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Til Magleby Vandværks medlemmer 
 
 

Nyhedsbrev – april 2020 
 
 

I sidste halvdel af 1900-tallet virkede år 2020 som en meget fjern fremtid, og igennem 
tiden har der været mange bud på, hvad man kunne forvente, når der blev kigget så 
mange år frem i tiden. 
 
Vi er nu kommet ”mange år frem i tiden” – og er havnet i et scenarie, som kun de færreste 
nok havde forestillet sig! 
Ikke desto mindre er vores hverdag blevet markant ændret, og vi går i en uvished om, 
hvad der vil ske ” i morgen”. 
 
Jeg er igennem de seneste uger blevet konfronteret med spørgsmålet om corona-risici 
forbundet med vores drikkevand – dels med hensyn til forsyningssikkerheden og dels med 
hensyn til eventuel smittespredning igennem vandet. 
 
Angående forsyningssikkerheden kan jeg oplyse, at arbejdet omkring vandforsyningen / 
vandværket fortsætter stort set uændret – naturligvis med hensyntagen til de generelle 
udstukne forholdsregler. 
Det betyder blandt andet, at eksterne leverandører (prøvetagere, el-installatører, 
entreprenører, og andre, der assisterer i det daglige) undgår direkte kontakt med os, der 
har den daglige gang på vandværket, så kommunikationen primært foregår telefonisk eller 
– i visse tilfælde – med behørig afstand samt brug af nødvendige værnemidler. 
Er det nødvendigt at besøge forbrugerne – i forbindelse med opståede vandbrud eller 
andet – foregår det efter forudgående aftale, så nødvendige forebyggende foranstaltninger 
kan foretages. 
 
Igennem Vandrådet i Vordingborg samt vores fælles organisation, Danske Vandværker, 
bliver vi løbende holdt orienteret om forhold, der er relevante for vores branche, og med 
hensyn til risiko for smittespredning har vi via vandrådet fået oplyst følgende fra CEI, der 
er den Centrale Enhed for Infektionshygiejne under Statens Serum Institut: 

- Generelt er smittevejen ikke igennem vand, men gennem tæt kontakt med personer 
som dråbesmitte via host og nys samt kontaktsmitte via sekret fra den syges 
luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne 
transporterer op til sine øjne, næse eller mund 

- Der er ikke nogen sandsynlighed for, at SARS-CoV-2, som er det virus, der 
forårsager coronavirus-sygdommen, vil overleve vandbehandlingen i vandværkets 
filtre 

- Skulle en enkelt viruspartikel alligevel overleve, kan den ikke formere sig uden for 
menneskeceller, hvilket betyder, at der ikke kan ske opformering i ledningsnettet 
 

På den baggrund må det konkluderes, at alle fortsat kan benytte drikkevandet fra Magleby 
Vandværk på normal vis uden frygt for ad denne vej at kunne blive smittet. 
 
- - - 
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Uagtet ovenstående fortsættes som planlagt med udtagning af prøver af drikkevandet, 
idet prøverne i øjeblikket er ændret en smule, så vi ikke skal ind i private hjem for at tage 
prøver, som det ellers er krævet. 
Indholdet af prøverne er uændret, og der undersøges derfor også jævnligt for forekomsten 
af pesticider, som der fortsat er meget fokus på i medierne. 
 
Vi kan med tilfredshed fortsat konstatere, at alle vores 3 boringer kan melde ”hus forbi” 
med hensyn til indhold af pesticider, hvilket sandsynligvis primært kan tilskrives det 
faktum, at vi henter vores vand dybt nede fra den mønske undergrund, hvor det 
nedsivende vand er blevet grundigt filtreret igennem bl.a. nogle meget tykke lerlag. 
 
- - - 
 
Som det tidligere er meddelt, er den årlige ordinære generalforsamling, der var indkaldt til 
afholdelse d. 26. marts, aflyst på grund af de gældende restriktioner, og der vil blive 
udsendt en ny indkaldelse med det sædvanlige varsel, så snart der kan øjnes mulighed 
for, at det kan lade sig gøre uhindret. 
 
Sammen med dette nyhedsbrev udsendes årsrapporten for 2019, der giver en status på 
vandværkets forhold samt kigger lidt fremad. 
 
- - - 
 
Det kan i øvrigt oplyses, at vi pt. har meget fokus på en styrkelse af forsyningssikkerheden 
fremover – bl.a. ved et tættere samarbejde med de øvrige østmønske vandværker. 
 
Dette arbejde fortsætter uagtet den aktuelle situation, og vi kan glæde os over, at der fra 
alles side er en god, positiv indstilling til at sikre de nødvendige tiltag, så vi også i de 
næste mange år kan tappe frisk drikkevand fra vores vandhaner. 
 
- - - 
 
Med håbet om, at alle kommer sikkert og velbeholdent igennem en tid, der er usædvanlig 
på rigtig mange måder, vil jeg ønske alle en God Påske – hvor vi alle kan nyde det 
spirende forår … med god afstand og i øvrigt med respekt for situationen. 
 
Spørgsmål/kommentarer til forhold omkring vandværket er altid velkomne på tlf. 2223 
0606 – eller på e-mail formand@maglebyvand.dk. 
 
Med venlig hilsen 
Magleby Vandværk 

 
Tommy P. Larsen 
formand 
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