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Grundvandskortlægningen blev tidligere udført 

som led i amternes administration af vandfor-

syningsloven, ifølge hvilken amterne skulle 

kortlægge vandressourcernes beliggenhed, stør-

relse, kvalitet og naturlige beskyttelse mod for-

urening, samt gennemføre en zonering af områ-

der med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og 

af indvindingsoplande til almene vandforsynin-

ger. Grundvandskortlægningen og zoneringen 

varetages i dag af Naturstyrelsen, som er en del 

af Miljøministeriet.

Formålet med zoneringen er:      

•	 At opnå en afgrænsning af delområder, der 

er særligt følsomme overfor én eller flere 

typer forurening, med angivelse af hvilken 

eller hvilke typer forurening de anses for 

følsomme overfor.

•	 At opnå en afgrænsning af områder, hvor en 

særlig indsats til beskyttelse af grundvan-

det er nødvendig.

Zoneringen danner grundlag for udarbejdelse 

af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen. 

Indsatsplanerne udarbejdes af kommunerne jf. 

Vandforsyningsloven.

Denne rapport sammenfatter den hidtidige 

kortlægning i området omkring Durup og Bal-

ling og skal således danne grundlag for Skive 

Kommunes indsatsplanlægning i dette område. 

Kortlægningsområdet består af OSD Durup og 

OSD Balling samt indvindingsoplandene til de 

almene vandværker, der ligger i tilknytning til 

OSD érne eller er placeret mellem disse. På fi-

gur 1.1 er vist OSD og indvindingsoplandene til 

vandværkerne. OSD på figur 1.1, og på de efter-

følgende figurer i rapporten, er de reviderede 

OSD ér, som de fremtræder, efter de er tilpasset 

kortlægningsresultaterne. Se også kapitel 3. 

Vandværkerne i kortlægningsområdet er: Durup 

Vandværk, Hem Vandværk, Hjerk Harre Vand-

værk, Ramsing Vandværk, Rettrup Vandværk og 

Vester Hjerk Vandværk.

Rapporten er opbygget således, at kapitel 2 er et 

1  Indledning

grundlæggende kapitel, som giver et regionalt 

overblik over områdets geologi og grundvands-

forhold i bred forstand. Kapitel 3 omhandler de 

forskellige områdeudpegninger, og kapitel 4 om-

handler anbefalingerne og indsatsforslagene ge-

nerelt for OSD og specifikt for hvert vandværk. 
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Figur 1.1. Kortlægningsom-
rådets afgrænsning bestå-
ende af OSD og indvin-
dingsoplande. På kortet er 
vandværkernes placering 
endvidere vist. 
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2 Beskrivelse af området

Kapitel 2 er en gennemgang af geologiske og hy-

drologiske forhold samt af vandforsyningsstruk-

turen og arealanvendelsen. 

Kortlægningsgrundlaget, som består af kortlæg-

ningsresultaterne fra de forskellige kortlægnin-

ger og modeller, der er udført og opstillet i om-

rådet, præsenteres løbende gennem rapporten.

2.1 Geologiske forhold 

Der er foretaget en sammenstilling af geologien i 

området bl.a. på baggrund af ” Geologisk model 

for DurupBalling indsatsområder – opstilling af 

forståelsesmodel og hydrostratigrafisk model” 

/1/. 

2.1.1  Overordnet geologisk ramme

Dette indledende afsnit er en helt overordnet 

gennemgang af de geologiske forhold på Salling. 

De efterfølgende afsnit vil mere detaljeret be-

skrive de geologiske forhold specifikt i kortlæg-

ningsområdet, for så vidt de har betydning for 

grundvandsmagasinerne og deres beskyttelse. 

På Salling er der i de dybereliggende geologiske 

lag nogle markante forkastninger dannet som en 

del af SorgenfreiTornkvist zonen. Forkastnin-

gernes betydning i forhold til grundvandsmaga-

sinerne, der ligger betydeligt mere terrænnært, 

er dog begrænset.

I forhold til de dybereliggende geologiske lag er 

der på Salling også to saltdiapirer, beliggende 

hhv. vest for Skive og i den nordøstlige del af Sal-

ling ved Selde og Junget. Disse geologiske struk-

turer, som har ”skubbet” de dybereliggende lag 

opad, har betydning for de mere terrænnære lag, 

herunder også udbredelsen af grundvandsmaga-

sinerne og dæklagenes udformning og komplek-

sitet. Saltdiapirerne er dog beliggende perifert i 

forhold til det aktuelle kortlægningsområde og 

kun saltdiapiren ved Selde og Junget har en vis 

betydning for de geologiske forhold i kortlæg-

ningsområdet, nærmere betegnet ved Durup 

OSD. 

På Salling består prækvartæroverfladen pri-

mært af oligocæne og miocæne ler-, silt- og 

sandsedimenter. Ved saltdiapirerne er det dog 

den dybereliggende kalk, der er presset opad af 

saltet, der er beliggende umiddelbart under de 

kvartære lag, mens de oligocæne og miocæne lag 

her er eroderet væk. 

Med hensyn til yngre aflejringer fra den kvar-

tære tidsperiode er der i kystprofiler på Salling 

fundet aflejringer fra istiderne Weichsel, Saale 

og Elster samt aflejringer fra Holstein mellemi-

stiden mellem Saale og Elster. Kystprofilerne vi-

ser, at de overvejende lerede moræner adskilles 

af smeltevandssand, og såvel moræneenheder 

som smeltevandsenhederne er deformerede af 

istryk fra forskellige retninger.  

Det er kendetegnet for Salling og ikke mindst 

på den del af Salling, som udgør kortlægnings-

området, at der er mange begravede dale, som 

skærer sig ned gennem dele af de underliggende 

oligocæne/miocæne lag, og som er udfyldt med 

yngre kvartære sedimenter. Dalene er sandsyn-

ligvis dannet i forbindelse med glacial erosion. 

Muligvis har de dybereliggende forkastningszo-

ner dog også betydning for dalenes udstrækning. 

2.1.2  Landskabsformer i kortlægnings-

området

På figur 2.1 er vist et udsnit af Per Smeds ”Land-

skabskort over Danmark” /2/. Som det fremgår 

af kortet, udgøres langt hovedparten af kort-

lægningsområdet af morænelandskab fra sid-

ste istid. Den vestlige del af Durup OSD er med 

overvejende sandbund, mens den øvrige del 

overvejende er med lerbund. Indvindingsoplan-

det til Vester Hjerk Vandværk skæres af en dal i 

forbindelse med Vium Mølleå.
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Figur 2.1. Udsnit af Per 
Smeds Landskabskort /2/.
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Figur 2.2 viser terrænet i kortlægningsområdet. 

Der er tale om et forholdsvis jævnt, storbak-

ket landskab, gennemskåret af mange større og 

mindre dale. Nogle af dalene er smalle, skarpe 

og dybt nedskårne, mens andre er brede og min-

dre markante. Der er ingen systematisk oriente-

ring af landskabsformerne.

Mange af de små og mindre dale i området er 

kendetegnede ved at bestå af korte eller længere 

retlinede segmenter, der ændrer orientering i 

”knækpunkter”. Dalene udviser med andre ord 

ikke et slynget forløb. Muligvis har tektonik i un-

dergrunden en medvirkende årsag til disse dal-

forløb, men kendskabet til undergrunden er for 

Figur 2.2. Den konturerede 
terrænoverflade	/4/.	På	
kortet er endvidere vist 
vandløbene.

ringe til, at der kan drages konklusioner.

Generelt ses der mange vandhuller, vandløb, 

vådområder og drænkanaler. Vandløbene er 

indtegnet på figur 2.2. Vådområder og moser 

er fortrinsvis knyttet til de lavere liggende dele. 

Der ses ofte længere og smalle strækninger med 

vådområder f.eks. langs med Rødding Å ved 

Overmølle i den nordøstlige del af Balling OSD. 

De relativt mange små vandhuller, de dybe ero-

sionskløfter og de mange drængrøfter vidner om 

en forholdsvis høj grundvandsstand og/eller le-

rede jordbundsforhold. Sidstnævnte bekræftes 

af jordartskortet, der omtales efterfølgende.
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Figur 2.3. Uddrag af 
digitalt ”Jordartskort 
1:200.000” udarbejdet af 
GEUS /5/.

2.1.3  Terrænnære jordlag

I kortlægningsområdet udgøres den øverste me-

ter af lagpakken overordnet af aflejringer bestå-

ende af moræneler, se figur 2.3 med de terræn-

nære jordarter /5/. I forbindelse med vandløb 

og dalene i området optræder der en del fersk-

vandssand, bl.a. ved Harre Å i den vestlige del 

af Durup OSD. I den vestlige del af Durup OSD 

er der endvidere et større sammenhængende lag 

af smeltevandssand. Sandet strækker sig helt 

til kysten mod vest. I området ved Vester Hjerk 

Vandværks opland centralt i området ses fersk-

vandsand i forbindelse med Vium Mølleå.
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Figur 2.4: Forekomst af be-
gravede dale i forbindelse 
med kortlægningsområdet. 
Kortet er fra /6/. 

2.1.4  Begravede dale

Der foregår en løbende kortlægning af de be-

gravede dale i Danmark /6/. Der er tale om en 

kortlægning, som Naturstyrelsen bidrager til, 

men som foregår uafhængigt af kortlægningen 

i de enkelte kortlægningsområder. Kortlægnin-

gen af de begravede dale bygger primært på de 

geofysiske data, der løbende indsamles i forbin-

delse med den afgiftsfinansierede grundvands-

kortlægning. Udpegningen af disse begravede 

dale er således alene foretaget, hvor der er data 

tilstede. Dalenes udbredelse uden for disse kort-

lægningsområder er derfor ukendt, men dalene 

må formodes også at være til stede her. 
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Ved DurupBalling har kortlægningen af de be-

gravede dale i Danmark /6/ vist, at der er flere 

begravede dale i området, se figur 2.4. Især ved 

Durup OSD er der et stort antal begravede dale. 

Flere dale gennemskærer og krydser hinanden. 

Dalretningerne er Ø-V, NNV-SSØ og NØ-SV. I 

Balling OSD er der to forholdsvis smalle begra-

vede dale. Dalene er placeret i hhv. den vestlige 

og i den mere centrale del af OSD.

2.1.4  Begravede dale

Der foregår en løbende kortlægning af de be-

gravede dale i Danmark /6/. Der er tale om en 

kortlægning, som Naturstyrelsen bidrager til, 

men som foregår uafhængigt af kortlægningen 

i de enkelte kortlægningsområder. Kortlægnin-

gen af de begravede dale bygger primært på de 

geofysiske data, der løbende indsamles i forbin-

delse med den afgiftsfinansierede grundvands-

kortlægning. Udpegningen af disse begravede 

dale er således alene foretaget, hvor der er data 

tilstede. Dalenes udbredelse uden for disse kort-

lægningsområder er derfor ukendt, men dalene 

må formodes også at være til stede her. 

Ved Durup-Balling har kortlægningen af de be-

gravede dale i Danmark /6/ vist, at der er flere 

begravede dale i området, se figur 2.4. Især ved 

Durup OSD er der et stort antal begravede dale. 

Flere dale gennemskærer og krydser hinanden. 

Dalretningerne er Ø-V, NNV-SSØ og NØ-SV. I 

Balling OSD er der to forholdsvis smalle begra-

vede dale. Dalene er placeret i hhv. den vestlige 

og i den mere centrale del af OSD.

 Det er på figur 2.4 angivet, at ikke alle dalene 

i området er ”veldokumenterede”, men det om-

fattende kortlægningsarbejde i forbindelse med 

Durup-Balling kortlægningsområdet har reelt 

bekræftet disse dalstrukturer, hvilket bl.a. ses 

ved udbredelsen af det dybereliggende grund-

vandmagasin, se f.eks. figur 2.11 i afsnit 2.2.2.

Dalene er vigtige i forhold til grundvandsres-

sourcerne, idet de ofte rummer dybe grund-

vandsmagasiner. Der har da også været meget 

fokus på disse dale i forbindelse med opstil-

lingen af den geologiske og hydrostratigrafiske 

model i området, jf. afsnit 2.2.

2.1.5  Prækvartæret 

De øverste dele af prækvartæret indenfor kort-

lægningsområdet udgøres af ler, silt og i mindre 

omfang af sand fra hhv. Oligocæn og Miocæn. 

Der er ingen væsentlige indvindingsmæssige 

muligheder fra de prækvartære sedimenter. Den 

prækvartære overflade udgør således overord-

net bunden for, hvorfra det er muligt at indvinde 

ordentligt grundvand.

Den prækvartære overflade, som den er tolket 

i den hydrostratigrafiske model for området, 

fremgår af figur 2.5. Den hydrostratigrafiske 

model er nærmere gennemgået i afsnit 2.2. De 

begravede dale, som har skåret ned igennem de 

miocæne og oligocæne lag, ses meget tydeligt på 

prækvartær overfladen, bl.a. tværs gennem Bal-

ling OSD.
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Figur 2.5. Prækvartærover-
fladen	efter	den	hydrostra-
tigrafiske	model	/1/.	
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2.1.6  Kvartæret

Den kvartære lagserie viser spor efter flere isti-

der og mellemistider, og der er således flere se-

kvenser af moræneler og smeltevandssand over 

hinanden. Generelt er lagene præget af deforma-

tioner fra istryk og lokalt også saltdiapirer, men 

deformationerne vurderes generelt ikke at være 

af væsentlig betydning for de strømningsmæs-

sige eller beskyttelsesmæssige forhold i området 

/1/.

Mægtigheden af den kvartære lagserie varierer 

stærkt bl.a. på grund af saltdiapirerne, men i 

kortlægningsområdet nok især pga. de mange 

begravede dale. Mægtigheden varierer således 

fra få meter til mere end 100 m.

Der er i Balling OSD, og i den sydlige del af Sal-

ling i det hele taget, fundet smeltevandsler, som 

kan være fra sen-Elster eller Holstein (når der 

er tale om marint ler). Denne del af Salling har 

således været en issø og et efterfølgende hav. De 

sedimenter, der ligger over leret, er således dan-

net i forbindelse med de to sidste istider Saale 

og Weichsel.

2.1.7  Geologisk principskitse

De ovennævnte geologiske og landskabsmæssige 

forhold er sammenfattet i 4 geologiske profil-

skitser, som viser den principielle opbygning af 

de geologiske lag, som har betydning for vand-

indvindingen. Profilerne løber fra vest mod øst 

og syd mod nord og skærer hhv. Durup og Bal-

ling OSD. Profilerne er udtegnet på baggrund af 

den hydrostratigrafiske model, der er opstillet 

for området, jf. afsnit 2.2.

Som det fremgår af både figur 2.6 og 2.7, er der 

begravede dale i både Durup og Balling OSD, 

hvorfra der kan og bliver indvundet vand. Der 

er dog også større sammenhængende sandma-

gasiner mere terrænnært over dalene. Dalenes 

opbygning har betydning for den hydrauliske 

kontakt mellem sandlagene i de terrænnære lag 

og sandlagene i dalene. Dette har således også 

betydning for sårbarheden af grundvandsmaga-

sinerne. 

Af figurerne kan det også ses, at lerlagene i om-

rådet er meget varierende i tykkelse, og der op-

træder ikke et sammenhængende lerlag i kort-

lægningsområdet.
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Figur 2.6. Overordnede 
geologiske	profilsnit	ved	
Durup OSD. 

På	kort	er	vist	profillinier-
nes beliggenhed.
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Figur 2.7. Overordnede 
geologiske	profilsnit	ved	
Balling OSD. 

På	kort	er	vist	profillinier-
nes beliggenhed.
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2.2   Hydrostratigrafisk model 

Med udgangspunkt i de geologiske forhold er 

der opstillet en 3D model af de geologiske lag, 

der har betydning for grundvandets strømning. 

Modellen er en hydrostratigrafisk model, som er 

opbygget med gennemgående lag, der mere tager 

sigte på at skelne mellem lagenes hydrauliske 

egenskaber end på den geologiske dannelse af de 

enkelte lag. 

Modelområdet har været hele Salling, men der 

har været særligt fokus på Durup OSD og Balling 

OSD samt området her imellem. Fokusområdet 

fremgår af figur 2.8 i næste afsnit.

Modellen er bygget op omkring fire kvartære 

magasiner, der er defineret ved en top og en 

bund af de enkelte magasiner. Magasin 1 og 2 

er knyttet til den øvre del af lagserien og kan i 

princippet forekomme i hele modelområdet. Ma-

gasin 3 og 4 er knyttet til de begravede dale, hvor 

magasin 3 er det mest udbredte, og magasin 4 

kun findes i sjældne tilfælde og i de dybeste dele 

af de begravede dale. 

Den prækvartære overflade udgør et hydrostra-

tigrafisk lag, der langt overvejende udgøres af 

glimmerler og findes i hele modelområdet.

Kalkoverfladen er truffet i en del boringer i for-

bindelse med saltdiapiren ved Selde og Junget 

(mod NØ) og i enkelte boringer i forbindelse med 

Skive saltstrukturen. I alle tilfælde er kalken 

kun truffet i boringer uden for kortlægningsom-

rådet og vurderes kun at have lokal betydning.

Der er af modeltekniske årsager defineret nogle 

koteintervaller, hvor de enkelte lag kan findes 

inden for. Disse intervaller er sammen med de 

anvendte lagnavne vist i tabel 1. 

Det skal bemærkes, at magasin 4 kun har en me-

get begrænset udbredelse, og at der ikke foregår 

nogen indvinding herfra, hvorfor der er set bort 

fra laget i det videre arbejde.

