
Side 1  December 2004 Indsatsplan Engesvang 

Ringkjøbing Amt
 Teknik og Miljø

Indsatsplan Engesvang 

 DDO ©,  Copyright COWI   

december 2004 



Side 2  December 2004 Indsatsplan Engesvang 

Datablad 
 

Udgiver:                                            Ringkjøbing Amt, Teknik og Miljø, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing  
                                                          for arbejdsgruppen. 

Redigeret af:                                     Karin-Merete Mose, Ringkjøbing Amt 

Layout:                                              Egon Vestergaard, Ringkjøbing Amt 

Udgivelsestidspunkt:                         december 2004 

Forsidefoto:                                      Luftfoto over indsatsområdet, DDO ©, Copyright COWI 

Sideantal:                                           12 

ISBN-nr:                                            87-7743-568-0 

 

 

Indholdsfortegnelse 
 
FORORD   

Indsatsplan Engesvang .........................................................................................3 
Arbejdsgruppen ................................................................................................3 

 
 
ENGESVANG VANDVÆRKS KILDEPLADSER   

Den eksisterende kildeplads .................................................................................4 
Den ny kildeplads ..............................................................................................5 

 

 
INDSATSOMRÅDET  ....................................................................................................7 
 
 
INDSATSEN  .............................................................................................................9 
 
 
REFERENCER .......................................................................................................... 10 
 
 
BILAG 1 

Tidsplan ....................................................................................................... 11 
 

 



Side 3  December 2004 Indsatsplan Engesvang 

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.  

For at det fortsat kan ske, er en Ind-
satsplan et godt redskab. I en ind-
satsplan beskrives området, og hvad 
der netop i dette område er nødven-
digt for fortsat at kunne indvinde 
rent vand til drikkevand. 

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

Indsatsplan Engesvang er udarbejdet 
af en arbejdsgruppe, der består af 
repræsentanter fra Engesvang Vand-
værk, lodsejerne i området, Ikast 
Kommune 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. 

Tak til arbejdsgruppen for et godt 
samarbejde. 
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            Forelagt Teknik- og Miljøud-
            valget, Ringkjøbing Amt 

4. oktober  2004 
            Forelagt Teknik- og Miljøud-
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FORORD     
 
Indsatsplan Engesvang 

Bestyrelsen i Engesvang Vandværk; 

            v/ Harry Sørensen, Gitte Knudsen, Peter Mohr Christensen, Finn Würtz,  
                 Laurits Løhde, Ulrik Ladefoged og Ragna Hallum. 

Repræsentant for lodsejerne;  

            v/ Knud Vestergaard 

Ikast Kommune;  

            v/ Susanne Juul Sørensen 

Ringkjøbing Amt;  

            v/ Tove Urup Byberg, Dennis Plauborg Noe og Karin-Merete Mose 

Arbejdsgruppen består af: 
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Engesvang Vandværk indvinder fra 
to boringer på kildepladsen på Birke-
vej i Engesvang by. Det er boringer-
ne DGU nr. 86.1866 fra 1999, der 
er filtersat i 104-115 meter under 
terræn, og DGU nr. 86.1878 fra 
2000 filtersat i 100-116 meter under 
terræn. Indvindingstilladelsen er på 
175.000 m3/år og der indvindes cir-
ka 135.000 m3/år. 

ENGESVANG VANDVÆRKS KILDEPLADSER   
 
Den eksisterende kildeplads 

Forureningstruslerne mod et vand-
værks kildeplads inde i byen er 
mangfoldige. Dette er også tilfældet 
i Engesvang. Selv med en meget om-
fattende offentlig indsats mod foru-
reningstruslerne, 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. 

Begge vandindvindingsboringer på 
kildepladsen i byen overholder dog 
fortsat kvalitetskravene. 

For at sikre at der også i fremtiden 
kan forsynes med godt og rent drik-
kevand til borgerne i og omkring 
Engesvang har vandværket genetab-
leret en kildeplads udenfor byen. 

