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Rent drikkevand er en af de vigtigste 
ressourcer. Drikkevand baseres i 
Danmark på grundvand. Grundvand 
skal, når det er pumpet op af under-
grunden, gerne kunne bruges som 
drikkevand efter kun en simpel 
vandbehandling.  

En Indsatsplan er et godt redskab til 
at fremtidssikre, at der kan indvindes 
rent vand til drikkevand. I en ind-
satsplan beskrives området samt den 
nødvendige indsats. 

Bording Vandværk har i efteråret 
2003 etableret en ny kildeplads som 
supplement til deres eksisterende 
kildeplads i Bording by. Den ny kil-
deplads ligger i det åbne land. For 
den ny kildeplads er der udpeget et 
indsatsområde, som er det område 
denne - Indsatsplan Bording – dæk-
ker. 

Indsatsplan Bording er udarbejdet af 
en arbejdsgruppe, der består af re-

præsentanter fra Bording Vandværk, 
lodsejerne i området, Ikast Kommu-
ne og Ringkjøbing Amt. 

Indsatsplanen er en aftale mellem 
parterne i arbejdsgruppen om hvilke 
indsatser ,der er nødvendige i områ-
det for at sikre, at der også i fremti-
den kan indvindes godt drikkevand. 

Den nødvendige indsats er beskre-
vet, samt hvem der gør hvad og 
hvornår. 

Indsatsen er blandt andet, at der ar-
bejdes for frivillige aftaler om grund-
vandsvenlig dyrkning af landbrugs-
jorden samt øget skovrejsning. Der-
udover vil de enkelte ejendomme 
blive besøgt og blive tilbudt vejled-
ning i dyrkningsformer med tilskuds-
mulighed og miljøtjek om pesticid-
håndtering. 

Tak til arbejdsgruppen for et godt og 
konstruktivt samarbejde. 

 
 

1. marts 2004 
            Godkendt af Ringkjøbing 
            Amts Teknik- & Miljøudvalg 
            til fremlæggelse på det årlige 
            møde i Koordinationsforum 
            den 30. marts 2004 

8. marts 2004  
            Forelagt Teknik– og Miljøud-
            valget, Ikast Kommune 

16. marts 2004 
            Forelagt på Bording Vand-
            værks generalforsamling 

30. marts 2004 
            Forelagt Koordinationsforum 

29. maj til 9. august 2004  
            Forelagt i offentlig høring 

4. oktober 2004 
            Forelægges Teknik- og Miljø-
            udvalget, Ringkjøbing Amt 

4. oktober 2004 
            Forelægges Teknik– og Mil-
            jøudvalget, Ikast Kommune 

 

FORORD     
 
Indsatsplan Bording 

Bestyrelsen og medarbejdere i Bording Vandværk 

            v/ Knud Overby, Ove Jakobsen, Kristian Hansen, Peer Pedersen, Bent Rasmussen, Jens Sønderby og Viggo Ulsøe 

Lodsejere i indsatsområdet 

            v/ Erling Østergaard 

Ikast Kommune 

            v/ Susanne Juul Sørensen 

Ringkjøbing Amt 

            v/ Tove Urup Byberg og Karin-Merete Mose 

Arbejdsgruppen består af: 
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Bording Vandværk indvinder fra de-
res kildeplads på Sportsvej i Bording 
by. Indvindingen sker fra boringen 
med DGU nr. 86.1864 fra 1998. 
Boringen er 126 meter dyb, og der 
indvindes i et interval fra 111 til 126 
meter under terræn. Indvindingstil-
ladelsen er på 275.000 m3/år, og 
der indvindes cirka 270.000 m3/år. 

Kildepladsen ligger inde i Bording 
by, og der er på vandkvaliteten set 
påvirkninger fra menneskelig aktivi-
tet.  

Det drejer sig om BAM, der er et 
nedbrydningsprodukt fra de aktive 

BORDING VANDVÆRKS KILDEPLADSER   
 
Den eksisterende kildeplads 

stoffer i ukrudtsmidlerne Prefix og 
Casoron, der nu er forbudte. Mid-
lerne blev generelt anvendt i f.eks. 
villahaver og på gårdspladser. 