2.2.1  Datagrundlag for den hydrostrati-

grafiske model

Det primære datagrundlag for den hydrostra-

tigrafiske model omfatter geologiske data (bo-

ringer) fra Jupiter-databasen og geofysiske data 

fra GERDA-databasen (TEM, PACES, MEP og 

borehulslogs). Sekundære data omfatter diverse 

temakort og en terræn-model. En stor del af dis-

se data er specifikt indsamlet i forbindelse med 

Durup-Balling kortlægningsområdet, se tabel 2.
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 Tabel 1. Modellagene fra 
den	hydrostratigrafiske	
model for Durup Balling 
kortlægningsområdet /1/. 

Tolket lagflade Koteinterval

Top af magasin 1 >15 

Bund af magasin 1 >15

Top af magasin 2 0-15

Bund af magasin 2 0-15

Top af magasin 3 -50 - 0

Bund af magasin 3 -50 - 0

Top af magasin 4 < -30

Bund af magasin 4 < -30

Top af prækvartær el. kalk Alle

Hydrostratigrafiske enheder

Lag

Ler 1, moræneler

Magasin 1,

smeltevandssand, ferskvandssand

Ler 2, moræneler, smeltevandsler

Magasin 2,  smeltevandssand

Ler 3, moræneler, smeltevandsler

Magasin 3, smeltevandssand

Ler 4, moræneler, smeltevandsler

Magasin  4, smeltevandssand

Glimmerler, glimmersilt el. kalk
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År Aktivitet Formål Udført af

2004 TEM kortlægning Kortlægning af grundvandsmagasiner-

ne, herunder de begravede dale

Rambøll

2004 Boringer 6 stk. undersøgelsesboringer, der bl.a. 

påviser de begravede dale

Rambøll

2004 Rapport Screeningsrapport om Durup kortlæg-

ningsområdet der gennemgår de geolo-

giske og indvindingsmæssige forhold

Viborg Amt

2004 Rapport Screeningsrapport om Balling kortlæg-

ningsområdet der gennemgår de geolo-

giske og indvindingsmæssige forhold

Viborg Amt

2005 PACES kortlægning Kortlægning af de overfladenære 

jordlag med henblik på en sårbarheds-

vurdering

Rambøll

2010 Geologisk model Geologisk model og hydrostratigrafisk 

model for Salling

Grontmij

2010 Grundvandsmodel Grundvandsmodel for Salling DHI

Tabel 2. Datagrundlaget 
som er indsamlet i forbin-
delse med Durup-Balling 
kortlægningen..
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Figur 2.8. Datagrundlag 
og fokusområde for den 
hydrostratigrafiske	model	
ved Durup-Balling kortlæg-
ningsområdet.

På figur 2.8 er vist de data, som indgår i den 

hydrostratigrafiske model. Dog er der tre geo-

fysiske MEP kortlægninger, som ikke er vist på 

kortet. Disse MEP data ligger alle udenfor fokus-

området for den hydrostratigrafiske tolkning. 

Fokusområdet fremgår ligeledes af figuren.
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2.2.2  Grundvandsmagasiner

Med udgangspunkt i lagene fra den hydrostra-

tigrafiske model (se tabel 1) er udbredelsen af 

magasinlagene vist på nedenstående figur 2.9, 

2.10 og 2.11.

Som det fremgår af kortene, er de terrænnære 

magasiner 1 og 2 mere eller mindre udbredt i 

begge OSD. Der er for Salling som helhed dog 

ikke tale om nogen større sammenhængende 

grundvandsmagasiner.

Figur 2.9. Udbredelsen 
(tykkelsen) af det øverste 
sandlag, magasin 1.
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Figur 2.10. Udbredelsen 
(tykkelsen) af det mellem-
ste sandlag, magasin 2.

Det skal bemærkes, at magasin 2 udgør et ri-

meligt sammenhængende magasin i området 

ved Balling OSD og Ramsing Vandværks ind-

vindingsopland. Endvidere synes magasin 2 at 

være til stede i hovedparten af Durup OSD og i 

området umiddelbart nord for OSD.



2 Beskrivelse af området   27

Figur 2.11. Udbredelsen 
(tykkelsen) af det nederste 
sandlag, magasin 3.

Magasin 3 optræder som langstrakte afgrænse-

de magasiner, da magasin 3 repræsenterer dal-

magasinerne. Navnlig i Balling OSD er den nord-

vest-sydøst gående dalstruktur tydelig. Også en 

dalstruktur på tværs af indvindingsoplandet til 

Vester Hjerk Vandværk kan erkendes tydeligt.
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Figur 2.12. Tykkelsen af det 
øverste lerlag (Ler 1) over 
magasin 1.

2.2.3  Dæklag af ler 

Ligeledes med udgangspunkt i modellagene fra 

den hydrostratigrafiske model er udbredelsen og 

tykkelsen af lerlagene vist på figur 2.12, 2.13 og 

2.14.
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Lerlag 1 er det øverste lag i den hydrostratigra-

fiske model og er således et terrænnært lerlag. 

Som det fremgår af figur 2.12, er laget af be-

grænset udbredelse og i Durup OSD stort set 

helt fraværende. Laget må forventes at være iltet 

og opsprækket, og i forhold til en beskyttelse af 

grundvandet har det nok en begrænset betyd-

ning. 
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Figur 2.13. Tykkelsen af det 
mellemste lerlag (Ler 2) 
over magasin 2.

Det mellemste lerlag er mere udbredt end Ler 1, 

navnlig i området mellem Durup OSD og Balling 

OSD er der større sammenhængende lerlag af en 

rimelig tykkelse. I de 2 OSD er lagets udbredelse 

dog begrænset.
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Figur 2.14. Tykkelsen af det 
nederste lerlag (Ler 3) over 
magasin 3.

Det nederste lerlag har også en begrænset ud-

bredelse i begge OSD, dog er der sammenhæn-

gende områder med ler af en vis tykkelse i dele 

af Durup OSD.
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2.3 Hydrologiske forhold

Beskrivelsen af de hydrologiske forhold i områ-

det omfatter en beskrivelse af vandløb, søer og 

vådområder, samt de potentiale- og strømnings-

mæssige forhold. Endvidere redegøres for vand-

indvindingen i området samt for de beregnede 

indvindingsoplande og grundvandsdannende 

oplande til vandværkerne i området. 

Datagrundlaget bygger på Jupiter data, Natur-

styrelsens temakort med bl.a. vandløb og ikke 

mindst på den grundvandsmodel, der er opstillet 

i 2010. Indledningsvist i dette afsnit beskrives 

grundvandsmodellen nærmere.

2.3.1  Grundvandsmodel

Med udgangspunkt i den opstillede hydrostrati-

grafiske model, jf. afsnit 2.2, er der opstillet en 

grundvandsmodel for Salling /3/. Der er tale om 

en dynamisk strømningsmodel opstillet af DHI.

Modellen er opstillet som en integreret hydrolo-

gisk model i MIKE SHE – MIKE 11, hvor der dog 

er lagt vægt på grundvandsdelen og i mindre om-

fang på overfladevandsdelen.

Modellen er en dynamisk model, der bygger på 

data (indvindingsdata, nedbørsdata, pejledata 

mv.) fra perioden 2001 til 2009. 

Der er ved kalibrering af modellen anvendt en 

cellestørrelse på 200 m x 200 m, men ved op-

landsberegningerne er modellen nedskaleret til 

en cellestørrelse på 100 m x 100 m for at opnå en 

forbedret rumlig opløsning af oplandene.   

Hovedparten af de hydrologiske forhold, der 

beskrives i det efterfølgende, beskrives med ud-

gangspunkt i resultaterne fra denne grundvand-

model.

2.3.2  Overfladevand

Grundvandsudstrømning til vandløb og søer 

har sammen med de topografiske forhold betyd-

ning for trykniveauet i grundvandet og dermed 

strømningsretningen af grundvandet. 

På figur 2.15 er vist vandløbene i området. De 

farvede områder repræsenterer topografiske del-

oplande til vandløbsstrækninger, for hvilke der 

tidligere er beregnet medianminimumsafstrøm-

ninger. 

 

Både Durup og Balling OSD er beliggende på 

”ryggen” af Salling, hvorfor der her naturligt 

udspringer en del vandløb. Således udspringer 

Overmølle Bæk og Krarupmølle Bæk i Balling 

OSD, mens Harre Å og Durup Bæk og Hegnets 

Mølleå udspringer ved Durup OSD. Viummølle 

Å, der løber gennem oplandet til Vester Hjerk 

Vandværk, afleder en stor del af det vand, der 

udspringer på den centrale del af Salling.

Hovedparten af vandløbene strømmer mod 

nord, øst eller vest ud i Salling Sund, Skive 

Fjord, Hvalp Sund og Fur Sund. 

Vellum Å, ved Ramsing Vandværk, løber mod 

sydvest og ender i Venø Bugt, mens Karupmølle 

Bæk løber mod syd og efterfølgende mod øst for 

at ende i havet ved Skive by.
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Figur 2.15. Vandløb med 
vandløbsnavne og topogra-
fiske	deloplande	til	de	en-
kelte vandløbsstrækninger. 
Farverne er alene anvendt 
for at kunne skelne de 
topografiske	deloplande.
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Figur 2.16. Potentialet for 
magasin 2 vist med 2,5 m 
potentialekurver. På kortet 
er endvidere vist vandlø-
bene i området.

2.3.3  Potentialeforhold

Med udgangspunkt i grundvandsmodellen er 

her præsenteret de simulerede potentialeforhold 

for magasin 2, dvs. for det mellemste magasin, 

se figur 2.16. For såvel det terrænnære magasin 

1 som det dybereliggende magasin 3 er der stort 

set de samme potentialeforhold, dvs. der må i 

overvejende grad være direkte hydraulisk kon-

takt mellem de 3 magasiner. 

Potentialeforholdene er i høj grad styret af de 

topografiske forhold og vandløbene på Salling, 

således at potentialet ligger forholdsmæssigt 

højt i områderne mellem vandløbene og falder 

ned mod vandløbene.

Som det fremgår af figuren er der et poten-

tialetoppunkt i kote 20 i den nordøstlige del 

af Durup OSD og et toppunkt i kote 27,5 i den 

sydlige del af samme OSD. I Balling OSD er der 

et toppunkt i kote 40 den nordøstlige del.
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Figur 2.17. Indvindingsan-
læg opdelt efter type.

2.3.4  Vandindvinding

Indvindingen i kortlægningsområdet foregår 

dels til vandværker dels til markvanding og in-

dustri. Derudover er der en række enkeltind-

vindere i området. Den samlede indvinding fra 

disse er dog begrænset i forhold til vandværker, 

markvanding og industri.

På figur 2.17 er der med udgangspunkt vist de 

indvindingsanlæg, der er i området. Data stam-

mer fra Jupiter-databasen. 
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Indvindere Tilladelse Indvinding 2010

Vandværker 399.000 m3 319.732 m3

Markvanding mv. 176.970 m3 4.272 m3

I alt vandindvinding 575.970 m3 324.004 m3

Indvindingsmængderne indenfor fokusområdet 

for den hydrostratigrafiske model, se figur 2.17, 

fremgår af tabel 3.

Stort set hele den vandindvinding, der foregår i 

området, er til vandværkerne. Det skal dog be-

mærkes, at der er givet tilladelse til indvinding 

til markvandere og øvrige indvindere på næsten 

halvdelen af den vandmængde, der er givet tilla-

delse til ved vandværkerne. Men tilsyneladende 

udnyttes disse indvindingstilladelser dog ikke. I 

forhold til markvanding kan dette dog være an-

derledes i andre år, bl.a. afhængigt af nedbørs-

forholdene i vandingsperioden.

2.3.5 Indvindingsoplande og grund-

vandsdannende oplande

Med udgangspunkt i den opstillede grundvands-

model er der beregnet indvindingsoplande og 

grundvandsdannende oplande for de enkelte 

vandværker. Indvindingsoplandene omfatter de 

arealer, hvor modellen viser, at der strømmer 

grundvand til vandværkernes indvindingsbo-

ringer. De grundvandsdannende oplande er de 

infiltrationsområder, hvor der siver vand ned fra 

de terrænnære lag og strømmer til indvindings-

boringerne. Størrelsen af såvel indvindingsop-

landene og de grundvandsdannende oplande er 

afhængig af indvindingsmængdens størrelse. 

Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i 

den tilladte indvindingsmængde for hvert vand-

værk.

Beregningen foretages ved, at der placeres et 

antal ”vandpartikler” i hver beregningscelle i 

grundvandsmodellen. Modellen ”kører” heref-

ter i 500 år og partiklerne bevæger sig nedad og/

eller på langs med modellagene. Herefter udsor-

teres de partikler, der når en af vandværksbo-

ringerne. Ved at anvende en periode på 500 år 

sikres, at alle de partikler, der vil ende i vand-

værksboring, også når at løbe hele strækningen 

igennem.  

Tabel 3. Tilladt indvinding 
og indvindingsmængder 
indenfor kortlægningsom-
rådet.
 For enkelte markvan-
dingsanlæg er der tale om 
en indvinding fra tidligere 
år, fordi der ikke forelig-
ger nogen indberetning for 
2010.

Partiklerne fra de to øverste lag af grundvands-

modellen repræsenterer infiltrationsområderne, 

altså de områder hvor der sker en grundvands-

dannelse, mens partiklerne i de dybere lag af 

modellen repræsenterer strømningen i magasi-

net hen mod boringerne, dvs. indvindingsoplan-

det.

Omkring hver af disse sværme af partikler på vej 

mod indvindingsboringerne optegnes polygoner 

i en afstand af 100 m fra de yderste partikler (100 

m svarer til størrelsen af modellens gridceller). 

Disse polygoner angiver udstrækningen af hhv. 

indvindingsoplandene og de grundvandsdan-

nende oplande, når der er taget udgangspunkt i 

den kalibrerede model, her kaldet referencemo-

dellen. 

I en grundvandsmodel er en række usikkerhe-

der, både i forhold til den tolkede hydrostrati-

grafiske model, inputdata og modelparametre-

ne. I forbindelse med denne modelopstilling er 

der gennemført en vurdering af usikkerheden 

på oplandene vha. en stokastisk metode (Monte 

Carlo simulering), hvor der foretages gentagne 

simuleringer af partikelbanerne ud fra variatio-

ner i de hydrauliske ledningsevner i modellen. 

Der er ikke ændret på den hydrostratigrafiske 

model, ej heller på inputdata, men kun på en 

række af modelparametrene. Dvs. der er nu ikke 

tale om den kalibrerede referencemodel, men 

en lang række næsten ens modeller, hvor der er 

ændret lidt på den hydrauliske ledningsevne i et 

modellag. Der er gennemført 50 modelkørsler 

med forskellige realisationer af de styrende pa-

rametre i modellen. For de partikler, der når en 

af de 6 vandværkers boringer, er partiklernes 

oprindelsespunkt og transporttid gemt for hver 

kørsel og grupperet til en samlet partikelsværm 

for hver boring. Ud fra antallet af partikler, der 

når en indvindingsboring i den enkelte celle, er 

der beregnet fraktiler. Høje fraktiler indikerer 

høj sandsynlighed for, at en celle er en del af op-

landet og vice versa.
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Er der en signifikant sandsynlighed for, at en 

given celle, der ligger udenfor de optegnede op-

lande fra referencemodellen, reelt bidrager med 

vand til en vandværksboring, bør denne celle re-

elt inddrages i oplandet.

De endeligt optegnede grundvandsdannende 

oplande følger følgende kriterier:

•	 De grundvandsdannende oplande følger 

som udgangspunkt referencemodellens af-

grænsning. 

•	 De grundvandsdannende oplande justeres 

således, at områder, hvor fraktilen er større 

end 20 % (konfidensintervallet), bliver in-

deholdt i oplandet. 

•	 Enkle små isolerede grundvandsdannende 

oplande fjernes såfremt fraktilen er mindre 

end 10 % (konfidensintervallet).

De endeligt optegnede indvindingsoplande føl-

ger følgende kriterier:

•	 Indvindingsoplandene følger som udgangs-

punkt referencemodellens afgrænsning.

•	 Indvindingsoplandene justeres efter de 

grundvandsdannende oplande, således at 

det grundvandsdannende opland er inde-

holdt helt i indvindingsoplandet.

•	 Indvindingsoplandene justeres således, at 

områder, hvor fraktilen er større end 20 % 

(konfidensintervallet), bliver indeholdt i op-

landet.

•	 Indvindingsoplandene justeres således, at 

en 300 m zone om hver indvindingsboring 

er indeholdt i indvindingsoplandet.

På figur 2.18 – 2.24 er vist hhv. det grundvands-

dannende opland og indvindingsoplandet fra re-

ferencemodellen samt de endelige oplande efter 

inddragelse af resultaterne fra den stokastiske 

oplandsanalyse og en 300 m zone. For at kunne 

skelne data på de enkelte figurer er det valgt ikke 

at medtage baggrundskort. I kapitel 4, hvor de 

aktuelle forhold ved hvert vandværk er beskre-
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vet, er oplandene vist med baggrundskort.

Figur 2.18. Grundvands-
dannende opland og ind-
vindingsopland ved Durup 
Vandværk.

Vandværket indvinder fra fire boringer (DGU 

nr. 46.533, 46.554, 46.640 og 46.545). Af grund-

vandsmodellen /3/ fremgår, at hovedvægten af 

vandpartiklerne kommer fra det grundvands-

dannende opland mod vest. 

