en status for regionens arbejde med:


Pilotrensningsanlægget ved Grindsted Å, herunder status for laboratorietests af
foreslåede afværgemetoder



Nye dybe moniteringsboringer i forureningsfanerne fra fabriksgrunden med det formål
at belyse udvaskningen fra disse kilder yderligere og at verificere og afgrænse
forureningsfanerne herfra



Undersøgelse af selve lossepladsen med det formål at vurdere om en indsats overfor
det formodede grubeområde har en miljømæssig gevinst, hvis forureningen på
lossepladsen på sigt viser sig at udgøre en risiko overfor overfladevand

Desuden orienterede Lone om status for innovationsprojektet Riverscapes, hvor Grindsted Å
indgår som feltlokalitet – både de allerede planlagte indirekte målinger, der udføres med
drone og forslag fra DTU vedr. supplerende direkte målinger (analyse af vandprøver og
udførelse af vandføringsmålinger).
Ida fremlagde status for sundhedsundersøgelsen fase 1 og forberedelsen af en evt. fase 2.
Desuden gennemgik hun den planlagte dagsorden for den politiske følgegruppe. Dato for
mødet er ikke endelig aftalt.
Præsentation medsendes referatet.

Ad. 4:
Rikke fremlagde status for kommunens arbejde i forhold til Grindsted Engsø. Det vil blive
undersøgt, hvordan Grindsted Engsø kan oprenses, og hvad en oprensning af søen vil
koste.
Rikke foreslog, at kommunens og regionens undersøgelser af og ved Grindsted Engsø
koordineres. Det aftaltes, at kommunen indkalder kommunens rådgiver og regionen til møde
om de opgaver, der er planlagt eller igangsat ved Engsøen med henblik på koordinering og
udveksling af data.
Præsentationen medsendes referatet.

Ad. 5:
Et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, kommune og region vedr. overvågning af Grindsted Å
blev drøftet på baggrund af Miljøstyrelsens forestående revision af det nationale program for
overvågning af vand og natur, regionens overvejelser vedr. indsats overfor udsivningen af
forurenende stoffer til åen og det foreslåede undersøgelsesprogram i forbindelse med udviklingsprojektet Riverscapes.
Miljøstyrelsen takkede nej til at bidrage til det foreslåede undersøgelsesprogram i udviklingsprojektet Riverscapes. Det aftaltes, at Billund Kommune og Region Syddanmark snarest
drøfter mulighederne for at gå sammen om at finansiere DTU’s prøvetagning af Grindsted Å
som beskrevet under punkt 3. (Der er efterfølgende indgået aftale mellem Billund Kommune
og Region Syddanmark om ligelig fordeling af udgifterne).
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Det aftaltes, at regionen indkalder Miljøstyrelsen og kommunen til møde vedr. den fremtidige,
langsigtede overvågning af Grindsted Å med henblik på planlægning og koordinering af
indsats og sikring af udveksling af data. Jakob undersøger Miljøstyrelsens mulighed for at
deltage i dette møde.

Ad. 6:
Det blev aftalt, at følgegruppens næste møde afholdes 27. februar 2020.

Ad. 7:
Intet.
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