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

Engesvang Vandværk Foto:Karin-Merete Mose  
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gen ikke var intakt og indsivning 
kunne være mulig. 

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

Kortlægningen viste, at der i flere 
områder kunne være mulighed for 
indvinding af grundvand til drikke-
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vand. Ingen af områderne tydede dog 
på at være betydelig bedre vandind-
vindingsområder end ved den allere-
de etablerede kildeplads ved Krattet. 

Da det er dyrt at etablere en ny kil-
deplads og kildepladsen Krattet alle-
rede var etableret, samt forureningen 
af de gamle boringer skyldes påvirk-
ning fra jordoverfladen og ikke en 
magasinforurening, ønskede vand-
værket fortsat at benytte Krattet. 

Vandværket ejer et område på 4240 
m2 på Krattet nordvest for Enges-
vang by, hvor man sidst i 70’erne 
etablerede en kildeplads. De to bo-
ringer fra dengang var filtersat om-
kring 40 meter under terræn. 

I slutningen af 90’erne opstod der 
flere problemer med vandkvaliteten. 
Der blev for eksempel målt stoffer, 
der kunne stamme fra nedsivende 
overfladevand. Ved udskiftning af en 
pumpe blev det konstateret at borin-

  
 
Den ny kildeplads 
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Engesvang Vandværk etablerede i 
efteråret 2003 en ny boring DGU 
nr. 86.2050 på kildepladsen Krattet 
og fjernede de to gamle boringer 
fuldstændigt ved overboring. 

Da boringerne blev overboret viste 
den ene boring tydelige tegn på at 
der var et svagt sted, idet rørene 
knækkede. 

Den ny boring blev filtersat til vand-
forsyning i 124 til 136 meter under 
terræn. Der blev derudover etable-
ret overvågningsfiltre både under og 
over indvindingsfilteret i henholdsvis 
169-175 meter under terræn og 57-
63 meter under terræn. Desuden 
blev der efter de gamle boringer var 
sløjfet lavet en ny boring DGU nr. 

86.1448, hvor der blev sat et over-
vågningsfilter i 38-44 meter under 
terræn, det vil sige i det tidligere 
indvindingsniveau. 

For vandværkets nye indvindingsbo-
ring er der beregnet et indvindings-
opland. Det er beregnet udfra vand-
værkets tilladte indvindingsmængde 
og kendskabet til geologien og de 
hydrogeologiske 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. 

Udfra 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 
cirka 120 ha og den aflange form 
skyldes at grundvandets strømret-
ning er mod nord i den dybe vand-
indvindingen sker. 

Figur 1 Indsatsområdet 
KMS copyright © Kort- & Matrikelstyrelsen 1992 / KD. 86.1033 
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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), utætte eller ubenyttede 
boringer og brønde samt 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 foråret 2004 afholdt møde 
med lodsejerne indenfor indsatsom-
rådet. På mødet deltog også plante-
avlskonsulent Børge Østergaard fra 
Hedens og Fjordens Landbrugscen-
ter. Han orienterede om mulige 
støtteordninger, der reducerer ni-
tratindholdet ud af rodzonen. På 
mødet var der en positiv stemning 
og flere af lodsejerne kunne være 
interesseret i at indgå frivillige afta-
ler om grundvandsvenlig dyrkning af 
jorden samt skovrejsning. Lodsejer-
repræsentanten fra Indsatsplan Bor-
ding deltog også i mødet. 

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

Størstedelen af området er i Region-
plan 2001 udpeget som nitratfølsomt 
område. Udfra dette er et areal i og 
omkring indsatsområdet udpeget 
som særligt følsomt landbrugsområ-
de (SFL), hvor der er mulighed for 
at indgå tilskudsberettiget aftaler om 
miljøvenlige jordbrugsforanstaltnin-
ger (MVJ) (figur 2).  