Grundvandsmodellen /3/ viser i øvrigt, at langt 

den overvejende del af partiklerne fra de grund-

vandsdannende oplande er mindre end 50 år 

undervejs til vandværksboringerne. Kun de alle 

yderste dele af de grundvandsdannende oplande 

viser en alder på over hundrede år. Der er såle-

des generelt tale om meget ungt vand. Se også 

afsnit 4.2.

Durup Vandværk
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Der indvindes fra tre boringer. Oplandet stræk-

ker sig både mod syd og nord. Af grundvands-

modellen fremgår, at langt hovedparten af par-

tiklerne fra det grundvandsdannende opland 

kommer fra det sydligste af oplandene /3/. 

Grundvandsmodellen /3/ viser i øvrigt, at langt 

den overvejende del af partiklerne fra de grund-

vandsdannende oplande er mindre end 50 år 

undervejs til vandværksboringerne. Kun de alle 

yderste dele af det grundvandsdannende opland 

mod nord viser en alder på over hundrede år. 

Der er således generelt tale om meget ungt vand. 

Se også afsnit 4.3.

Hjerk Harre Vandværk
Figur 2.19. Grundvands-
dannende opland og ind-
vindingsopland ved Hjerk 
Harre Vandværk.
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Der indvindes fra to boringer. Oplandet strækker 

sig hhv. nord og syd for Viummølle Å, og der op-

træder således to adskilte grundvandsdannende 

oplande. Jf. grundvandsmodellen /3/ optræder 

der stort set lige mange grundvandsdannende 

partikler i de to grundvandsdannende oplande 

og grundvandsdannelsen må forventes at være i 

samme størrelsesorden nord og syd for åen.

Grundvandsmodellen /3/ viser i øvrigt, at langt 

den overvejende del af partiklerne fra de grund-

vandsdannende oplande er mindre end 50 år un-

dervejs til vandværksboringerne. Der er således 

generelt tale om meget ungt vand. Se også afsnit 

4.4.

Vester Hjerk Vandværk
Figur 2.20. Grundvands-
dannende opland og ind-
vindingsopland ved Vester 
Hjerk Vandværk.
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Vandværket indvinder fra to boringer. Hoved-

parten af partiklerne fra det grundvandsdan-

nende opland stammer fra de sydligst beliggen-

de 2/3 af oplandet, jf. grundvandsmodellen /3/. 

Grundvandsmodellen viser i øvrigt, at langt den 

overvejende del af partiklerne fra de grund-

vandsdannende oplande er mindre end 50 år 

undervejs til vandværksboringerne, en stor del 

endda kun 10 år undervejs. Kun de alle yderste 

dele af det grundvandsdannende opland, og kun 

meget få partikler, viser en alder på over hun-

drede år. Der er således generelt tale om meget 

ungt vand. Se også afsnit 4.5.

Hem Vandværk
Figur 2.21. Grundvands-
dannende opland og ind-
vindingsopland ved Hem 
Vandværk.
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Vandværket indvinder fra to boringer på to kil-

depladser, hvorfor der reelt er tale om to indvin-

dingsoplande og grundvandsdannende oplande. 

Oplandene støder dog op til hinanden i den nord-

lige del af oplandene. 

Grundvandsmodellen /3/ viser, at langt den 

overvejende del af partiklerne fra de grund-

vandsdannende oplande er mindre end 50 år 

undervejs til vandværksboringerne. Der er dog 

også nogle partikler, som er mellem 50 og 100 år 

undervejs. Det er kun de alle yderste dele af de 

grundvandsdannende opland mod nord, for så 

vidt angår den vestlige kildeplads, og mod øst, 

for så vidt angår den østlige kildeplads, der vi-

ser en alder på over hundrede år. Der er således 

generelt tale om meget ungt vand. Se også afsnit 

4.6.

Ramsing Vandværk
Figur 2.22. Grundvands-
dannende opland og 
indvindingsopland. ved 
Ramsing Vandværk.
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Vandværket indvinder fra to boringer. Det 

grundvandsdannende opland er sammenfal-

dende med indvindingsoplandet i hovedparten 

af oplandenes udstrækning. Kun hvor der er ta-

get hensyn til 300 m zonen for så vidt angår ind-

vindingsoplandet er der en forskel.

Aldersfordelingen af partiklerne viser, at langt 

den overvejende del af partiklerne fra de grund-

vandsdannende oplande er mindre end 25 år, en 

stor del endda mindre ned 10 år, undervejs til 

vandværksboringerne. Ingen partikler er 100 år 

undervejs. Der er således tale om endda meget 

ungt vand. Se også afsnit 4.7.

Rettrup Vandværk
Figur 2.23. Grundvands-
dannende opland og 
indvindingsopland ved 
Rettrup Vandværk.
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2.4 Grundvandskemi

Kendskab til de grundvandskemiske forhold 

og de enkelte stoffers koncentrationer i grund-

vandet og ikke mindst den tidslige udvikling i 

stofkoncentrationerne er væsentlig, når grund-

vandsressourcens kvalitet og sårbarhed skal 

vurderes.

Der er som en del af arbejdet med redegørelses-

rapporten udtaget vandprøver fra i alt 6 filtre i 

4 boringer (DGU nr. 55.1083, Filter 1; DGU nr. 

55.1083, Filter 2; DGU nr. 55.1083, Filter 4; 

DGU nr. 46.793, Filter 1; DGU nr. 55.769, Filter 

1 og DGU nr. 46.306, Filter 1). Vandprøverne er 

analyseret for hovedbestanddelene samt en lang 

række miljøfremmede stoffer. Resultaterne er 

indlæst i Jupiter-databasen.  

De data, der præsenteres, er fra Jupiter-data-

basen (udtrukket 1. juni 2011) og repræsenterer 

således både de nye vandanalyser og de eksiste-

rende vandanalyser fra f.eks. vandværkernes 

boringskontroller. De vandkemiske data er præ-

senteret med forskellige signaturer for hvert 

grundvandsmagasin. Data er opdelt efter de 3 

kvartære magasiner fra den hydrostratigrafiske 

model (Magasin 1, 2 og 3).

Med udgangspunkt i den seneste analyse fra 

hver boring, er der udarbejdet en række kort, der 

viser indholdet af en række relevante stofpara-

metre i boringerne. Endvidere er der udarbejdet 

tidsserier for en række stoffer med henblik på at 

vurdere den tidslige udvikling.

2.4.1 Nitrat

Nitrat er væsentligt i forhold til at vurdere 

grundvandskvaliteten og grundvandsmaga-

sinets sårbarhed. Nitrat i store koncentrationer 

er sundhedsskadeligt og vil endvidere være et 

udtryk for, at magasinet er sårbart for påvirk-

ning fra overfladen, og vil således være et signal 

om, at der kan være andre forurenende stoffer i 

grundvandet. Grænse-værdien for nitrat i drik-

kevand er 50 mg/l.

Nitrat stammer fra gødningen, som spredes på 

landbrugsarealerne, men der vil også under na-

turarealer ske en udvaskning af nitrat i forbin-

delse med nedbrydningen og omsætningen af 

det organiske stof i jordbunden. Udvaskningen 

under naturarealer, som ofte er i størrelsesorden 

10 mg/l til 20 mg/l, er dog betydeligt mindre end 

under landbrugsarealer.

Hvorvidt, den nedsivende nitrat når grund-

vandsmagasinet, afhænger af jordens evne til at 

nedbryde og omsætte nitraten. Såfremt dækla-

gene har tilstrækkelig med reduktionskapacitet, 

i form af bl.a. pyrit, vil nitraten blive nedbrudt, 

før det når grundvandsmagasinet. 

Er der målt nitrat i grundvandet, kan grund-

vandsmagasinet karakteriseres som sårbart 

overfor påvirkninger fra overfladen, herunder 

også andre stoffer som f.eks. miljøfremmede 

stoffer.

Der er analyseret 52 filtre i kortlægningsområ-

det for nitrat (ekskl. prøver fra enkeltindvinde-

re). I forhold til den seneste analyse er der fundet 

nitrat (mere end 1 mg/l) i 34 filtre. Det højeste 

fund er på 120 mg/l i DGU nr. 46.889 (en brønd 

tæt ved Hjerk Harre Vandværk), mens middel-

værdien er på 42 mg/l. Der er således overord-

net forholdsvis meget nitrat i grundvandsmaga-

sinerne.

På figur 2.24 ses fordelingen af nitrat i kortlæg-

ningsområdet. Durup OSD og området ved Ve-

ster Hjerk og Frammerslev Vandværk er domine-

ret af boringer med et forholdsvis højt indhold af 

nitrat. Ved Balling OSD, og vandværkerne i den-

ne del af området, er boringerne generelt uden 

eller med et lavere nitratindhold.
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Figur 2.24: Nitratindholdet 
i boringerne, vurderet ud 
fra seneste analyse.
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På figuren er endvidere vist nitratindholdet ved 

en række enkeltindvindere, hvor boringens DGU 

nr. ikke er kendt og/eller, hvor der er tale om en 

brønd. Resultaterne er derfor ikke knyttet til et 

magasinlag.

På figur 2.25 er nitratindholdet sammenholdt 

med dybden til filtertop. Data er inddelt efter 

grundvandsmagasinerne.

Hovedparten af boringerne med et højt nitrat-

indhold er filtersat indenfor de øverste 25 meter 

under terræn. 30 meter vurderes umiddelbart 

at være et udtryk for nitratfronten, da der kun 

er en enkelt boring herunder, der har et indhold 

af nitrat. Som det fremgår af figur 2.25, er de 2 

boringer med et nitratindhold over 100 mg/l fil-

tersat meget terrænnært.
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Figur 2.25: Nitratind-
hold sammenholdt med 
filtertop.
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Figur 2.26. Udviklingen i 
nitratindhold indenfor ma-
gasin 2 og 3. Kun DGU nr. 
46.557 og 46.570 tilhører 
magasin 3. DGU nr. 55.470 
og 55.538 tilhører Rettrup 
VV; DGU nr. 55.647 tilhø-
rer Ramsing VV; DGU nr. 
46.557 og 46.570 tilhører 
Vester Hjerk VV. DGU 
nr. og dermed boringens 
beliggenhed kan ses af 
figur	2.21.
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Med udgangspunkt i boringer med et indhold af 

nitrat (dvs. et indhold over 1 mg/l) er den tids-

lige udvikling vurderet, idet der er optegnet tids-

serier for boringer med mere end tre analyser, 

se figur 2.26. Det skal bemærkes, at der ikke er 

tilstrækkeligt med data til at optegne tidsserier 

for Magasin 1.

 Det er vanskeligt at pege på en klar tendens, 

men overordnet er der tale om et svagt stigende 

nitratindhold i hovedparten af boringerne. 

Dette ses bl.a. i DGU nr. 46.557, hvor indholdet 

er steget fra omkring 14 mg/l i 1976 til omkring 

32 mg/l i 2010. Boringen er filtersat i magasin 3 

og er tilhørende Rettrup Vandværk.  
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2.4.2  Sulfat og methan 

I det nedsivende regnvand er der ofte en naturlig 

sulfatkoncentration på 20 mg/l til 50 mg/l. Et 

sulfatindhold over 50 mg/l indikerer, at der er 

tilført mere sulfat end der naturligt er indeholdt 

i det nedsivende regnvand. Kilden kan være gød-

ning eller residualt saltvand, men vil ofte være 

pyritoxidation. Pyritoxidation finder sted, når il-

tet eller nitratholdigt vand passerer pyritholdige 

jordlag. Pyritoxidationen reducerer ilt- og ni-

trat-indholdet under dannelse af bl.a. sulfat. Et 

højt sulfatindhold indikerer således, at grund-

vandsmagasinet og/eller de overliggende jordlag 

kan være belastet med nedsivende nitrat, eller at 

vandspejlet, som følge af kraftigt oppumpning, 

ligger lavt således, at der kan trænge ilt dybt ned 

i jordlagene. Grænseværdien for sulfat i drikke-

vandet er 250 mg/l.

Et lavt indhold af sulfat under 20 mg/l indike-

rer, at der er tale om meget reducerende forhold 

i magasinet, hvor sulfat omdannes til svovlbrin-

te. Et lavt indhold af sulfat kan dog også hænge 

sammen med ”stillestående” gammelt vand, der 

som udgangsniveau havde et lavt sulfatindhold.

Der er målt for sulfat i 52 boringer/filtre. Den 

højeste værdi, der er målt er på 160 mg/l og den 

mindste værdi er 8 mg/l. Middelværdien er ca. 

66 mg/l. I 31 filtre er der et sulfatindhold over 

50 mg/l, mens det kun i 1 boring er under 20 

mg/l. Generelt er der tale om et forholdsvist højt 

sulfatindhold, som generelt er over det naturlige 

niveau.

Et indhold af metan er en anden indikator på 

meget reducerende forhold. Der er kun analyse-

ret i 13 boringer, og der er kun fundet methan i 

en begrænset koncentration i en enkelt boring. 

Methan analyserne understøtter således, at der 

generelt ikke er tale om meget reducerende for-

hold i grundvandsmagasinerne.

På figur 2.27 ses fordelingen af sulfatindholdet 

i boringerne. De varierende koncentrationer er 

fordelt ud i hele området og synes ikke præget af, 

hvilket magasin der er tale om, men mere hvor i 

området boringen er placeret. Der ses en tendens 

til, at de ”naturlige” koncentrationer mellem 20 

mg/l og 50 mg/l er beliggende i den centrale del 

og til dels i den nordlige del af kortlægningsom-

rådet.
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Figur 2.27. Sulfatindholdet 
i boringerne i området.
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 På figur 2.28 er sulfatindholdet sammenholdt 

med filtertop. 

Der er en meget stor spredning på sulfatindhol-

det indenfor de øverste 20 m af lagserien fra 8 

mg/l til 160 mg/l. Der er ikke nogen sammen-

hæng mellem sulfatindhold, og hvilket magasin 

der indvindes fra.

De tre boringer (DGU nr. 46.646, 46.649 og 

46.651) med det højeste sulfatindhold er filtersat 

i magasin 3, det dybe filter. Boringerne ligger tær 

på hinanden og tilhører alle Hjerk Harre Vand-

værk. I det område, hvor boringerne er placeret, 

er terrænet lavt og magasin 3 ligger forholdsvis 

højt, hvilket betyder, at magasin 3 her er belig-

gende forholdsvis terrænnært.

Den tidslige udvikling af sulfatindholdet er vist 

på figur 2.29 og 2.30. Der er taget udgangspunkt 

i boringer med 3 eller flere analyser.

Der er en generelt stigende tendens for sulfa-

tindholdet i begge magasiner, men indholdet 

synes at være stabiliseret de seneste 10 år til 15 

år, hvor det kun er enkelte boringer, der viser en 

fortsat klar stigende tendens. Boringer som DGU 

nr. 46.651, 46.649 og 46.554 viser en stadig sti-

gende tendens. De to førstnævnte tilhører Hjerk 

Figur 2.28. Sulfatind-
hold sammenholdt med 
filtertop.
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HarreVandværk, mens DGU nr. 46.554 tilhører 

Durup Vandværk. Den stigende tendens er sand-

synligvis et udtryk for, at der foregår en stadig 

større nitratreduktion i jordlagene.
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Figur 2.29. Tidslig udvik-
ling i sulfatindhold i mg/l 
for boringer i magasin 2. 
DGU nr. 55.277 og 55.478 
tilhører Hem VV; DGU nr. 
55.470 og 55.538 tilhører 
Rettrup VV; DGU nr. 
55.647 tilhører Ramsing 
VV.

Figur 2.30. Tidslig udvik-
ling i sulfatindhold i mg/l 
for boringer i magasin 3. 
DGU nr. 46.533, 46.554 og 
46.640 tilhører Durup VV; 
DGU nr. 46.557 og 46.570 
tilhører Vester Hjerk VV; 
DGU nr. 46.646, 46.649 
og 46.651 tilhører Hjerk 
Harre VV.

0

20

40

60

80

100

120

1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010

 46.  158  46.  712  55.  277  55.  470

 55.  478  55.  486  55.  538  55.  647

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010

 46.  533  46.  554  46.  557  46.  570  46.  640

 46.  646  46.  649  46.  651  46.  690



52  2 Beskrivelse af området

2.4.3  Klorid og ionbytning

Kloridindholdet i grundvand stammer overve-

jende fra opløst natriumklorid. Kloridindholdet 

i det nedsivende regnvand er ofte i en størrel-

sesorden af 20 mg/l til 40 mg/l. Nær kysten kan 

indholdet dog godt være højere.

Ved gamle marine aflejringer, f.eks. kalk, hvor 

porevandet ikke er endeligt udvasket af fersk 

vand, kan der optræde forhøjede kloridkoncen-

trationer (marint residualvand). Indtrængende 

havvand nær kysten kan ligeledes betyde forhø-

jede koncentrationer. Grænseværdien for klorid 

i drikkevand er 250 mg/l. 

Der er analyseret 53 boringer/filtre for klorid i 

området. I forhold til den seneste analyse er det 

højeste fund på 87 mg/l, det laveste fund er på 

24 mg/l, mens middelværdien er på 38 mg/l. Der 

er således overordnet et moderat kloridindhold i 

området, med kun enkelte boringer med et for-

højet indhold. 

I relation til klorid er det naturligt også at vur-

dere den beregnede parameter ”ionbytningsgra-

den”, der udtrykker forholdet mellem indholdet 

af klorid og natrium (i milliækvivalenter) i vand-

prøven.