Der er i tidens løb forsøgt med flere 
nye indvindingsboringer på og om-
kring kildepladsen, men der har hver 
gang været problemer med vandkva-
liteten.  

Forureningstruslerne mod et vand-
værks kildeplads inde i byen er 
mangfoldige. Dette er også tilfældet 
i Bording. Selv med en meget omfat-
tende offentlig indsats mod forure-
ningstruslerne, samt en indsats fra 

borgerne om ikke at bruge sprøjte-
midler mod ukrudt på terrassen eller 
fortovet, kan vandværket ikke regne 
sig sikker mod forurening. 

Vandindvindingsboringerne overhol-
der dog fortsat kvalitetskravene. 

For at sikre at der også i fremtiden 
kan indvindes godt drikkevand til 
borgerne i og omkring Bording, øn-
skede vandværket at lave endnu en 
kildeplads, som skulle ligge udenfor 
byen. 

I det åbne land er der færre trusler 
mod grundvandet og dermed en 
bedre sikkerhed for fremtiden. 

Bording Vandværk. Foto: Knud Overby 
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Kortlægningen viste, at der i flere 
områder omkring Bording kunne 
være mulighed for indvinding af 
grundvand til drikkevand. 

Området ved Engesvang Huse var 
det mest interessante for Bording 
Vandværk. 

For det første havde ejeren af jor-
den, hvor man ønskede at lave vand-
indvindingsboringen, netop søgt og 
fået bevilliget penge til skovrejsning, 
som snart kunne begyndes. Der er 
tale om beplantning med løvtræer 
uden brug af gødning og pesticider. 

Borearbejdet ved Engesvang Huse. Foto: Karin-Merete Mose 

For det andet ligger området højere i 
terræn end vandværket i Bording by, 
hvorved udgifterne minimeres til 
pumpning af vandet hjem til vand-
værket fra den nye kildeplads. 

I området findes enkelte markvan-
dingsboringer. De to nærmeste bo-
ringer er cirka 30 meter dybe og lig-
ger cirka 400 meter nordvest og cir-
ka 500 meter sydøst for den nye ind-
vindingsboring. Inden borearbejdet 
startede blev begge disse markvan-
dingsboringer  analyseret for nitrat 
og pesticider. Ingen af delene blev 
fundet. 

I forbindelse med amtets opgave 
med at kortlægge grundvandsres-
sourcens udbredelse, beskyttelse og 
kvalitet er der udført en geofysisk 
kortlægning af området omkring 
Bording.  

Den geologiske lagfølge i området er 
domineret af tykke sand- og gruslag. 
De øverste cirka 10 - 15 meter er 
mere lerholdige og yder en vis be-
skyttelse af grundvandsmagasinerne. 
Beskyttelsen vil kunne opretholdes, 
hvis påvirkningen fra menneskelig 
aktivitet i området fortsat sker med 
omtanke. 

  
 
Den ny kildeplads 
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Den geologiske kortlægning viste, at 
det ønskede borested ligger i en be-
gravet dal, med sand og grus til stor 
dybde. 

I august 2003 lavede Bording Vand-
værk den nye boring til vandindvin-
ding, se bilag 2. 

Den nye boring bekræftede at de 
øverste cirka 15 meter er domineret 
af lerede sedimenter, herunder er 
lagfølgen meget sandet og gruset kun 
afbrudt af få striber af ler. 

Vandværket har fået sat filter til 
vandindvinding i 76-94 meter under 
terræn og filter til overvågning af 

vandkvaliteten i 130-136 meter un-
der terræn. Amtet har filtersat i 
196-202 meter under terræn for at 
overvåge vandkvaliteten nær bunden 
af en dal. 

For vandværkets nye indvindingsbo-
ring er der beregnet et indvindings-
opland. Det er beregnet ud fra vand-
værkets tilladte indvindingsmængde, 
kendskabet til geologien og de hy-
drogeologiske forhold i området. 
Indvindingsoplandet er det område, 
hvori en given vandpartikel i grund-
vandsmagasinet kan indvindes i bo-
ringen. Dermed er det vigtigt, at 
risikoen for forurening af grundvan-
det indenfor indsatsområdet mini-
meres. 