Ved en gennemgang af de 22 ejen-
domme, der ligger eller har jord in-
denfor området, er der fem ejen-
domme, som er noteret med dyre-
hold. To ejendomme er noteret med 
kvæghold, to med svinehold og to 
med mink. På de øvrige 17 ejen-
domme er der ikke registreret dyre-
hold.  

Figur 2 SFL - områder 
KMS copyright © Kort- & Matrikelstyrelsen 1992 / KD. 86.1033 
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vandingsboringer indenfor området. 
En kortlægning af spildevandsforhol-
dene viser, at 7 af ejendommene har 
forhold, der kan godkendes efter de 
nu gældende regler. Der er kend-
skab til flere bygningsnære nedgra-
vede olietanke indenfor området, 
hvor flere af disse er afblændet. 

De 12 af de 22 ejendomme forsynes 
med drikkevand fra Bording eller 
Engesvang Vandværk. Otte ejen-
domme har egen vandforsyning, 
hvor boringen oftest er placeret i 
gårdspladsen. Der findes to mark-
vandingsboringer indenfor området, 
der indvinder vand godt 50 meter 
under terræn, og der er ingen have-

Dele af området er udpeget som om-
råde med særlige drikkevandsinte-
resser og som tidligere nævnt nitrat-
følsomt område (figur 3). 

Ingen af grundene indenfor indsats-
området er registreret hos amtets 
jordforureningsgruppe.  

Der er ingen virksomheder udover 
landbrug indenfor indsatsområdet. 

Den nordligste del af indsatsområdet 
er udpeget som et område hvor 
skovrejsning er uønsket. Det skyldes 
de landskabelige forhold omkring 
Bølling Sø. 

Figur 3 Nuværende OSD og nitratfølsomt 
område KMS copyright © Kort- & Matrikelstyrelsen 1992 / KD. 86.1033 
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INDSATSEN  
 

Udfra de nyeste resultater af amtets 
kortlægning af de hydrogeologiske 
forhold samt ny indvindingsdybde er 
indvindingsoplandet revideret. De 
tidligere udpegninger af Områder 
med Særlige Drikkevandsinteresser 
(OSD) og nitratfølsomme områder 
vil blive justeret i forbindelse med 
Regionplan 2005, så de stemmer 
overens med det nye indvindingsop-
land og dermed indsatsområdet 
(figur 4). 

I forbindelse med en større revide-
ring af SFL-områder i vinteren 
2003/2004 har amtet udpeget områ-
det ved indsatsområdet som SFL-
område (figur 2). I samarbejde vil 
man arbejde for at få udarbejdet 
MVJ-aftaler på arealerne. Dette vil 
ske ved besøg på ejendommene, 
hvor de forskellige muligheder præ-
senteres. Besøgene planlægges til 
2005. 

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 indretning af vaskepladser 
på de enkelte ejendomme, opbeva-
ring og håndtering af sprøjtemidler 
samt ubenyttede brønde og borin-
ger. 

Desuden checker kommunen på alle 
ejendommene forholdene omkring 
vandindvindingsboringer, spilde-
vandsforhold samt olietanke og an-
læg. Vandindvindingsboringerne skal 
lokaliseres og deres tilstand og vand-
kvalitet vurderes. 

Alle ejendomme vil være besøgt in-
den sommeren 2005. 

Figur 4 Planlagt OSD og nitratfølsomt 
område KMS copyright © Kort- & Matrikelstyrelsen 1992 / KD. 86.1033 
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Hvis man ønsker at ændre arealan-
vendelsen indenfor indsatsområdet 
skal det ske med særlige hensyn til 
grundvandsforholdene (jf. Region-
plan 2005). 

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. Dette sker via information 
fra blandt andet vandværket. 

