
Drej på hanen,  
og det  
fosser ud

A F  P E R  V I N C E N T

Lørdagskyllingen kommer ikke fra fryseren, 
og vandet kommer ikke fra hanen.
Det bliver hentet og forarbejdet døgnet 

rundt, og det er solide mængder, vi taler om. 
Tøsingerne bruger 400.000 kubikmeter vand 
om året, og bare på den nordlige del af øen er 
der 100 kilometer vandledninger gemt under 
jorden.

En iPad kan klare det
Når man kommer ind ad døren til Vindeby 
Vandforsyning, er det ikke pumper, men de 
store computerskærme der springer i øjnene.
De er fyldt med grafik, søjler og diagrammer 
der holder øje med produktionen i alle led, alt 
bliver overvåget hele tiden.
- Vi gør jo meget ud af at levere et kvalitets-
produkt, altså rent, frisk vand, så derfor er 
det vigtigt for os, at vi også teknologisk er 
med, vi driver et fuldt ud moderne anlæg, og 
computerne spiller en afgørende rolle. Vi har to 
servere i huset, en til administration og en til 
overvågning, og selvfølgelig en nødgenerator. 
Faktisk kan vi styre hele vandværket med 
en iPad, fortæller driftsleder Jacob Tjørntved 
Davidsen.

Rent, rent, rent
Der skal være vand i hanerne, når vi drejer på 
dem, og det skal også være godt, og kvalitets-
kravene er tårnhøje. Et EU-direktiv siger, at alt 
vand skal kunne drikkes, direktivet siger også, 

at der skal foretages seks til otte prøver om 
året, i Vindeby laver de 12 plus to udvidede 
prøver, der omfatter alt hvad der er i vandet, 
for vandet skal være rent.
- Fordi vi er et privat drevet vandværk og et 
monopol, er kravene meget høje, i modsæt-
ning til flaskevandsdirektivet, hvor kravene er 
meget lavere, siger Jacob Tjørntved Davidsen.

…om 60 år
Beboerne og folk der færdes i Vindeby, Tro-
ense, Lundby, Vornæs og Strammelse, og ind 
imellem, kommer til at se noget gravearbejde 
de næste år. Vindeby Vandværk har en 10-års 
plan for hele ledningsnettet, det skal pilles op 
og fornyes, de nye ledninger er lavet af nye 
og bedre materialer, de er meget brudsikre 
og imødekommer klimaforandringerne, der jo 
allerede nu giver meget regn, og derfor meget 
vand til grundvandssivningen. Og så holder de 
i 90 år.
- Vi forsyner omkring 2.000 forbrugere, og det 
gør vi også de næste ti år. Men når vi planlæg-
ger, så arbejder vi med udviklingen 60 år frem, 
vi skal tænke i generationer, understreger Jacob 
Tjørntved Davidsen.

Hellere et hakkejern
Grundvandet, som ligger de her 35 meter ned 
i sandlaget, skal være så rent som muligt, 
og Jacob Tjørnkvist Davidsen vil hellere bore i 
landbrugsjord end i havejord.

- Landmændene ved præcis hvor meget og 
hvor de sprøjter, det er helt skidt med de 
private haveejere, de ved ikke rigtig hvad de 
gør med de pesticider de bruger, Round-up og 
Glyptosal og andre giftige ting, og det er en 
reel trussel mod grundvandet, og jo især for 
de næste generationer, der skal drikke det. Til 
havearbejde har Gud givet os to hænder og et 
hakkejern, smiler driftslederen. 
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Det vand du drikker er 50 år gammelt 
og ligger 35 meter nede Driftsleder Jacob Tjørntved Davidsen forsyner godt 2.000 

forbrugere på Tåsinge med drikkevand

Grundvand er mellem syv og 11 grader 
varmt. Altid.
Forbruget fra Vindeby Vandværk er halveret 
de sidste 20 år på grund af større bevidst-
hed.
Værket suger op, forarbejder og leverer 
220.000 kubikmeter vand om året.
Det oprindelige Vindeby Vandværk begyndte 
som andelsselskab i 1937.
Bestyrelsen købte det gamle værk af baron 
Iuel-Brockdorff på Valdemars Slot for 35.000 
kroner. Som de lånte af baronen.
Der var rejsegilde på det nuværende værk 
på Jens Munks Vej i 1974.
Det kræver forskelligt tryk at levere vand. 
Husene, kirken og møllen på Bregningebak-
ken ligger 64 meter over havets overflade.
Den 22. marts er Vandets Dag.
Mængden af vand på kloden er konstant. Vi 
løber ikke tør.
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Når du har brug 
for os, er vi her 
– også søn- 
og helligdage
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