Ved påvirkning fra gamle marine sedimenter, 

der stadig indeholder forholdsvis mange na-

trium- og kloridioner, kan der ske en såkaldt 

ionbytning, hvor calciumioner i vandet bytter 

plads med natriumioner bundet på sedimentet, 

således at der er forholdsvis flere natriumioner 

end kloridioner i vandet. I dette tilfælde bliver 

ionbytningsgraden høj. Ionbytning indikerer, at 

der er tale om et velbeskyttet grundvandsma-

gasin, hvor der er en ringe gennemstrømning 

af fersk vand. Ionbytning kan dog også optræde 

ved mere sårbare grundvandsmagasiner, og ion-

bytning alene er ikke tilstrækkelig til at vurdere 

magasinets sårbarhed. 

Omvendt ionbytning kan ske ved tilførsel af 

meget saltholdigt vand. Her vil der optræde så 

mange natriumioner i jordvæsken, at de begyn-

der at ”bytte plads” med calciumioner på lermi-

neralerne. Hermed bliver der forholdsvis færre 

opløste natriumioner i vandfasen og forholdsvis 

flere kloridioner. I dette tilfælde bliver ionbyt-

ningsgraden lav.

Kun en enkelt boring har en ionbytningsgrad 

så høj, at vandet kan vurderes ionbyttet (DGU 

nr. 55.382), og kun en enkelt boring har en ion-

bytningsgrad så lav, at vandet synes at være 

omvendt ionbyttet (DGU nr. 46.677). I ingen 

af boringerne er klorid eller natriumindholdet 

dog specielt højt, og den beregnede ionbytning 

og omvendte ionbytning må tilskrives en usik-

kerhed på analyseresultaterne for klorid og/eller 

natrium

2.4.4  Forvitringsgrad

Når der kun sker en opløsning af kalk (calci-

umkarbonat) med nedsivende kuldioxidholdigt 

vand, vil der være ligevægt mellem grundvan-

dets indhold af calcium og magnesium i forhold 

til indholdet af hydrogenkarbonat. Dette for-

hold (i milliækvivalenter) betegnes forvitrings-

graden. En forvitringsgrad på 1 afspejler en 

grundvandstype, som er et resultat af udvask-

ning af kalkholdige jordlag med kulsyreholdigt 

vand. Forvitringsgraden vil blive større end 1 og 

grundvandet dermed forvitringspræget, når der 

ikke er kalk i jordlagene eller når der optræder 

andre syrer end kulsyre i jordlagene, f.eks. ved 

oxidation af pyrit, hvorved der dannes svovlsy-

re. Ved opløsning af kalk (calciumkarbonat) med 

svovlsyre bliver ikke alt karbonaten omdannet 

til hydrogenkarbonat, idet en del forsvinder som 

kuldioxid og vand.  

Når grundvandet er forvitringspræget, betyder 

det således, at grundvandet er påvirket af pro-

cesser fra overfladen i større eller mindre grad, 

og dermed i et vist omfang sårbart.

Der er tilstrækkeligt med analyser i 41 boringer 

til, at forvitringsgraden kan beregnes. Kun i to 

boringer er forvitringsgraden tæt på 1 (0,90 og 

1,06), mens den i de øvrige boringer er større 

end 1,2. Grundvandet er således i høj grad præ-

get af forvitring.
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2.4.5  Aggressiv kuldioxid

I 33 boringer er pH på 7 eller derover, mens pH 

er under 7 i 24 boringer. Når pH er lav i forholds-

vis mange boringer, tyder det på, at der generelt 

er mangel på kalk i jordlagene.

Når der ikke er tilstrækkeligt med kalk i jordla-

gene over grundvandsmagasinet til at neutrali-

sere den kuldioxid, der siver ned fra overjorden, 

vil der optræde aggressiv kuldioxid i grundvan-

det. Kuldioxid er indeholdt i regnvandet, men 

dannes også ved omsætning af organiske stof, 

f.eks. døde plantedele.

Jf. drikkevandskvalitetskravet må der ikke være 

aggressiv kuldioxid i drikkevandet, da det oplø-

ser de kalkbelægninger, der normalt beskytter 

bl.a. galvaniserede vandrør mod tæring.

Der er analyseret 37 boringer/filtre i området. 

Det højeste fund er på 62 mg/l i DGU nr. 55.769, 

mens middelværdien er på 20 mg/l. 19 boringer 

har et indhold på 10 mg/l eller derover, hvilket 

er så højt, at det vanskeligt kan fjernes ved den 

almindelige vandbehandling på vandværkerne. 

Kun i 8 af de analyserede boringer er der ikke 

fundet aggressiv kuldioxid.

På figur 2.31 er den geografiske fordeling af ag-

gressiv kuldioxid vist. 

Figur 2.31. Aggressiv kul-
dioxid i boringerne.
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Figur 2.32. Indhold af 
aggressiv kuldioxid sam-
menholdt	med	filtertop
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På figur 2.32 er aggressiv kuldioxid sammen-

holdt med filtertoppen og magasinet.

 

Det aggressive kuldoxid er knyttet til filtre pri-

mært indenfor de øverste 30 m. For de magasi-

ner, der er repræsenteret indenfor de øverste 30 

m, er indholdet af aggressiv kuldioxid uafhæn-

gigt af magasinet.
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2.4.6  Indtagsdybde og vandkvalitet

Ved beskrivelsen af nitratindholdet, sulfatind-

holdet og indholdet af aggressiv kuldioxid er 

koncentrationerne sammenholdt med dybden til 

filtertop. Disse sammenstillinger tager ikke hen-

syn til geologiske og arealanvendelsesmæssige 

forskelle fra boring til boring. Skal vandkvalite-

ten sammenholdes med dybden, kan dette med 

fordel gøres, såfremt der er flere filtre i samme 

boring. Boringen med DGU nr. 55.1083 er den 

eneste boring med flere filtre. På figur 2.33 er 

koncentrationerne af en række karakteristiske 

stoffer vist i forhold til filtertoppen af de fire fil-

tre i boringen. Det skal bemærkes, at der ikke er 

nitrat i nogle af filtrene, og at der kun er et be-

grænset indhold (5 mg/l) af aggressiv kuldioxid 

i det øverste filter. Boringen repræsenterer såle-

des ikke det sårbare grundvand, og vandtypen er 

da også i alle filtre af type C. Det øverste filter er 

sat i magasin 1, mens de tre øvrige filtre er sat i 

magasin 3. På figuren er endvidere vist de geolo-

giske lag i boringen.

Det skal bemærkes, at sulfatindholdet falder 

i koncentration ned gennem filtrene, fra 120 

mg/l i det øverste til 33 mg/l i det nederste fil-

Figur 2.33. Stofkoncentra-
tionerne	i	4	filtre	i	boring	
DGU nr. 55.1083 (tilhø-
rende Ramsing Vandværk).
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ter. Selvom de tre nederste filtre står i sammen 

magasin, er der nogle karakteristiske forskelle i 

vandkvaliteten. Dette hænger muligvis sammen 

med de lag af smeltevandsler, der ligger umid-

delbart over det dybeste filter. Ud over at sul-

fatindholdet er klart lavest i det dybeste filter i 

forhold til de mellemste filtre, er der også forskel 

på kloridindholdet. Hvor de mellemste filtre vi-

ser et indhold på under 30 mg/l, er der fundet 

50 mg/l i det nederste filter. Mere karakteri-

stisk forskel i vandkvaliteten ses ved indholdet 

af hydrogencarbonat og kalcium. Som tidligere 

nævnt i forbindelse med forvitringsgraden, er 

der en sammenhæng mellem opløst kalcium og 

hydrogencarbonat. I det nederste filter er der så 

meget hydrogencarbonat, som det kan forventes 

i forhold til indholdet af kalcium (og magnesi-

um), såfremt det kun er kuldioxid, der opløser 

jordens kalk, mens der i de tre øvrige filtre er 

mindre hydrogencarbonat end det kan forventes 

ud fra indholdet af kalcium. Dette betyder, at der 

er andre syre end kuldioxid, der opløser kalken, 

f.eks. svovlsyre fra pyritoxidation. Det dybeste 

filter er således ikke præget af de samme proces-

ser fra overfladen som de øvrige filtre.  
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2.4.7  Vandtyper

En forenklet måde at beskrive de grundvand-

skemiske forhold er ved at beregne vandtypen. 

Ud fra en række redoxfølsomme stoffer: ilt, ni-

trat, sulfat, jern, methan og forvitringsgrad har 

Miljøstyrelsen opstillet en klassifikation i fire 

vandtyper, jf. Zoneringsvejledningen fra 2000 

/8/.

På figur 2.34 er vist fordelingen af vandtyperne. 

Det fremgår, at langt hovedparten af boringerne 

udgøres af vandtype B og til dels af vandtype C. 

Vandtype BX og CX er et udtryk for, at der er 

nogle modsætninger i de stofkoncentrationer, 

der er fundet i grundvandet i forhold til vandty-

pebestemmelsen. Vandtypen er i disse boringer 

dog vist med samme farve og signatur som de 

øvrige boringer.

Vandtype A og B er de sårbare vandtyper, der 

viser, at grundvandet er påvirket direkte fra 

overfladen. Vandtype C er den delvist beskyt-

tede vandtype, der viser, at grundvandet kun 

indirekte er påvirket fra overfladen. Vandtype D 

er den velbeskyttede vandtype, der ikke er på-

virket fra overfladen.
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Figur 2.34. Vandtyper i 
kortlægningsområdet. 
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2.4.8  Uorganiske sporstoffer

Arsen tilskrives ofte en afsmitning fra nærlig-

gende ældre marine lerede aflejringer, men pro-

cesserne omkring arsen er forholdsvis kompli-

cerede, hvorfor arsen ikke alene kan henføres til 

disse aflejringer. Arsen er som udgangspunkt et 

naturligt forekommende stof.

Arsen kan være et problematisk stof, fordi græn-

seværdien for drikkevand er meget lav (5 µg/l). 

Et mindre indhold af arsen kan dog ofte fjernes 

ved den almindelige vandbehandling på vand-

værket, men et højere indhold kræver en speciel 

vandbehandling.

Der er målt for arsen i 20 boringer. Højeste ind-

hold er fundet til 1,3 µg/l. Der er således kun et 

meget lavt indhold af arsen i grundvandet.

 

Nikkel kan hidrøre fra jordens indhold af pyrit, 

som ved iltning vil omdannes til opløst jern og 

sulfat med frigivelse af nikkel. I området er der 

analyseret for nikkel i 24 boringer. Den højeste 

værdi er 17 µg/l (DGU nr. 46.306), men de øvrige 

boringer har alle et indhold under 10 µg/l. Mid-

delværdien er 3,2 µg/l, altså langt under græn-

seværdien på 20 µg/l. Nikkel vurderes således 

ikke at være problematisk i dette område.

2.4.9  Miljøfremmede stoffer

Pesticider og nedbrydningsprodukter

Der er analyseret for pesticider i 36 boringer. 

Omfanget af analyserne er forskellige, men ge-

nerelt er der analyseret for de mest forekom-

mende og fundne stoffer. Ved den seneste vand-

prøvetagning foretaget af Naturstyrelsen i seks 

filtre fra fire boringer er der analyseret for en 

lang række stoffer, der kun i begrænset omfang 

er analyseret for tidligere, herunder bl.a. en lang 

række nedbrydningsprodukter fra pesticider. 

På figur 2.35 er vist fordelingen af boringer, der 

er analyseret for pesticider. På kortet er endvide-

re angivet, hvorvidt der er fund eller ej. Desuden 

ses, hvor der tidligere har været fund, men hvor 

stoffet ikke er genfundet i seneste analyse.

I 13 boringer er der fundet pesticider i den sene-

ste analyse. I tabel 4 ses i hvilke boringer, der er 

gjort fund i seneste analyse og af hvilke stoffer. 

Der er fundet pesticider i boringer, der er filter-

sat i alle tre magasiner, dog er der færrest borin-

ger i magasin 3.
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Figur 2.35. Analyser for 
pesticider. 
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Dato 

(seneste 

analyse)

Ind-

hold 

µg/l

Stof

Antal prø-

ver (Antal 

med fund)

21-11-97 0,052 2,6-dichlorbenzamid 1 (1)

27-11-02 0,23 Desethyl-atrazin 2 (2)

27-11-02 0,12 Desisopropy-atrazin 2 (2)

27-11-02 0,026 Simazin 2 (2)

27-11-02 0,046 Atrazin 2 (2)

27-08-09 0,017 2,6-dichlorbenzamid 4 (3)

02-09-10 0,02 2,6-dichlorbenzamid 2 (1)

02-09-10 0,02 2,6-dichlorbenzamid 4 (1)

10-08-98 0,06 DEIA 1 (1)

10-08-98 0,05 Dinoseb 1 (1)

01-08-02 1,2 Diuron 2 (2)

01-08-02 0,67 Desisopropy-atrazin 2 (2)

01-08-02 0,47 Simazin 2 (2)

01-08-02 0,075 2,6-dichlorbenzamid 2 (2)

01-08-02 0,023 MCPA 2 (1)

17-10-02 0,085 Desisoproy-atrazin 2 (2)

17-10-02 0,063 Desisoproy-atrazin 2 (2)

17-10-02 0,02 Simazin 2 (2)

17-10-02 0,015 Ter-but.azin,desethyl 2 (1)

10-12-02 0,1 Atrazin 2 (2)

10-12-02 0,056 Desethyl-atrazin 2 (2)

10-12-02 0,015 Desisopropy-atrazin 2 (2)

26-11-02 0,12 Bentazon 2 (2)

26-11-02 0,015 Mechlorprop 2 (2)

26-11-02 0,052 2,6-dichlorbenzamid 2 (2)

14-08-00 0,058 2,6-dichlorbenzamid 1 (1)

12-04-11 0,25 Bentazon 1 (1)

12-04-11 0,043 2,6-dichlorbenzamid 1 (1)

06-09-04 0,036 Trichloreddikesyre (TCA) 1 (1)

 DGU nr.

Fil-

ter

Maga-

sin

46.  385 1 2

46.  535 1 2

46.  554 1 3

46.  646 1 3

46.  651 1 3

46.  700 1 2

46.  881 1 1

46.  882 1 1

46.  891 1 1

46.  896 1 1

55.  256 1 2

55.  486 1 2

55.  769 1 2

55. 1083 4 1

Tabel 4. Fund af pesticider. 
Feltet ”Antal prøver” viser, 
hvor mange prøver af det 
pågældende pesticid der 
er taget ved boringen. I 
parentes er angivet antal 
prøver med fund. Grænse-
værdien for drikkevand er 
0,1 µg/l. 
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2.4.10  Grundvandskemiske problemstil-

linger

Grundvandet i kortlægningsområdet er generelt 

påvirket fra overfladen. Der er således fundet 

nitrat i hovedparten af boringerne. Der er fun-

det nitrat i 65 % af de undersøgte boringer, og 

i 44 % af de undersøgte boringer er indholdet 

over 25 mg/l (grænseværdien for drikkevand er 

50 mg/l). 

Der er generelt et højt indhold af sulfat, i mange 

boringer endda et stigende indhold. Det høje 

sulfatindhold indikerer, at der foregår en nitra-

treduktion af nedsivende nitratholdigt vand ved 

pyritoxidation. Nitratreduktionen er dog i man-

ge tilfælde ikke tilstrækkelig til at holde grund-

vandet nitratfrit. Kun i de dybere beliggende 

dele af grundvandsmagasinerne er der konstate-

ret nitratfrit og reducerende forhold. 

At grundvandet er påvirket fra overfladen ses 

også ved, at der er fundet aggressiv kuldioxid i 

en del boringer. Aggressiv kuldioxid er fundet i 

78 % af de undersøgte boringer, og i 51 % af de 

undersøgte boringer er indholdet på eller over 

10 mg/l (der må ikke være aggressiv kuldioxid i 

drikkevandet, men et indhold under 10 mg/l vil 

ofte kunne fjernes ved normal vandbehandling 

på vandværket). Dette viser, at der ikke er til-

strækkeligt med kalk i de overliggende jordlag 

til at neutralisere overskuddet af kuldioxid i det 

nedsivende vand. 

En høj forvitringsgrad er et udtryk for, at der 

enten ikke er kalk tilstede i jordlagene eller at 

der optræder andre syrer end kulsyre i jordla-

gene, f.eks. ved oxidation af pyrit, hvorved der 

dannes svovlsyre. Stort set alle vandprøver i 

kortlægningsområdet indeholder vand, der har 

en høj forvitringsgrad. Når grundvandet er for-

vitringspræget, betyder det, at grundvandet er 

påvirket af processer fra overfladen i større el-

ler mindre grad og dermed i et vist omfang er 

sårbart.

Der er fundet miljøfremmede stoffer og navnlig 

pesticider i en del boringer. Der er fundet pesti-

cider i 39 % af de undersøgte boringer, og i 14 % 

af de undersøgte boringer er indholdet på eller 

over 0,1 µg/l (grænseværdien for drikkevand er 

0,1 µg/l). 

Der er fundet pesticider i 14 ud af 36 analyse-

rede boringer, heraf har fire boringer et indhold 

af et specifikt pesticid over grænseværdien på 

0,1 µg/l. 

I fire boringer har der tidligere været fund af pe-

sticider, men efterfølgende analyser har vist sig 

uden fund.