Der kan lovmæssigt ikke gives tilla-
delse til at renovere eller etablere et 
nyt nedsivningsanlæg til husspilde-
vand indenfor den hygiejniske zone 
på 300 meter omkring et almen 
vandværks vandindvindingsboringer. 
Flere ejendomme indenfor den hygi-
ejniske zone har ikke et nedsivnings-
anlæg, der kan godkendes efter de 
nugældende regler. Engesvang 
Vandværk vil betale de eventuelle 
ekstraudgifter som disse lodsejere får 
på grund af afstandskravene. Det kan 
blandt andet dreje sig om de ekstra 
rør ud til 300 meter zonen og even-
tuelt en pumpe. 

Fra amtets sidearbejdes der på, at 
det bliver muligt indenfor hele om-
rådet at modtage tilskud til skovrejs-
ning, og at området bliver et skov-
rejsningsområde. 

Lodsejerne vil arbejde for at der la-
ves MVJ-aftaler. 

Et år efter endelig godkendelse hol-
der arbejdsgruppen møde, hvor der 
aftales lodsejermøde, hvis der er in-
teresse herfor. 

Tidsplanen for indsatserne kan ses i 
bilag 1. 

Miljøstyrelsen: Zonering. Vejledning 
nr. 3, 2000 

Bekendtgørelse om indsatsplaner. 
Nr. 494 af 28. maj 2000 

Ringkjøbing Amt. Geofysisk kort-
lægning ved Bording/Engesvang. 
Datarapport for HM-TEM. Wa-
terTech a/s, juli 2002 

Ringkjøbing Amt. Vurdering af ind-
vindingsoplande til Bording og Enge-
svang vandværker. WaterTech a/s, 
maj 2003 

Ringkjøbing Amt. Borehulslogging. 
Engesvang. DGU nr. 86.2050. He-
deselskabet, oktober 2003 

Ringkjøbing Amtskommune. Grund-
vandsmodel for det særlige drikke-
vandsområde ved Herning - Ikast. 
Projektbeskrivelse, Kemp & Laurit-
zen, dec. 1996. se delrapporter fra 
HOH: 

a) Ringkjøbing  Amt. Grundvands-
model for Herning/Ikast-området. 
Delrapport A: Boringer og bore-
hulslogs. HOH, juli 1998 

b) Ringkjøbing Amt. Grundvands-
model for området med særlige 
drikkevandsinteresser ved Herning - 
Ikast .  Delrapport B: TEM - under-
søgelser. HOH, juni 1998 

c)  som b). Delrapport C: Udførte 
MEP-undersøgelser. HOH, juli 
1998 

d) Ringkjøbing Amt. Grundvands-
model for det særlige drikkevand-
sområdse ved Herning-Ikast. Delrap-
port D: pejlinger, prøvepumpninger 
og vandføringsmålinger. HOH, juli 
1998 

e) Ringkjøbing Amt. Grundvands-
model for området med særlige 
drikkevandsinteresser ved Herning - 
Ikast. Profiler. HOH, marts 1999 

  
 
Referencer 



Side 11  December 2004 Indsatsplan Engesvang 

BILAG 1 
 
Tidsplan 

Amt: 

• arbejde for MVJ-aftaler                                2005 

• justere OSD og nitratfølsomme områder   2005 

• arbejde for skovrejsningsområde 

Kommunen: 

• miljøtilsyn på alle ejendomme                     2005 

• via miljøtilsynene arbejde for MVJ-aftaler   

Vandværk: 

• informere om vandværket og indsatsplanens eksistens                              

• finansiere de evt. merudgifter, der pga kildepladsen påfalder lodsejerne indenfor den hygiejniske zone, ved ændring 
af spildevandsforholdene. 

Lodsejere vil på frivillig basis arbejde for: 

• minimere afgrøder, der er gødnings– og sprøjtekrævende 

• indgå MVJ-aftaler 

• udbedre evt. kommentarer fra miljøtilsynene 

 

Næste møde i Arbejdsgruppen: 

Et år efter endelig vedtagelse           januar             2006 
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