Ud fra det beregnede indvindingsop-
land, og den hygiejniske zone på 300 
meter omkring indvindingsboringen, 
er der udpeget et indsatsområde 
(figur 1). Det er dette område ind-
satsplanen dækker. Området er på 
142 ha og den aflange form skyldes 
at grundvandets strømretning er 
mod nordvest i den dybde vandind-
vindingen sker. 

Figur 1 Indsatsområdet 
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INDSATSOMRÅDET  
 
 

Indsatsområdet ligger i det åbne 
land, og arealanvendelsen er domi-
neret af landbrug. 

Landbrug og rent grundvand skal 
kunne forenes.  

Med godt landmandsskab kan man 
nå langt. Det gælder for eksempel 
ved at minimere de gødnings- og 
sprøjtekrævende afgrøder indenfor 
indsatsområdet.  

Den største trussel vurderes dog at 
kunne komme fra diverse punktkil-
der. Det er blandt andet hvor man 
opbevarer og håndterer gødning og 
sprøjtemidler (f.eks. vaske- og fyld-
pladser), ubenyttede boringer og 
brønde og nedgravede tanke.  

Det er vigtigt, at lodsejerne er klar 
over, at de bor eller har jord inden-
for indsatsområdet, samt hvilke til-
tag, der er gavnlige overfor grund-
vandet. 

Der er i efteråret 2003 afholdt møde 
med lodsejerne indenfor indsatsom-
rådet. På mødet deltog også plante-
avlskonsulent Børge Østergaard fra 
Hedens AgroRådgivning I/S (nu He-
dens og Fjordens Landbrugscenter). 
Han orienterede om mulige støtte-
ordninger, der reducerer nitratind-
holdet ud af rodzonen. På mødet var 
der en positiv stemning, og flere af 
lodsejerne kunne være interesseret i 
at indgå frivillige aftaler om grund-
vandsvenlig dyrkning af jorden, samt 
overveje om der var områder, hvor 
de kunne være interesseret i skov-
rejsning.  

Der blev på mødet udpeget en re-
præsentant for lodsejerne, der ville 
indgå i en arbejdsgruppe om udar-
bejdelse af denne indsatsplan. 

Et stort område, der blandt andet 
dækker hele indsatsområdet, er i 
Regionplan 2001 udpeget som skov-
rejsningsområde (se figur 2). Inden-
for dette område er det muligt at 
rejse skov med tilskud.  

I tilfælde af skovrejsning anbefales 
det, at det sker uden brug af gødning 
og pesticider. Tilskuddet ydes inden-
for indsatsområdet til skovrejsning 
på arealer med en størrelse fra 2 ha. 

Figur 2 Skovrejsningsområder 
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gerne,vil der blive taget hensyn til, 
at lave MVJ-aftaler på hele marker 
(figur 3). 

Jernbanen skærer gennem indsats-
området med godt 1 km. Det samme 
gør Hovedvej 15 med knap 1 km. 
De øvrige veje er kommunale eller 
private veje. 

Det meste af indvindingsoplandet er 
i Regionplan 2001 udpeget som ni-
tratfølsomt område. Indsatsområdet 
er udpeget som særligt følsomt land-
brugsområde (SFL), så der kan laves 
aftaler om miljøvenlige jordbrugs-
foranstaltninger (MVJ). Udpegnin-
gen dækker kun indsatsområdet, 
men ved en behandling af ansøgnin-

Der er ingen virksomheder udover 
landbrug indenfor indsatsområdet. 

Ved en gennemgang af de 19 ejen-
domme, der ligger eller har jord in-
denfor området, er der fire ejen-
domme med kvæghold, tre med svi-
nehold og én minkfarm. På de øvrige 
12 ejendomme er der ingen dyre-
hold. Der er planteavl på fem af dis-
se, mens resten er nedlagte landejen-
domme eller landhuse. Jorden an-
vendes dog fortsat som landbrugs-
jord. 