Klorerede opløsningsmidler

Der er analyseret 19 boringer for klorerede op-

løsningsmidler. I den seneste analyse er der 

gjort ni fund, dvs. der er fund i over halvdelen 

af de undersøgte boringer. Der er dog i alle 9 

boringer tale om AOX. AOX er en samlepara-

meter, der anvendes i forbindelse med kontrol 

af vandkvaliteten. Det repræsenterer summen 

af organisk bundet chlor, brom og jod, der kan 

adsorberes på aktivt kul under bestemte betin-

gelser. Ved fund af AOX i grundvandet kan det 

være klorerede opløsningsmidler som f.eks. tri-

chlorethylen, der er årsagen, men det kan også 

skyldes naturligt forekommende stoffer. Ved 

fund af AOX bør der derfor analyseres for en 

række specifikke klorerede opløsningsmidler 

for at klarlægge, hvilke stoffer, der er årsagen til 

indholdet af AOX.

I fem af boringerne med fund af AOX er der 

samtidig analyseret for en række specifikke klo-

rerede opløsningsmidler. Kun i én af boringerne 

er der fundet 0,22 µg/l af stoffet tetrachlormet-

han. Der er tale om DGU nr. 46.690. I en af de 

øvrige boringer med fund af AOX har der tidli-

gere været fund af 0,01 µg/l tetrachlormethan.   

Umiddelbart tillægges fundene af AOX ikke be-

tydning, og de fund af klorerede opløsningsmid-

ler, der er gjort, har været i små koncentrationer 

under grænseværdien for drikkevand, som er 1 

µg/l. Generelt anbefales det dog, at der udtages 

vandprøver til analyse for klorerede opløsnings-

midler ved de almene boringskontroller ved 

vandværkerne. 

Olieprodukter

Der er analyseret 17 boringer for olie eller oli-

erelaterede produkter. I den seneste analyse er 

der gjort fund i to boringer, og der har været et 

tidligere fund i en tredje boring. 

De fundne koncentrationer er generelt små og 

tillægges ikke umiddelbart betydning.
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2.5  Arealanvendelse og forureningskilder

Fund af pesticider indikerer, sammen med ind-

holdet af nitrat, aggressiv kuldioxid og den høje 

forvitringsgrad, at der er tale om forholdsvis 

terrænnære grundvandsmagasiner uden nogen 

nævneværdig beskyttelse fra jordlagene over 

grundvandsmagasinerne. De morænelers lag, 

der er i området, vurderes ikke at være sammen-

hængende samtidig med, at de tilsyneladende 

er udvaskede mht. kalk og uden tilstrækkelig 

indhold af pyrit til at reducere den nedsivende 

nitrat.

I forhold til at vurdere grundvandsmagasiner-

nes robusthed med hensyn til at opretholde en 

god vandkvalitet er det væsentlig at se på area-

lanvendelsen i området. Navnlig i områder med 

stor grundvandsdannelse kan arealanvendelsen 

have betydning for vandkvaliteten i fremtiden. 

Ud fra AIS data (Areal Informations System) er 

den overordnede arealanvendelse vurderet og 

præsenteret på figur 2.36.

Som det fremgår af figur 2.36, er arealanven-

delsen hovedsageligt landbrug, mens natur- og 

skovområder kun udgør en meget lille del af are-

alanvendelsen. Befæstede og bebyggede arealer 

som Durup by og Balling by udgør kun en min-

dre del af arealanvendelsen.
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Figur 2.36. Arealanven-
delsen i Durup-Balling 
kortlægningsområde.
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2.5.1  Skovrejsning

I forbindelse med Regionplan 2005 har Ringkjø-

bing Amt udpeget skovrejsningsområder, og om-

råder hvor skovrejsning er uønsket, se figur 2.37. 

Som det fremgår af figuren, er der ikke indenfor 

hverken Balling OSD eller Durup OSD udpeget 

skovrejsningsområder. Kun i indvindingsoplan-

det til Rettrup Vandværk er der et mindre skov-

rejsningsområde. Der er dog heller ikke områder, 

hvor skovrejsning er uønsket i OSD Balling eller 

OSD Durup. Som middel til grundvandsbeskyt-

telse er skovrejsning således ikke umuligt.
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Figur 2.37. Uønskede 
skovrejsningsområder og 
skovrejsningsområder, jf. 
Regionplan 2005.
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2.5.2  Nitratbelastning

Da langt hovedparten af arealerne i kortlæg-

ningsområdet udgøres af landbrugsjord, er det 

væsentligt at se nærmere på nitratbelastningen. 

Figur 2.38 viser den potentielle udvaskning af 

nitrat fra rodzonen indenfor de enkelte mark-

blokke.

Landbrugsdataene er registerdata fra år 2009, 

som er udtrukket og bearbejdet af firmaet Con-

terra for Naturstyrelsen.

Data er henholdsvis koblet til en bedrift, det 

vil sige en punktplacering, og til markblokke. 

Markblokke er en opdeling af landbrugsarealer i 

blokke, bestående af en eller flere marker. Græn-

serne følger typisk faste grænser i landskabet, 

som f.eks. hegn og vandløb. I en markblok kan 

der være marker tilhørende forskellige bedrifter.

Den viste nitratudvaskning på figur 2.38 er en 

sammenkobling af information fra det Generelle 

Landbrugsregister (GLR), gødningsregnskaber-

ne og en perkolationsberegning. Beregningerne 

bygger, som nævnt, på data fra 2009. Der kan 

således i dag lokalt være ændrede forhold, som 

giver ændret udvaskning af nitrat. I forhold til 

denne redegørelsesrapport og det efterfølgende 

indsatsplanarbejde bruges kortet primært som 

en screening, der viser områder med intensivt 

dyrkede landbrugsarealer og dermed arealer, 

hvor der er risiko for en stor udvaskning af ni-

trat. 

Der er en forholdsvis høj potentiel nitratudvask-

ning i Durup OSD, mens den potentielle nitrat-

udvaskning generelt er lavere ved Balling OSD.



2 Beskrivelse af området   67

Figur 2.38: Nitratudvask-
ningen opgjort på markblo-
kniveau. 
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 2.5.3  Anden arealanvendelse

Der er i området udpeget en række beskyttede 

naturtyper. Der er primært tale om beskyttede 

vandløb samt beskyttede enge og moser i forbin-

delse med disse vandløb.

Figur 2.39: Beskyttede 
naturtyper (§3 områder).
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2.5.4  Jordforurening

Med udgangspunkt i data hentet ved Region 

Midtjylland i juni 2011 findes der i tilknytning 

til OSD og indvindingsoplandene 14 lokaliteter, 

som er registreret i forbindelse med jordforure-

ningskortlægningen. syv lokaliteter er V2 kort-

lagt, mens syv lokaliteter er V1kortlagte. De 14 

lokaliteter fremgår af tabel 5.

Det skal bemærkes, at alle forureningslokalite-

ter ligger i OSD undtagen lokalitet 781-00132 

og 781-00536, som er beliggende i oplandet til 

Ramsing Vandværk.

I forhold til tidligere afgrænsning af OSD var der 

kun fire af de 14 lokaliteter, der lå i OSD.

Placeringen af de respektive lokaliteter er an-

givet på figur 2.40. Endvidere er lokaliteterne 

nærmere vist i forbindelse med vandværksbe-

skrivelserne i kapitel 4.

Lokalitetsnr. Branche Status Planlagt indsats

777-00104 Engroshandel med korn, 
såsæd og foderstoffer V1-kortlagt Ingen indsats, ikke omfattet 

af off. indsats

777-00155 Møbelindustri og anden 
industri V1-kortlagt Ingen indsats, ikke omfattet 

af off. indsats

777-00571 Engroshandel med korn, 
såsæd og foderstoffer V1-kortlagt Ingen indsats, ikke omfattet 

af off. indsats

777-00578 Autoreparationsværksted V1-kortlagt Ingen indsats, ikke omfattet 
af off. indsats

777-00600 Autoreparationsværksted V1-kortlagt Undersøgelse, indledende 
(V2)

781-00132 Servicestationer V1-kortlagt Undersøgelse, indledende 
(V2)

781-00536 Autoreparationsværksted. 
Servicestation V1-kortlagt Ingen indsats, ikke omfattet 

af off. indsats

777-00002 Affaldsbehandlingsanlæg V2-kortlagt Undersøgelse, videregående

777-00108 Møbelindustri og anden 
industri V2-kortlagt Ingen indsats, pga. risiko-

vurdering

777-00114 Møbelindustri og anden 
industri. Villaolietank V2-kortlagt Ingen indsats, pga. risiko-

vurdering

777-00122 Fremstilling af mejeri-
produkter V2-kortlagt Ingen indsats, pga. risiko-

vurdering

777-00555 Servicevirksomhed i for-
bindelse med skovbrug V2-kortlagt Undersøgelse, videregående

779-00656
Servicestation. Villaolie-
tank. Genindvinding af 
affald.

V2-kortlagt Ingen indsats, pga. risiko-
vurdering

781-00508 Servicestation V2-kortlagt Ingen indsats, pga. risiko-
vurdering

Tabel 5. Forureningslokali-
teter i OSD og indvindings-
oplande.
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Figur 2.40: Kortlagte for-
ureningslokaliteter i Durup 
Balling kortlægningsom-
råde.
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3  Områdeudpegning

I dette afsnit vurderes afgrænsningen af OSD. 

Endvidere præsenteres resultaterne fra den op-

stillede grundvandsmodel med hensyn til op-

tegning af indvindingsoplandene til de almene 

vandværker. Sårbarheden af kortlægningsområ-

det vurderes, og efterfølgende revideres de Ni-

tratfølsomme indvindingsområder. Endvidere 

er der udpeget indsatsom-råder med hensyn til 

nitrat.

Figur 3.1. Indvindingsop-
lande ved Durup og Hjerk 
Harre vandværker.

3.1   Vandværkernes indvind-
ingsoplande

Med udgangspunkt i den opstillede grundvands-

model, se afsnit 2.3.5, er indvindings-oplandene 

til vandværkerne optegnet, se figur 3.1, 3.2 og 

3.3. Indvindingsoplandet er det område, inden-

for hvilket grundvandet strømmer hen til den 

givne indvindingsboring. 
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Figur 3.2. Indvindings-
opland ved Vester Hjerk 
Vandværk.
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Figur 3.3. Indvindingsop-
lande ved Ramsing, Ret-
trup og Hem vandværker.
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3.2  Område med særlige drikkevandsin-

teresser

Områder med særlige drikkevandsinteresser 

er oprindeligt udpeget af amterne i forbindelse 

med regionplanarbejdet. Ud fra kortlægningsre-

sultaterne er afgrænsningen af OSD ved Durup 

og Balling nærmere vurderet og justeret. De til-

rettede OSD fremgår af figur 3.4 og 3.5

Figur 3.4. Hidtidig og til-
rettet OSD ved Durup. De 
angivne tal er potentialet 
i kote.
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Durup OSD er tilrettet ud fra grundvandets 

strømningsretning. OSD er udvidet mod nord-

vest, således at det potentialemæssige toppunkt 

her bliver indeholdt i OSD. Det nedsivende vand 

fra dette område vil strømme mod syd og øst ind 

i OSD. Ved at udvide OSD i nordlig retning bli-

ver hele indvindingsoplandet til Durup og Hjerk 

Harre vandværkerne indeholdt i OSD.

I den sydlige del af OSD flyttes afgrænsningen 

lidt mod nord, således at afgrænsning af OSD 

ligger på det potentiale toppunkt, der er belig-

gende her. Således vil det areal, hvor det nedsi-

vende vand alligevel strømmer ud af OSD, ikke 

være indeholdt i OSD. 

Balling OSD er tilrettet ud fra grundvandets 

strømningsretning og magasinets udbredelse, 

således er OSD udvidet mod vest, således at det 

vand, der strømmer ud af det eksisterende OSD 

og ind i et område, hvor magasinet samtidig har 

en forholdsvis stor lagtykkelse, ændres til OSD. 

Hermed bliver indvindingsoplandene til Ram-

sing Vandværks to kildepladser også indeholdt 

i OSD.

Balling OSD er endvidere udvidet mod nordøst, 

således at det potentialemæssige toppunkt her 

bliver indeholdt i OSD. OSD er også udvidet lidt 

mod øst, dels for at vandet, der dannes ved det 

nordøstlige toppunkt, ikke strømmer direkte ud 

af OSD, dels fordi magasinet har en stor udbre-

delse her. Endelige udvides Balling OSD lidt mod 

syd, således at hele indvindingsoplandet til Hem 

Vandværk bliver indeholdt i OSD.

For både Durup og Balling OSD har det grund-

vandskemiske datagrundlag ikke været tilstræk-

keligt til at have indflydelse på ændringerne af 

OSD.

Figur 3.5. Hidtidig og til-
rettet OSD ved Balling. De 
angivne tal er potentialet 
i kote.
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3.3  Nitratfølsomme indvindingsområder 

Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges, 

hvor grundvandsmagasinerne er sårbare over-

for nitrat indenfor OSD eller indenfor vandvær-

kernes indvindingsoplande. Udpegningen fore-

tages i henhold til Miljømålslovens § 8 a. 

De Nitratfølsomme indvindingsområder er op-

rindeligt udpeget i amtets regionplan, men med 

udgangspunkt i den detaljerede kortlægning 

er udpegningen af de Nitratfølsomme indvin-

dingsområde og sårbarheden i det hele taget 

nærmere vurderet.

Udpegningen af Nitratfølsomt indvindingsom-

råde tager udgangspunkt i Geo-Vejledning nr. 

5, ”Vurdering af grundvandsmagasinernes sår-

barhed” /9/. Jf. denne vejledning skal arealerne 

over grundvandsmagasiner, der er kortlagt til 

nogen eller stor nitratsårbarhed, som udgangs-

punkt udpeges som Nitratfølsomme indvin-

dingsområder.

Vurderingen af grundvandsmagasinernes ni-

tratsårbarhed foretages som angivet i Mil-

jøstyrelsens zoneringsvejledning /8/. Der 

tages således udgangspunkt i de dele af grund-

vandsmagasinet, hvor der sker en grundvands-

dannelse. I disse dele af grundvandsmagasinet 

vurderes nitratsårbarheden, hvor der er nitrat i 

grundvandet, eller hvor den geologiske beskyt-

telse er ringe, dvs. hvor der er tynde eller ingen 

dæklag af ler over grundvandsmagasinet.

Nitratsårbarheden skal vurderes i forhold til det 

”primære” grundvandsmagasin, hvor indvin-

dingen til de almene vandværker foregår og for-

ventes at foregå fremover. Det primære grund-

vandsmagasin er i Durup og Balling området 

Magasin 2 og Magasin 3. Dvs. sårbarheden skal 

vurderes i forhold til Magasin 2, der er det hø-

jest beliggende primære grundvandsmagasin af 

de to magasiner.

For at vurdere i hvilke områder, der foregår 

grundvandsdannelse til Magasin 2, og i hvilke 

områder der er en opadrettet gradient fra Maga-

sin to til Magasin 1, er differencen i potentialet 

mellem de to magasinlag beregnet. Potentialet 

fra de to magasiner er de simulerede potentialer 

fra grundvandsmodellen /3/. Resultatet fremgår 

af figur 3.6.
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Figur 3.6. Gradientfor-
skel mellem Magasin 1 og 
Magasin 2.
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Som det fremgår af figuren, er der hovedsageligt 

i korlægningsområdet et større tryk i Magasin 1 

end i Magasin 2 og dermed nedadrettede gradi-

entforhold. Kun langs nogle af vandløbene er der 

tilsyneladende en opadrettet gradient fra Maga-

sin 2 til Magasin 1. Denne opadrettede gradient 

er dog forholdsvis begrænset, da den i hovedpar-

ten af områderne er mindre end 1 m. En så lille 

gradientforskel betyder, at der ikke skal ændres 

ret meget på forholdene f.eks. i form af en øget 

indvinding fra Magasin 2, før end der i stedet op-

træder nedadrettede gradient forhold. Der tages 

på den baggrund ikke hensyn til gradientforhol-

dene ved vurdering af sårbarheden.

Tabel 6. Kriterier for sår-
barhedsvurderingen. Lertykkelse

< 5 m

Lertykkelse

5 til 15 m

Lertykkelse 

> 15 m

Vandtype

A eller B 

Stor sårbarhed Stor sårbarhed Stor sårbarhed

Vandtype

 C eller D

Stor sårbarhed Nogen sårbarhed Lille sårbarhed

Kriterierne for vurderingen af nitratsårbarhe-

den bygger således alene på den akkumulerede 

lertykkelse over magasinet og de grundvandske-

miske forhold i magasinet, se tabel 6.

På figur 3.7 er vist den akkumulerede lertyk-

kelse over Magasin 2 og vandtyperne i samme 

magasin. Den akkumulerede lertykkelse er tyk-

kelsen af det øverste lerlag (Ler 1, fratrukket de 

øverste 5 m) lagt sammen med tykkelsen af det 

mellemste lerlag (Ler 2). Der er fratrukket 5 m 

af Ler 1, da disse kan være opsprækket og iltet, 

og dermed ikke udgør nogen beskyttelse af det 

underliggende magasin. Der kan henvises til 

forskellige undersøgelser af sprækketransport i 

moræneler /10/.



3  Områdeudpegning   79

Figur 3.7. Lertykkelse over 
og vandtype i Magasin 2. 
Buffer rundt om borin-
gerne med vandtyper 
repræsenterer en zone på 
300 m.   



80  3  Områdeudpegning

Som det fremgår af figur 3.7, er der ingen større 

sammenhængende lerlag over 15 meter indenfor 

OSD, der beskytter grundvandsmagasinet. Om-

kring Hem Vandværk i Balling OSD er der et om-

råde med ler, der kunne yde en beskyttelse, og 

vandkvaliteten ved vandværket er da også uden 

nitrat. Umiddelbart nord for kildepladsen er der 

dog tale om en vandtype A/B, hvorfor magasinet 

her er sårbart. Kun den sydligste del af Balling 

OSD ved Hem Vandværk vurderes ikke at være 

sårbart.

Figur 3.8. Sårbarhedszone-
ring i forhold til nitrat.

Ved den nordligste del af Vester Hjerk Vand-

værkskildeplads er der et område med ler, som 

må formodes at yde en vis beskyttelse. Der skal 

bemærkes, at der ikke er angivet en vandtype 

ved Vester Hjerk Vandværk. Vandværket indvin-

der fra hhv. Magasin 3 og Magasin 1. Der er tale 

om en vandtype A/B ved vandværket. 

Ud fra kriterierne i tabel 4 er nitratsårbarheden i 

kortlægningsområdet, som vist på figur 3.8.
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Stort set begge OSD og alle indvindingsoplande 

har stor nitratsårbarhed. Som tidligere nævnt, 

skal de arealer, der er beliggende over grund-

vandsmagasiner, der er kortlagt til nogen eller 

stor nitratsårbarhed, som udgangspunkt udpe-

ges som Nitratfølsomme indvindingsområder, jf. 

Geo-Vejledning nr. 5. 

Figur 3.9. Eksisterende og 
reviderede Nitratfølsomme 
Indvindingsområder.

På figur 3.9 er vist de reviderede Nitratfølsom-

me indvindingsområder, når der tages udgangs-

punkt i sårbarhedszoneringen på figur 3.8. På 

samme figur er vist de tidligere Nitratfølsomme 

Indvindingsområder. Forskellen mellem de to 

udpegninger hænger primært sammen med de 

ændringer, der er foretaget med OSD ś afgræns-

ning og med de nye afgrænsninger af indvin-

dingsoplandene.
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3.4  Indsatsområder med hensyn til ni-

trat

Indsatsområder med hensyn til nitrat udpeges 

indenfor de Nitratfølsomme indvindingsområ-

der, hvor en særlig indsats er nødvendig for at 

opretholde en god grundvandskvalitet. Udpeg-

ningen er sket på baggrund af en konkret vurde-

ring af arealanvendelse, forureningstrusler og 

den naturlige beskyttelse af vandressourcerne.

De udpegede indsatsområder med hensyn til 

nitrat er de dele af de nitratfølsomme ind-

vindingsområder, hvor der er et dokumenteret 

behov for en særlig indsats for at begrænse ni-

tratudvaskningen. Større områder med skov, 

mose, fredning og vådområde, hvorfra der som 

udgangspunkt kun sker en begrænset nitratud-

vaskning, udpeges ikke som indsatsområde med 

hensyn til nitrat. Hvis arealanvendelsen eller 

forureningstruslen senere ændres, vil arealerne 

kunne få et indsatsbehov. 

Vurderet ud fra sårbarheden og arealanven-

delsen i området udgør indsatsområderne med 

hensyn til nitrat de samme arealer, som er ud-

peget som Nitratfølsomme indvindingsområde.

Indsatserne i indsatsområderne med hensyn til 

nitrat kan prioriteres efter sårbarhedszonerin-

gen. På figur 3.10 fremgår indsatsområderne 

med hensyn til nitrat når de er prioriteret efter 

sårbarheden. 

  

I forhold til vandværkernes aktuelle vandkvali-

tet er der tre vandværker, der indvinder nitrat-

holdigt vand: Ramsing, Vester Hjerk og Rettrup 

vandværker.

I Ramsing Vandværks vestlige kildeplads, der 

indvinder fra boring DGU nr. 55.647, er der et 

nitratindhold på 27 mg/l. Indholdet har generelt 

været stigende. Pga. nitratkoncentrationen, der 

er over 25 mg/l, og det generelle stigende ind-

hold af nitrat, anbefales det, at indsatsen overfor 

nitratbelastningen prioriteres højt i oplandet til 

denne kildeplads. Hele oplandet er udpeget som 

indsatsområde med hensyn til nitrat.

I Vester Hjerk Vandværk, der indvinder fra to 

boringer DGU nr. 46.557 og 46.570, som i øvrigt 

ligger meget tæt, er der et nitratindhold på hhv. 

32 mg/l og 26 mg/l. Indholdet har været sti-

gende i DGU nr. 46.557, mens indholdet i DGU 

nr. 46.570 har været faldende efter en tidligere 

stigende tendens. Pga. nitratkoncentrationerne, 

der er over 25 mg/l, og det stigende indhold af 

nitrat i den ene boring, anbefales det, at indsat-

sen overfor nitratbelastningen prioriteres højt i 

oplandet til denne kildeplads indenfor den del af 

oplandet, der er indsatsområde med hensyn til 

nitrat.

I Rettrup er der 5 mg/l i vandværkets boring 

DGU nr. 55.538 og knap 10 mg/l i boring DGU 

nr. 55.470. Indholdet har generelt været falden-

de. I drikkevandet ligger nitratindholdet rime-

ligt stabilt på omkring 5 mg/l. Umiddelbart vur-

deres det ikke nødvendigt at prioritere indsatsen 

i oplandet højere end i de øvrige indsatsområder 

med hensyn til nitrat.  
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Figur 3.10. Indsatsområde 
med hensyn til nitrat.
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4  Anbefalinger og indsat-
ser

I dette kapitel opstilles en række anbefalinger 

og forslag til indsatser på baggrund af kortlæg-

ningsresultaterne. Der tages udgangspunkt i 

OSD generelt og specifikt for hvert vandværk. 

De kortlægningsmæssige resultater og problem-

stillinger er sammenfattet for hvert vandværk, 

således at vandværksafsnittene kan læses uaf-

hængigt af den øvrige rapport.

  

4.1  Generelle indsatser

De geologiske forhold i kortlægningsområdet 

viser, at der ikke er større sammenhængende 

grundvandsmagasiner på denne del af Salling. 

At udbredelsen af grundvandsmagasinerne i 

området er begrænset betyder, at den fremtidige 

grundvandsbeskyttelse er vigtig for at opret-

holde en vandindvinding af en god drikkevands-

kvalitet i området.

Kortlægningen har endvidere vist, at grund-

vandsmagasinerne generelt er sårbare overfor 

påvirkninger fra overfladen, bl.a. fordi der kun 

er et begrænset beskyttende lerlag over magasi-

nerne. Stort set hele Durup OSD og Balling OSD, 

samt de indvindingsoplande der ligger udenfor 

OSD, er på den baggrund udpeget som Nitratføl-

somt indvindingsområde. Vurderet ud fra sår-

barheden og arealanvendelsen i området udgør 

indsatsområderne med hensyn til nitrat de sam-

me arealer, som er udpeget som Nitratfølsomme 

indvindingsområde.

Indenfor indsatsområder med hensyn til nitrat 

kan kommunerne i indsatsplanerne fastsætte 

skærpede krav til den maksimale tilladelige 

nitratbelastning på markniveau. Indsatserne i 

indsatsområder med hensyn til nitrat kan prio-

riteres efter sårbarhedszoneringen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af miljø-

beskyttelseslovens § 26 a pålægge ejeren af en 

ejendom rådighedsindskrænkning eller andre 

foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre 

de nuværende eller fremtidige drikkevandsinte-

resser mod forurening med nitrat eller pestici-

der. Der ydes fuldstændig erstatning for pålæg-

get. Bestemmelsen vil således kunne anvendesi 

i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at 

indgå en frivillig aftale på rimelige vilkår. 

Et påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 

26 a forudsætter, at der er vedtaget en indsat-

splan, jf. vandforsyningslovens § 13 og § 13 a, 

og at kommunen kan tilvejebringe tilstrækkelig 

dokumentation for, at det pågældende område 

er følsomt for pesticider, og at påbuddet ikke er 

mere vidtgående end nødvendigt.

Det skal generelt sikres, at fornyet viden om 

jordforureningslokaliteter indenfor OSD og in-

denfor indvindingsoplande til vandværker tilgår 

kommunen. Som en del af indsatsplanen anbe-

fales det, at der føres en dialog med Region Midt 

om prioriteringen af jordforureningslokalite-

terne indenfor OSD og indvindingsoplandet. En 

eventuel grundvandstruende forurening anbefa-

les fjernet eller afgrænset, så den ikke udgør en 

trussel overfor grundvandet.
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Figur 4.1. Boringernes 
placering ved Durup 
Vandværk og udviklingen i 
indvundne vandmængder.
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Indvinding Tilladelse

4.2  Durup Vandværk

I forbindelse med indsamling af data til den op-

stillede grundvandsmodel. /3/ har Skive Kom-

mune oplyst, at Durup Vandværk indvinder vand 

fra fire indvindingsboringer: DGU nr. 46.533, 

46.554, 46.640 og 46.545 (sidstnævnte er angi-

vet som sløjfet i Jupiter!). Alle boringer er be-

liggende umiddelbart syd for Durup by, se figur 

4.1. Vandværket har en indvindingstilladelse på 

150.000 m3 pr. år og indvandt i 2010 omkring 

106.000 m3. Udviklingen i indvindingsmæng-

den ses på figur 4.1.

Af figur 4.1 ses, at indvindingen de seneste par 

år har ligget omkring 105.000 m3.
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Figur 4.2: Overordnet pro-
fil	for	Durup	Vandværk.	

4.2.1  Geologiske forhold

Der er på figur 4.2 optegnet et profilsnit fra Du-

rup Vandværk og i retning mod hhv. vest og øst, 

hvilket er på langs med den overordnede strøm-

ningsretning, da vandet strømmer til boringer 

fra hhv. vest og øst. Der er tale om en skitse, der 

viser de geologiske lag, som de overordnet er 

tolket i den hydrostratigrafiske model, jf. afsnit 

2.2. 

Vandværkets boringer indvinder både fra maga-

sin 2 og 3. Udstrækning af de 2 magasiner lokalt 

ved Durup Vandværk fremgår af figur 4.3. Mens 

Magasin 2 har en rimelig tykkelse over stort set 

hele området, er Magasin 3 forholdsvis begræn-

set i sin udstrækning, hvilket hænger sammen 

med, at magasinet er beliggende i en nord-syd 

gående dalstruktur.
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Der er stort set intet lerdække over Magasin 2, 

som det også fremgår af profilet i figur 4.2. Over 

Magasin 3 er der dog et vist lokalt lerdække. 

Dette fremgår af figur 4.4.

Figur 4.3. Udstrækningen 
af Magasin 2 (øverst) og 
Magasin 3 (nederst) ved 
Durup Vandværk Indvin-
dingsoplandet er nærmere 
defineret	i	næste	afsnit.

Figur 4.4. Lerdække over 
Magasin 3 ved Durup 
Vandværk.
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4.2.2 Potentialeforhold og indvindings-

opland

Grundvandets strømningsretning er rettet både 

fra vest mod øst og fra øst mod vest ind mod 

vandværket. Den opstillede grundvandsmodel 

/3/ har da også beregnet et indvindingsopland, 

der strækker sig i begge retninger, se figur 4.5. 

Potentialet falder fra omkring kote 20 m i øst og 

kote 17,5 m i vest til omkring kote 5 inde omkring 

boringerne.

Figur 4.5. Vandværksbo-
ringer, indvindingsopland 
og potentialelinier ved 
Durup Vand-værk.
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Figur 4.6. Grundvandsdan-
nende oplande og fordeling 
af vandpartikler ved Durup 
Vandværk. Aldersfordelin-
gen af partiklerne ses også 
på søjlediagrammet. Antal 
partik-ler er på y-aksen, 
transporttid i år er på 
x-aksen.

På figur 4.6 er vist de grundvandsdannende 

oplande til Durup Vandværk. Sammen med op-

landene er vist fordelingen af vandpartiklerne 

indenfor de grundvandsdannende oplande og 

partiklernes aldre (transporttider), inden de når 

boringerne. Resultaterne stammer fra den op-

stillede grundvandsmodel /3/.

Fordelingen af partiklerne og ikke mindst alde-

ren kan bruges til at prioritere de områder, hvor 

der evt. skal foregå en indsats i forhold til grund-

vandsbeskyttelsen.
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4.2.3  Grundvandskemi og sårbarhed

Der foreligger råvandsanalyser for tre af vand-

værkets indvindingsboringer. Endvidere er der 

nogle ældre råvandsanalyser fra en af vandvær-

kets tidligere boringer (DGU nr. 46.566). Sidst-

nævnte boring er i dag sløjfet. Den lå tæt ved 

DGU nr. 46.640. Der er ingen råvandsanalyser 

fra DGU nr. 46.545.

Der er generelt tale om en fin råvandskvalitet i 

vandværkets nuværende boringer. Der er intet 

nitrat i boringerne og kun en smule aggressiv 

kuldioxid i DGU nr. 46.554. Sidstnævnte boring 

er i det hele taget mere påvirket fra overfladen 

end de to øvrige boringer, således er sulfatind-

holdet på 110 mg/l i DGU nr. 46.554, mens det 

er hhv. 47 mg/l og 63 mg/l i DGU nr. 46.533 og 

46.640, se i øvrigt de kemiske data på profilet i 

figur 4.2. Råvandet i DGU nr. 46.554 har end-

videre en højere forvitringsgrad end de øvrige 

boringer.

På figur 4.7 er vist den tidslige udvikling i sul-

fatindholdet i de tre indvindingsboringer. Som 

det fremgår af figuren, er sulfatindholdet steget 

Figur 4.7. Tidslig udvikling 
i indholdet af sulfat i 
tre boringer ved Durup 
Vandværk.

i alle tre boringer i forhold til de første analy-

ser, men hvor indholdet de sidste 10 år i DGU 

nr. 46.533 og 46.640 er stabiliseret, stiger sul-

fatkoncentrationen fortsat i DGU nr. 46.554. Det 

kan undre, da DGU nr. 46.554 og 46.640 ligger 

forholdsvis tæt og indvinder fra stort set samme 

dybde (mellem 50 og 60 meter under terræn).

I DGU nr. 46.554 er der konstateret et minimalt 

indhold af BAM. Fundet er konstateret flere 

gange i boringen.

Noget tyder på, at DGU nr. 46.554 er mere på-

virket fra overflade. Boringen er muligvis utæt, 

eller der er andre forhold der gør, at mere over-

fladenært vand kan strømme ind i boringen.

Drikkevandet fra Durup Vandværk overholder 

alle grænseværdier. Sulfatindholdet er rimeligt 

stabilt omkring de 80 mg/l. Der har været kon-

stateret et minimalt indhold af BAM i drikke-

vandet, men langt under grænseværdien på 0,1 

µg/l.

0

20

40

60

80

100

120

1972 1977 1982 1987 1992 1997 2001 2006 2011

Su
lfa

t 
(m

g/
l)

 46.  533  46.  554  46.  640



4  Anbefalinger og indsatser   91

4.2.4  Arealanvendelse og forurenings-

kilder

Inden for indvindingsoplandet er arealanven-

delsen dels byområde dels landbrugsarealer, 

hvor af sidstnævnte udgør langt hovedparten. 

Da oplandet er beliggende i byområde, er der 

også konstateret en række forurenede lokalite-

ter, se figur 4.8.

Navnlig 4 lokaliteter ligger forholdsvis tæt ved 

vandværkets boringer. Det drejer sig om loka-

litet nr. 777-00108, 777-00114, som begge er 

V2 kortlagte lokaliteter (der er kon-stateret en 

forurening), og lokalitet nr. 777-00104 og 777-

00155, som er V1 kortlagte lokaliteter (der er 

måske en forurening).

Figur 4.8. Nitratudvask-
ning, indsatsområde med 
hensyn til nitrat og forure-
ningslokaliteter ved Durup 
Vandværk.

I landbrugsområderne ses, at den potentielle ni-

tratudvaskning primært ligger i interval-let 50 

mg/l – 75 mg/l. På arealerne tæt ved kildeplad-

serne er den potentielle nitratud-vaskning dog 

over 75 mg/l. Den gennemsnitlige potentielle 

nitratudvaskning indenfor oplandet er omkring 

70 mg/l. 

Hele indvindingsoplandet er udpeget som Ni-

tratfølsomt indvindingsområde og indsats-om-

råde med hensyn til nitrat, hvorfor hele oplandet 

må betegnes som sårbart overfor påvirkninger 

fra overfladen. 
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4.2.5  Indsatser

Med udgangspunkt i bl.a. figur 4.8 kan der frem-

hæves en række punkter, hvor det anbefales, at 

gøre en indsats for at beskytte grundvandsma-

gasinet og indvindingen ved Durup Vandværk.

Vandkvaliteten er fin uden nitrat og med et mo-

derat forhøjet indhold af sulfat. Der er en ten-

dens til et stigende sulfatindhold i vandværkets 

boring DGU nr. 46.554. Der er ligeledes konsta-

teret et mindre BAM indhold. Udviklingen bør 

overvåges i forbindelse med de almindelige bo-

ringskontroller. Såfremt kvaliteten yderligere 

forringes, anbefales det, at de lokale forhold ved 

boringen nærmere vurderes.

Hvis sulfat koncentrationerne også begynder at 

stige i vandværkets øvrige boringer, bør det over-

vejes, om der skal iværksættes tiltag til redukti-

on af nitratbelastningen i indvindingsoplandet, 

da et stigende sulfatindhold som udgangspunkt 

vil være tegn på en stigende nitratbelastning.  

Der er et lokalt beskyttende lerlag umiddelbart 

over Magasin 3 inde omkring kildepladsen. 

Ude i oplandet er der ingen beskyttende lerlag. 