De 13 af de 19 ejendomme forsynes 
med drikkevand fra Bording Vand-
værk. De 6 øvrige har egen vandfor-
syning, hvor vandindvindingsborin-
gen findes på gårdspladsen eller i 
umiddelbar nærhed heraf. Der findes 
en enkelt markvandingsboring in-
denfor området samt en boring til 
havevanding. 

En kortlægning af spildevandsforhol-
dene viser, at kun 3 af ejendommene 
har forhold, der kan godkendes efter 
de nu gældende regler. Der er kend-
skab til 8 nedgravede olietanke in-
denfor området. Af disse er fem af-
blændet i 1960’erne og deres belig-
genhed er ukendt. 

Bording Å udspringer indenfor ind-
satsområdet. Det er et vandløb med 
målsætningen B1 (gyde– og/eller 
yngelopvækstområde for laksefisk), 
som er opfyldet. 

Figur 3 Markblokke, der er berørt af ind-
satsområdet 
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INDSATSEN  
 

Kommunen og vandværket vil arbej-
de for, at der plantes træer indenfor 
indsatsområdet uden brug af gødning 
og sprøjtemidler. Der kan søges om 
tilskud til skovrejsning på minimum 
2 ha indenfor indsatsområdet. 

I forbindelse med en større revide-
ring af SFL-områder i vinteren 
2003/2004 udpeger amtet indsats-
området som SFL-område. Udpeg-
ningen vil ske, så der på markblok-
ke, der helt eller delvist ligger in-
denfor indsatsområdet, kan søges om 
tilskud til MVJ.  

I samarbejde med kommunen og 
amtet vil lodsejerne arbejde for at få 
udarbejdet MVJ-aftaler på arealerne. 
Dette vil blandt andet ske ved tilbud 
om et frivilligt og gratis besøg af en 
landbrugskonsulent på ejendomme-
ne, hvor de forskellige muligheder 
præsenteres. Besøgene planlægges til 
efteråret 2004. 

Ejendommene indenfor indsatsområ-
det tilbydes et Miljøtjek som udføres 
af en lokal planteavlskonsulent. Om-
rådet er valgt som pilotområde for at 

vurdere interessen for og effekten af 
Miljøtjekket, hvorfor besøgene fi-
nansieres via amtet. Alle i arbejds-
gruppen arbejder for, at der laves 
Miljøtjek på alle ejendommene. 

Banestyrelsen og Vejdirektoratet 
kontaktes af amtet, så de bliver be-
kendte med indsatsplanen. Amtet 
arbejder for at Banestyrelsen gene-
relt vil minimere brugen af sprøjte-
midler indenfor alle indsatsområder. 

Det er i efteråret 2003 vurderet, 
hvorvidt området omkring jernba-
nen skulle registreres som værende 
”muligt forurenet”. Da amtet ikke 
har kendskab til konkrete kilder som 
tankoplag, stationsarealer og rangér-
arealer indenfor området, er det ik-
ke registreret som værende ”muligt 
forurenet”. 

Kommunen vil besøge samtlige ejen-
domme indenfor indsatsområdet. På 
ejendomme med erhvervsmæssigt 
dyrehold vil det ske i forbindelse 
med et miljøtilsyn. Her vil man have 
fokus på opbevaring og håndtering af 
husdyrgødning, olie, kemikalier og 
sprøjtemidler.  

På alle ejendommene vil der være 
fokus på forurening fra eventuelle 
punktkilder. Det kan f.eks. være 
vaske– og fyldpladser på de enkelte 
ejendomme, opbevaring og håndte-
ring af sprøjtemidler og gamle brøn-
de og boringer, der ikke er sløjfet 
korrekt. 

Desuden checker kommunen på alle 
ejendommene forholdene omkring 
vandindvindingsboringer, spilde-
vandsforhold og olietanke. Vandind-
vindingsboringerne skal lokaliseres 
og vurderes ud fra tilstand og vand-
kvalitet. 