Dette er bl.a. baggrund for, at de grundvands-

dannende oplande ikke er beliggende helt inde 

omkring kildepladsen. Hele oplandet må dog 

som udgangspunkt betegnes som sårbart over-

for påvirkninger fra overfladen. Dette er bl.a. 

baggrunden for, at hele oplandet er udpeget som 

Nitratfølsomt indvindingsområde og indsats-

område med hensyn til nitrat. 

Arealanvendelsen er primært landbrugsarealer. 

Den gennemsnitlige potentielle nitratudvask-

ning er omkring 70 mg/l.

Vandkvaliteten tyder på, at der indtil videre er 

tilstrækkeligt med nitratreduktionskapacitet i 

jordlagene til at holde grundvandet i vandvær-

kets boringer fri for nitrat. 

Da magasinet generelt er sårbart, anbefales 

det, at eventuelle fremtidige ændringer i area-

lanvendelsen kun sker under hensyntagen til 

grundvandsbeskyttelsen. Således anbefales det, 

at arealanvendelsen ikke overgår til mere grund-

vandstruende aktiviteter. 

Der er en del forureningslokaliteter indenfor 

indvindingsoplandet og tæt på vandværket i det 

hele taget. Som en del af den kommende indsat-

splan bør Region Midt prioritere afklaringen af, 

hvorvidt de nuværende jordforureningslokalite-

ter indenfor oplandet udgør en trussel overfor 

grundvandsmagasinet. En eventuel forurening 

anbefales fjernet eller afgrænset, så den ikke ud-

gør en trussel overfor grundvandet.

Generelt indenfor indvindingsoplandet anbefa-

les det, at der ved miljøtilsyn af virksomheder, 

herunder landbrug, er fokus på at vurdere risi-

koen for forurening af grundvandet. Og tiltag 

bør iværksættes, såfremt der vurderes at være 

en sådan risiko.
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4.3  Hjerk Harre Vandværk

Hjerk Harre Vandværk indvinder vand fra tre 

indvindingsboringer, DGU nr. 46.646; 46.649 

og 46.651, der er beliggende forholdsvis tæt på 

hinanden. Boringerne er beliggende i et område 

med skovbevoksning syd for Harre Å, se figur 

4.9. Vandværket har en indvindingstilladelse på 

46.000 m3 pr. år og indvandt i 2010 godt 34.000 

m3. Udviklingen i indvindingsmængden ses på 

figur 4.9.

Af figur 4.9 ses, at indvindingen de seneste år 

har ligget stabilt mellem 30.000 m3 og 35.000 

m3 årligt. 

Figur 4.9. Boringernes 
placering ved Hjerk Harre 
Vandværk og udviklingen i 
indvund-ne vandmængder.
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4.3.1  Geologiske forhold

Der er på figur 4.10 optegnet et profilsnit fra 

Hjerk Harre Vandværk og i retning mod hhv. 

sydvest og nordøst, hvilket er på langs med 

den overordnede strømningsretning, da van-

det strømmer til boringerne fra hhv. sydvest og 

nordøst. Der er tale om en skitse, der viser de 

geologiske lag, som de overordnet er tolket i den 

hydrostratigrafiske model, jf. afsnit 2.2. 

Figur 4.10. Overordnet 
profil	for	Hjerk	Harre	
Vandværk.
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Figur 4.11. Udstrækningen 
af Magasin 3 ved Hjerk 
Harre Vandværk. Indvin-
dingsoplan-det er nærmere 
defineret	i	næste	afsnit.

Vandværkets boringer indvinder fra Magasin 3. 

Udstrækning af magasinet lokalt ved vandvær-

ket fremgår af figur 4.11. Magasin 3 er forholds-

vis begrænset i sin udstrækning, hvilket hænger 

sammen med, at magasinet er beliggende i en 

sydvest-nordøst gående dalstruktur.
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På figur 4.12 er vist lerdækket over Magasin 3. 

Som det fremgår af figuren er lerlaget forholds-

vis begrænset i hele oplandet. Der er heller ikke 

nævneværdigt med ler i dæklagene over Magasin 

2 i området.

Figur 4.12. Lerdække over 
Magasin 3 ved Hjerk Harre 
Vandværk .
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4.3.2  Potentialeforhold og indvindings-

opland

Grundvandets strømningsretning er rettet både 

fra syd ind mod kildepladsen og fra nord ind mod 

kildepladsen. Den opstillede grundvandsmodel 

/3/ har da også beregnet et indvindingsopland, 

der strækker sig i begge retninger, se figur 4.13. 

Potentialet falder fra omkring kote 25 m i syd og 

fra kote 17,5 m i nord til omkring kote 7,5 m inde 

omkring boringerne. Da potentialet er forholds-

vis fladt mod nord, bliver indvindingsoplandet 

forholdsvis langtrukket.

 Figur 4.13. Vandværksbo-
ringer, indvindingsopland 
og potentialelinier ved 
Hjerk Harre Vandværk.
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På figur 4.14 er vist de grundvandsdannende op-

lande til vandværket. Sammen med oplandene er 

vist fordelingen af vandpartiklerne indenfor de 

grundvandsdannende oplande samt partikler-

nes aldre (transporttider), inden de når borin-

gerne. Resultaterne stammer fra den opstillede 

grundvandsmodel /3/.

Figur 4.14. Grundvands-
dannende oplande og 
fordeling af vandpartikler 
ved Hjerk Harre Vand-
værk. Aldersfordelingen 
af partiklerne ses også på 
søjlediagrammet. Antal 
partik-ler er på y-aksen, 
transporttid i år er på 
x-aksen.

Med udgangspunkt i antallet af partikler synes 

hovedparten af grundvandet, der indvindes, at 

stamme fra området syd for kildepladsen. Der er 

generelt tale om meget ungt vand, hvor hoved-

parten er under 50 år undervejs.

Fordelingen af partiklerne, og ikke mindst alde-

ren, kan bruges til at prioritere de områder, hvor 

der evt. skal foregå en indsats i forhold til grund-

vandsbeskyttelsen.
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4.3.3  Grundvandskemi og sårbarhed

Der foreligger råvandsanalyser for de tre ind-

vindingsboringer, DGU nr. 46.646; 46.649 og 

46.651. Der er generelt tale om en udmærket 

råvandskvalitet i vandværkets nuværende bo-

ringer. Der er intet nitrat i boringerne, men et 

højt sulfatindhold på hhv.  140 mg/l og 160 mg/l. 

Det høje sulfatindhold tyder på, at der foregår 

en betydelig nitratreduktion vha. jordlagenes 

pyritindhold, da denne proces giver et højt sul-

fatindhold. 

På figur 4.15 er vist den tidslige udvikling i sul-

fatindholdet i de tre indvindingsboringer. Som 

det fremgår af figuren, er sulfatindholdet steget 

i alle boringerne.

Indholdet af aggressiv kuldioxid er højt i alle bo-

ringer, hhv. 22 mg/l, 40 mg/l og 41 mg/l.

Der er et mindre indhold af BAM i DGU nr. 

46.646 og 46.651 (begge har et minimalt indhold 

på 0,02 µg/l), og der har tidligere været et ind-

hold på 0,06 µg/l i DGU nr. 46.649.

Drikkevandet fra Hjerk Harre Vandværk over-

skrider til tider grænseværdien for aggressiv 

kuldioxid. Seneste analyse viser et indhold på 3 

mg/l, hvor grænseværdien er maksimalt 2 mg/l. 

Der er til tider et minimalt indhold af BAM i 

drikkevandet, men langt under grænseværdien 

på 0,1 µg/l.

Figur 4.15. Tidslig udvik-
ling i indholdet af sulfat i 
Hjerk Harre Vandværks 
boringer.
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4.3.4  Arealanvendelse og forurenings-

kilder

Inden for indvindingsoplandet er arealanven-

delsen primært landbrugsarealer og i mindre 

omfang naturarealer. Der er ikke konstateret 

forureningslokaliteter indenfor indvindingsop-

landet, se figur 4.16.

I landbrugsområderne ses, at den potentielle 

nitratudvaskning primært ligger i intervallerne 

Figur 4.16. Nitratud-
vaskning, indsatsområde 
med hensyn til nitrat og 
forureningslokali-teter ved 
Hjerk Harre Vandværk

50 mg/l - 75 mg/l og større end 75 mg/l. Den 

gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning er i 

størrelsesorden 80 mg/l.

Hele indvindingsoplandet er udpeget som Ni-

tratfølsomt indvindingsområde og indsatsom-

råde med hensyn til nitrat, hvorfor hele oplandet 

må betegnes som sårbart overfor påvirkninger 

fra overfladen. 
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4.2.5  Indsatser

Med udgangspunkt i bl.a. figur 4.16 kan der 

fremhæves en række punkter, hvor det anbe-

fales at gøre en indsats for at beskytte grund-

vandsmagasinet og indvindingen ved Hjerk 

Harre Vandværk.

Vandet er uden nitrat og med et forhøjet indhold 

af sulfat. Der er en tendens til et stigende sulfa-

tindhold i vandværkets boringer. Det anbefales, 

at udviklingen i sulfatkoncentrationerne følges i 

forbindelse med de almindelige boringskontrol-

ler. Hvis sulfatkoncentrationerne fortsat stiger, 

bør det overvejes, om der skal iværksættes til-

tag til reduktion af nitratbelastningen i indvin-

dingsoplandet, da et stigende sulfatindhold som 

udgangspunkt vil være tegn på en stigende ni-

tratbelastning.

Der er forhøjet indhold af aggressiv kuldioxid i 

alle tre indvindingsboringer. Dette afspejles af 

og til i drikkevandet, hvor grænseværdien til ti-

der overskrides.

Der er konstateret et mindre BAM indhold i to 

af boringerne. Dette afspejles ligeledes af og til i 

drikkevandet, som kan indeholder BAM, dog al-

tid i koncentrationer under grænseværdien.

Udviklingen i koncentrationerne af aggressiv 

kuldioxid og BAM i boringerne bør overvåges i 

forbindelse med de almindelige boringskontrol-

ler.

Der er stort set ingen beskyttende lerlag over 

grundvandsmagasinet, og hele indvindingsop-

landet må som udgangspunkt betegnes som sår-

bart overfor påvirkninger fra overfladen. Dette 

er bl.a. baggrunden for, at hele oplandet er ud-

peget som Nitratfølsomt indvindingsområde og 

indsatsområde med hensyn til nitrat. 

Arealanvendelsen er primært landbrugsarealer. 

Den gennemsnitlige potentielle nitratudvask-

ning er knap 80 mg/l.

Vandkvaliteten tyder på, at der indtil videre er 

tilstrækkeligt med nitratreduktionskapacitet i 

jordlagene til at holde grundvandet i vandvær-

kernes boringer fri for nitrat. 

Da magasinet generelt er sårbart, anbefales 

det, at eventuelle fremtidige ændringer i area-

lanvendelsen kun sker under hensyntagen til 

grundvandsbeskyttelsen. Således anbefales det, 

at arealanvendelsen ikke overgår til mere grund-

vandstruende aktiviteter. 

Generelt indenfor indvindingsoplandet anbefa-

les det, at der ved miljøtilsyn af virksomheder, 

herunder landbrug, er fokus på at vurdere risi-

koen for forurening af grundvandet. Og tiltag 

bør iværksættes, såfremt der vurderes at være 

en sådan risiko.
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4.4  Vester Hjerk Vandværk

Vester Hjerk Vandværk indvinder vand fra to 

indvindingsboringer, DGU nr. 46.557 og 46.570, 

der er beliggende forholdsvis tæt på hinanden. 

Boringerne er beliggende i det åbne land for-

holdsvis tæt ved Vium Mølleå, se figur 4.17. 

Vandværket har en indvindingstilladelse på 

35.000 m3 pr. år og indvandt i 2010 godt 35.000 

m3. Udviklingen i indvindingsmængden ses på 

figur 4.17. 

Af figur 4.17 ses, at indvindingen de seneste år 

har svinget mellem 25.000 og 30.000 m3 og er 

først det sidste år kommet op på den tilladte 

mængde på 35.000 m3 .

Figur 4.17. Boringernes 
placering ved Vester Hjerk 
Vandværk og udviklingen i 
ind-vundne vandmængder.
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4.4.1  Geologiske forhold

Der er på figur 4.18 optegnet et profilsnit fra Ve-

ster Hjerk Vandværk og i retning mod hhv. syd 

og nord, hvilket er på langs med den overord-

nede strømningsretning, da vandet strømmer 

til boringerne fra hhv. syd og nord. Der er tale 

om en skitse, der viser de geologiske lag, som de 

overordnet er tolket i den hydrostratigrafiske 

model, jf. afsnit 2.2. 

Vandværkets boringer indvinder fra Magasin 3. 

Udstrækning af magasinet lokalt ved vandvær-

ket fremgår af figur 4.19. Magasin 3 er forholds-

vis tykt i området, men forholdsvis begrænset i 

sin udstrækning, hvilket hænger sammen med, 

at magasinet er beliggende i en vest-øst gående 

dalstruktur. Selvom magasinet er beliggende 

i en dalstruktur, er magasinet beliggende for-

holdsvis overfladenært, da terrænet er lavt i om-

rådet ved vandværket, og magasinet er således 

kun beliggende 10-15 m.u.t.

Figur 4.18. Overordnet 
profil	for	Vester	Hjerk	
Vandværk.
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De akkumulerede lerlag over Magasin 2 er vist 

på figur 4.20, mens tykkelsen af lerlaget umid-

delbart over Magasin 3 er vist på figur 4.21. I den 

nordlige del af oplandet er der samlet set en del 

ler over Magasin 3. De øvrige lerdækker er for-

holdsvis begrænsede.

Figur 4.19. Udstrækningen 
af Magasin 3 ved Vester 
Hjerk Vandværk.
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Figur 4.20. Akkumuleret 
ler over Magasin 2 ved 
Vester Hjerk Vandværk.
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Figur 4.21. Tykkelsen af 
lerlaget umiddelbart over 
Magasin 3 ved Vester 
Hjerk Vand-værk.
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4.4.2  Potentialeforhold og indvindings-

opland

Grundvandets strømningsretning er rettet både 

fra syd mod kildepladsen fra nord mod kilde-

pladsen. Den opstillede grundvandsmodel /3/ 

har da også beregnet et indvindingsopland, der 

strækker sig i begge retninger, se figur 4.22. Po-

tentialet falder fra omkring kote 35,5 m i nord 

og kote 27,5 m i syd til omkring kote 2,5 m inde 

omkring boringerne.

På figur 4.23 er vist de grundvandsdannende op-

lande til Vester Hjerk Vandværk. Sammen med 

oplandene er vist fordelingen af vandpartiklerne 

indenfor de grundvandsdannende oplande samt 

 Figur 4.22. Vandværksbo-
ringer, indvindingsopland 
og potentialelinier ved 
Vester Hjerk Vandværk.

partiklernes aldre (transporttider), inden de når 

boringerne. Resultaterne stammer fra den op-

stillede grundvandsmodel /3/.

Med udgangspunkt i antallet af partikler synes 

der at være en rimelig ligelig fordeling af grund-

vand fra både det nordlige og sydlige opland, dog 

med en overvægt af vand fra det sydlige grund-

vandsdannende opland. Der er generelt tale om 

meget ungt vand, hvor hovedparten er under 50 

år undervejs. 
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Fordelingen af partiklerne, og ikke mindst alde-

ren, kan bruges til at prioritere de områder, hvor 

der evt. skal foregå en indsats i forhold til grund-

vandsbeskyttelsen.

4.4.3  Grundvandskemi og sårbarhed

Figur 4.23. Grundvands-
dannende oplande og 
fordeling af vandpartikler 
ved Vester Hjerk Vand-
værk. Aldersfordelingen 
af partiklerne ses også på 
søjlediagrammet. Antal 
partikler er på y-aksen, 
transporttid i år er på 
x-aksen.
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Der foreligger råvandsanalyser for de to indvin-

dingsboringer, DGU nr. 46.557 og 46.570. Den 

seneste råvandsanalyse for DGU nr. 46.570 for 

hovedstofferne er dog helt tilbage fra 2001. 

Der er nitrat i begge boringer med koncentratio-

ner på hhv. 26 mg/l og 33 mg/l. Koncentratio-

nerne er under grænseværdien på 50 mg/l, men 

nitratindholdet viser, at grundvandsmagasinet 

er sårbart overfor påvirkninger fra overfladen. 

På figur 4.24 er vist den tidslige udvikling i ni-

tratindholdet i de to indvindingsboringer. Som 

det fremgår af figuren, er nitratindholdet gene-

relt stigende, men indholdet i DGU nr. 46.570 er 

faldet ved sidste prøvetagning i 2001 til 26 mg/l. 

Det skal bemærkes, at nitratindholdet i DGU nr. 

46.557 også faldt frem til 2001, men herefter er 

steget igen frem til seneste vandprøve i 2010. 

 

Sulfatindholdet i de to boringer ligger på hhv. 66 

mg/l og 67 mg/l. Der er forholdsvis få analyser, 

men indholdet synes at være rimeligt stabilt, se 

figur 4.25. Det moderat forhøjede sulfatindhold 

tyder på, at der foregår en vis nitratreduktion 

vha. jordlagenes pyritindhold, da denne proces 

giver et øget sulfatindhold. Da sulfatindholdet 

kun er moderat forhøjet, synes der ikke at være 

en tilstrækkelig mængde pyrit i jordlagene til at 

reducere det nedsivende nitrat, og nitratreduk-

tionen er da heller ikke tilstrækkelig til at holde 

grundvandet nitratfrit. 

Indholdet af aggressiv kuldioxid er kun mode-

rat forhøjet med et indhold på hhv. 7 mg/l og 13 

mg/l i DGU nr. 46.557og 46.570.