Alle ejendomme vil være besøgt af 
Ikast Kommune inden udgangen af 
2004. 

Hvis man ønsker at ændre arealan-
vendelsen indenfor indsatsområdet, 
skal det ske med særlige hensyn til 
grundvandsforholdene, jf. Region-
plan 2001. 

Det gælder for eksempel hvis byg-
ninger og arealer ændres fra land-
brugsmæssig drift til andet erhverv. 

Tidsplan for indsatserne ses i bilag 1. 
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BILAG 1 
 
Tidsplan 

Amt: 

•         Udpege SFL-områder                                                                     2003/2004 

•         Arbejde for MVJ-aftaler og Miljøtjek                                             2004 

•         Jordforureningsgruppens vurdering                                                2003 

•         Informere Banestyrelsen og Vejdirektoratet                                  2004 

Kommunen: 

•         Miljøtilsyn på ejendommene                                                           2004  

•         Via Miljøtilsynene arbejde for MVJ-aftaler og Miljøtjek               2004 

•         Arbejde for skovrejsning                               

Vandværk: 

•         Informere om tilstedeværelsen af vandværket og indsatsplanen               

•         Afholde møde med lodsejere og arbejdsgruppen                           2004    

Lodsejere vil på frivillig basis arbejde for at: 

•         Minimere afgrøder, der er gødnings- og sprøjtekrævende 

•         Minimere eventuelle punktkilder 

•         Indgå MVJ-aftaler  

•         Modtage Miljøtjek 

•         Øge skovrejsning 

 

 

 

Næste møde med samtlige lodsejere og arbejdsgruppen:  november       2004 

Næste møde i arbejdsgruppen:                                           oktober           2005 
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BILAG 2 
 
Borearbejdet 

I august 2003 lavede Bording Vand-
værk den nye boring til vandindvin-
ding. 

Den geologiske kortlægning viste, at 
det ønskede borested ligger i en be-
gravet dal, med sand og grus til stor 
dybde. Bunden af dalen blev tolket 
til at være omkring 220 meter under 
terræn. 

Boringen blev udført i samarbejde 
med Ringkjøbing Amt, der ønskede 
at kombinere boringen til også at 
være en undersøgelsesboring. Amtet 
ønskede at bore til bunden af dalen, 
for at øge kendskabet til dens geolo-
giske opbygning, og filtersætte i 
bunden for at kende vandkvaliteten. 
Samtidig skulle boringen kunne an-
vendes til overvågning af vandkvali-
teten i området. 

Der blev udtaget jordprøver for hver 
meter, som blev sendt til videre be-
arbejdning og tolkning hos SeSam 
ved Århus Universitet. SeSam er et 
samarbejde mellem de jyske amter 
og Århus Universitet om en større 
sammenstilling af de kvartære aflej-
ringer. Boringen vil dermed indgå i 
en større regional kortlægning. 

Boringen blev 202 meter dyb, men 
bunden af dalen blev ikke nået på 
grund af risiko for at boringen ville 
kollapse. De geologiske materialer 
var meget grove, og boringen tog 
meget vand under borearbejdet. 

Der blev lavet en log i borehullet. 
Loggen er en geofysisk metode, der 
ret præcist viser grænserne mellem 
ler og sand. Loggen er blandt andet 
god til at vise, hvor der er ensartede 
materialer, der er velegnede til fil-
tersætning, og hvor der er lerede 
sekvenser, hvor en afpropning med 
bentonit er nødvendig. 

De øverste cirka 15 meter var domi-
neret af lerede sedimenter, herunder 

blev lagfølgen meget sandet og gru-
set kun afbrudt af få striber af smel-
tevandsler. 

Vandværket filtersatte til vandind-
vinding i 76-94 meter under terræn 
og til overvågning af vandkvaliteten i 
130-136 meter under terræn. Amtet 
har filtersat i 196-202 meter under 
terræn for at overvåge vandkvalite-
ten nær bunden af den begravede 
dal. 

Jordprøver fra borearbejdet. Foto: Karin-Merete Mose 