Der er ikke fundet pesticider eller andre miljø-

fremmede stoffer i boringer. Et mindre fund af 

AOX fra 2000 tillægges ikke umiddelbart be-

tydning, da naturligt forekommende stoffer kan 

give udslag som AOX, der repræsenterer sum-

men af organisk bundet chlor,

brom og jod.

Drikkevandet fra Vester Hjerk Vandværk over-

skrider til tider grænseværdien for aggressiv 

kuldioxid. Seneste analyse viser et indhold på 4 

mg/l, hvor grænseværdien er maksimalt 2 mg/l. 

4.4.4  Arealanvendelse og forurenings-

Figur 4.24. Tidslig udvik-
ling i indholdet af nitrat 
i tre boringer ved Vester 
Hjerk Vand-værk
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Figur 4.25. Tidslig udvik-
ling i indholdet af sulfat i to 
boringer ved Vester Hjerk 
Vand-værk.
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Figur 4.26. Nitratud-
vaskning, indsatsområde 
med hensyn til nitrat og 
forureningslokali-teter ved 
Vester Hjerk Vandværk.

kilder

Inden for indvindingsoplandet er arealanven-

delsen primært landbrugsarealer. Der er ikke 

konstateret forureningslokaliteter indenfor ind-

vindingsoplandet, se figur 4.26.

I landbrugsområderne ses, at den potentielle ni-

tratudvaskning spænder fra 25 mg/l til mere end 

75 mg/l. Den gennemsnitlige potentielle nitrat-

udvaskning er i størrelsesorden 45 mg/l.

Stort set hele indvindingsoplandet er udpeget 

som Nitratfølsomt indvindingsområde og ind-

satsområde med hensyn til nitrat, undtagen 

den nordligste del af indvindingsoplandet. I 

den nordlige del af oplandet er der tykke lerlag 

over magasinet, se figur 4.20. Den øvrige del af 

oplandet må betegnes som sårbart overfor på-

virkninger fra overfladen. 

4.4.5   Indsatser
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Med udgangspunkt i bl.a. figur 4.26 kan der 

fremhæves en række punkter, hvor det anbe-

fales at gøre en indsats for at beskytte grund-

vandsmagasinet og indvindingen ved Vester 

Hjerk Vandværk.

Råvandet indeholder omkring 30 mg/l nitrat og 

omkring 60 mg/l sulfat. Der er en tendens til et 

stigende nitratindhold i vandværkets boringer. 

Det anbefales, at følge udviklingen i nitratkon-

centrationerne i forbindelse med de almindelige 

boringskontroller. 

Der er moderat forhøjet indhold af aggressiv 

kuldioxid i begge indvindingsboringer. Indhol-

det giver dog problemer for vandværket, der af 

og til ikke kan overholde grænseværdien for ag-

gressiv kuldioxid i drikkevand.

Der er ingen beskyttende lerlag over grund-

vandsmagasinet for så vidt angår området om-

kring kildepladsen og den sydlige del af indvin-

dingsoplandet, mens der er et beskyttende lerlag 

i den nordlige del af oplandet.

Den del af oplandet, der ikke er beskyttet af 

dæklag af ler, må betegnes som sårbart overfor 

påvirkninger fra overfladen. Samtidig er der 

omkring 30 mg/l nitrat i grundvandet, og der 

synes at være en stigende tendens. Det anbefa-

les, at indsatsen i forhold til nitratbelastningen 

prioriteres højt i de dele af indvindingsoplandet, 

som er udpeget som indsatsområde med hensyn 

til nitrat. 

Arealanvendelsen er primært landbrugsarealer. 

Den gennemsnitlige potentielle nitratudvask-

ning er omkring 45 mg/l, hvilket er forholdsvis 

lavt. Der synes således at være mulighed for at 

mindske nitratudvaskning generelt ved at ændre 

dyrkningsformen, herunder f.eks. brug af ef-

terafgrøder på kun en del af landbrugsarealerne, 

da en stor del af arealerne tilsyneladende alle-

rede har en forholdsvis lille nitratudvaskning. 

Da magasinet generelt er sårbart, anbefales 

det, at eventuelle fremtidige ændringer i area-

lanvendelsen kun sker under hensyntagen til 

grundvandsbeskyttelsen. Således anbefales det, 

at arealanvendelsen ikke overgår til mere grund-

vandstruende aktiviteter. 

Generelt indenfor indvindingsoplandet anbefa-

les det, at der ved miljøtilsyn af virksomheder, 

herunder landbrug, er fokus på at vurdere risi-

koen for forurening af grundvandet. Og tiltag 

bør iværksættes, såfremt der vurderes at være 

en sådan risiko.

4.5  Ramsing Vandværk
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Ramsing Vandværk indvinder fra to boringer på 

to kildepladser. Boring DGU nr. 55.647 er be-

liggende nordøst for Ramsing by, mens boring 

DGU nr. 55.1083 er beliggende yderligere 1500 

m nordøst. Sidstnævnte boring står for ca. 2/3 af 

den samlede indvinding. Vandværket har tidli-

gere haft boringerne DGU nr. 55.352, 55.485 og 

55.486. Disse er alle sløjfede.

Vandværket har en indvindingstilladelse på 

90.000 m3 pr. år og indvandt i 2010 godt 83.000 

m3. Udviklingen i indvindingsmængden ses på 

figur 4.27.

Af figur 4.27 ses, at indvindingen gennem de sid-

ste mange år har ligget rimeligt stabilt mellem 

80.000 m3 og 90.000 m3 årligt. 

4.5.1  Geologiske forhold

Der er på figur 4.28 optegnet to profilsnit ved 

Figur 4.27. Boringernes 
placering ved Ramsing 
Vandværk og udviklingen i 
indvundne vandmængder.
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Figur 4.28. Overordnet 
geologiske	skitseprofiler	fra	
Ramsing Vandværk.

Ramsing Vandværk. Et for hver kildeplads og 

begge med retning mod nordøst, hvilket er på 

langs med den overordnede strømningsretning. 

Der er tale om en skitse, der viser de geologiske 

lag, som de overordnet er tolket i den geologiske 

og hydrostratigrafiske model, jf. afsnit 2.2. 

Vandværkets boring DGU nr. 55.647 indvinder 

fra Magasin 2, mens DGU nr. 55.1083 indvin-

der fra Magasin 3. Bemærk DGU nr. 55.1083 er 

filtersat i 4 niveauer. Vandværket anvender kun 

filter 3 (nr. 3 fra bunden) til indvinding.

Udstrækning af Magasin 2 og Magasin 3 ved 

Ramsing Vandværk fremgår af figur 4.29.
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Figur 4.29. Udbredelse 
af Magasin 2 (øverst) og 
Magasin 3(nederst) ved 
Ramsing Vandværk.
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Som det fremgår af figur 4.29 er lagtykkelsen af 

både magasin 2 og 3 forholdsvis stor i området, 

navnlig magasin 3 er markant, med en tykkelse 

over 30 m (reelt er det knap 40 m lokalt ved kil-

depladsen). 

Generelt er der et begrænset lerdække på mel-

lem 5 m og 10 m umiddelbart under terræn. På 

figur 4.30 er vist den akkumulerede lertykkelse 

over Magasin 2. Herunder er der ikke nævne-

værdige lerlag. 

Figur 4.30. Lerdække over 
Magasin 2 ved Ramsing 
Vandværks kildepladser.
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4.5.2  Potentialeforhold og indvindings-

opland

Grundvandets strømningsretning er rettet fra 

nordøst mod sydvest, hvorfor indvindingsoplan-

dene til begge kildepladser strækker sig i denne 

retning, se figur 4.31. Potentialet falder fra om-

kring kote 35 m i øst til omkring hhv. kote 30 m 

ved den østligste kildeplads og kote 25 m ved den 

vestligste kildeplads.

På figur 4.32 er vist de grundvandsdannende 

oplande til Ramsing Vandværk. Sammen med 

oplandene er vist fordelingen af vandpartiklerne 

indenfor de grundvandsdannende oplande, og 

partiklernes aldre (transporttider), inden de når 

boringerne. Resultaterne stammer fra den op-

stillede grundvandsmodel /3/.

Figur 4.31. Vandværksbo-
ringer, indvindingsopland 
og potentialelinier ved 
Ramsing Vandværk.

Generelt er der tale om ungt vand, hvor langt 

hovedparten er under 50 år undervejs. Bemærk 

hvordan det grundvandsdannende opland til 

DGU nr. 55.647 ligger helt inde omkring borin-

gen, mens oplandet til DGU nr. 55.1083 ligger ca. 

200 m nordøst for boringen. Dette hænger sam-

men med, at førstnævnte boring indvinder mere 

terrænnært end DGU nr. 55.1083, der er filtersat 

40 m.u.t. 

Fordelingen af partiklerne, og ikke mindst alde-

ren, kan bruges til at prioritere de områder, hvor 

der evt. skal foregå en indsats i forhold til grund-

vandsbeskyttelsen.
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Figur 4.32. Grundvands-
dannende oplande og 
fordeling af vandpartikler 
ved Ramsing Vandværk. 
Aldersfordelingen af 
partiklerne ses også på 
søjlediagrammet. Antal 
partik-ler er på y-aksen, 
transporttid i år er på 
x-aksen.
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4.5.3  Grundvandskemi og sårbarhed

Der foreligger råvandsanalyser for vandværkets 

to indvindingsboringer. Der er tale om to for-

skellige vandkvaliteter i de to boringer. I DGU 

nr. 55.647 er der et nitratindhold på 27 mg/l og 

et sulfatindhold på 88 mg/l. I DGU nr. 55.1083 

er der intet nitrat og et sulfatindhold på 66 mg/l. 

DGU nr. 55.647 er således mere påvirket fra 

overfladen, hvilket også ses ved, at der er et ind-

hold af aggressiv kuldioxid på 30 mg/l, mens der 

intet er i DGU nr. 55.1083. 

På figur 4.33 er vist den tidslige udvikling i sul-

fatindholdet og nitratindholdet i DGU nr. 55.647. 

For DGU nr. 55.1083 foreligger der kun én ana-

lyse, hvorfor der ikke er optegnet tidsserier.
 

Som det fremgår af figuren er sulfatindhodet ri-

meligt stabilt i boringen, måske med en tendens 

til et lille fald. Nitratindholdet synes at være 

svagt stigende.

I DGU nr. 55.647 har der tidligere været et mini-

malt fund af BAM.

Drikkevandet fra Ramsing Vandværk overholder 

normalt alle grænseværdier. Senest har der væ-

ret en minimal overskridelse mht. nitrit. Der har 

én gang været et indhold af BAM i drikkevandet, 

men langt under grænseværdien på 0,1 µg/l.

Figur 4.33. Tidslig 
udvikling i indholdet af 
sulfat og nitrat i DGU nr. 
55.647 tilhørende Ramsing 
Vandværk.

0

20

40

60

80

100

120

1991 1996 2001 2006 2011

m
g/

l

55.647 (sulfat) 55.647 (nitrat)

4.5.4  Arealanvendelse og forureningskil-

der

Inden for indvindingsoplandet er arealanven-

delsen dels byområde dels landbrugsarealer, 

hvor af sidstnævnte udgør langt hovedparten. 

Da oplandet er beliggende i byområde, er der 

også konstateret en række forurenede lokalite-

ter, se figur 4.34.

To lokaliteter er beliggende i indvindingsoplan-

det. Det drejer sig om lokalitet nr. 781-00132 

og 781-00536, som begge er V1 kortlagte loka-

liteter. Lokaliteterne ligger dog langt fra indvin-

dingsboringerne.

I landbrugsområderne ses, at den potentielle 

nitratudvaskning primært ligger i intervallet 25 

mg/l til 50 mg/l, altså forholdsvis lavt. Inde om-

kring DGU nr. 55.647 (den østligste kildeplads) 

er der dog en potentiel nitratudvaskning på over 

75 mg/l. Den gennemsnitlige potentielle nitrat-

udvaskning er omkring 50 mg/l.

Hele OSD, hvor de to oplande er beliggende, er 

udpeget som Nitratfølsomt indvindingsområde 

og indsatsområde med hensyn til nitrat, hvorfor 

begge oplande må betegnes som sårbare overfor 

påvirkninger fra overfladen.
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Figur 4.34. Nitratud-
vaskning, indsatsområde 
med hensyn til nitrat og 
forureningslokaliteter ved 
Ramsing Vandværk.
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4.5.5  Indsatser

Med udgangspunkt i bl.a. figur 4.34 kan der 

fremhæves en række punkter, hvor det anbe-

fales at gøre en indsats for at beskytte grund-

vandsmagasinet og indvindingen ved Ramsing 

Vandværk.

Vandkvaliteten er i vandværkets ene boring fin, 

uden nitrat og med et moderat forhøjet indhold 

af sulfat. I den anden boring er der nitrat i sti-

gende koncentrationer samt et højt indhold af 

aggressiv kuldioxid. Det anbefales, at udviklin-

gen overvåges i forbindelse med de almindelige 

boringskontroller. 

Selvom vandkvaliteten i DGU nr. 55.1083 er me-

get fin, anbefales det, at råvandet analyseres. 

Der foreligger pt. kun to analyser fra 2004 i Ju-

piter databasen.   

Der er et generelt beskyttende lerlag på 5 m til 

15 m umiddelbart under terræn. I forhold til det 

øverste primære magasin (Magasin 2) må dette 

betegnes som sårbart overfor påvirkninger fra 

overfladen. Dette er bl.a. baggrunden til, at beg-

ge oplande er udpegede som Nitratfølsomt ind-

vindingsområde og indsatsområde med hensyn 

til nitrat. 

Vandkvaliteten tyder på, at der indtil videre er 

tilstrækkeligt med nitratreduktionskapacitet 

i jordlagene ved DGU nr. 55.1083, til at holde 

grundvandet i boringen fri for nitrat.

 

Da der er et stigende indhold af nitrat ved DGU 

nr. 55.647 anbefales det, at indsatsen overfor ni-

tratbelastningen prioriteres højt indenfor oplan-

det til denne boring.

Den gennemsnitlige potentielle nitratudvask-

ning fra landbrugsarealerne er omkring 50 mg/l.

Da magasinet generelt er sårbart, anbefales 

det, at eventuelle fremtidige ændringer i area-

lanvendelsen kun sker under hensyntagen til 

grundvandsbeskyttelsen. Således anbefales det, 

at arealanvendelsen ikke overgår til mere grund-

vandstruende aktiviteter.

Der er to forureningslokaliteter indenfor ind-

vindingsoplandet. Som en del af den kommende 

indsatsplan anbefales det, at Region Midt prio-

riterer afklaringen af, hvorvidt de nuværende 

jordforureningslokaliteter indenfor oplandet 

udgør en trussel overfor grundvandsmagasinet. 

En eventuel forurening bør sikres fjernet eller 

afgrænset, så den ikke udgør en trussel overfor 

grundvandet.

Generelt indenfor indvindingsoplandet anbefa-

les det, at der ved miljøtilsyn af virksomheder, 

herunder landbrug, er fokus på at vurdere risi-

koen for forurening af grundvandet. Og tiltag 

bør iværksættes, såfremt der vurderes at være 

en sådan risiko.
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Figur 4.35. Boringer-
nes placering ved Hem 
Vandværk og udviklingen i 
indvundne vandmængder.

4.6  Hem Vandværk

Hem Vandværk indvinder vand fra to indvin-

dingsboringer, DGU nr. 55.478 og 55.277, der 

er beliggende med omkring 150 meters afstand. 

Boringerne er beliggende i det åbne land, figur 

4.35. Vandværket har en indvindingstilladelse 

på 60.000 m3 pr. år og indvandt i 2010 omkring 

51.000 m3. Udviklingen i indvindingsmængden 

ses på figur 4.35.

Af figur 4.35 ses, at indvindingen de seneste år 

har svinget mellem 45.000 m3 og 50.000 m3. 
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4.6.1  Geologiske forhold

Der er på figur 4.36 optegnet et profilsnit fra 

Hem Vandværk og i retning mod nord, hvilket 

er på langs med den overordnede strømnings-

retning, da vandet strømmer til boringerne fra 

nord. Der er tale om en skitse, der viser de geo-

logiske lag, som de overordnet er tolket i den hy-

drostratigrafiske model, jf. afsnit 2.2. 

Vandværkets boringer indvinder fra Magasin 2. 

Magasinet er forholdsvis tyndt ved vandværkets 

boringer. Der er et tykt beskyttende lerlag over 

magasinet. Lerlaget tynder dog ud længere mod 

nord, bl.a. fordi det øverste grundvandsmagasin 

”Magasin 1” bliver tykkere mod nord.

Figur 4.36. Overordnet 
profil	for	Hem	Vandværk.

Udstrækning af Magasin 2 fremgår også af figur 

4.37. Magasin 2 er forholdsvis tyndt inde om-

kring boringerne, men opnår en vis tykkelse og 

udbredelse mod nordvest. 

På figur 4.38 er det akkumulerede lerlag over 

Magasin 2 vist. Som det fremgår af figuren, har 

lerlaget en vis tykkelse og udbredelse inde om-

kring kildepladsen.
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Figur 4.37. Udstrækningen 
af Magasin 2 ved Hem 
Vandværk.

Figur 4.38. Lerdæklaget 
over Magasin 2 ved Hem 
Vandværk
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4.6.2  Potentialeforhold og indvindings-

opland

Grundvandets strømningsretning er rettet fra 

nord mod syd mod kildepladsen. Den opstillede 

grundvandsmodel /3/ har da også beregnet et 

indvindingsopland, der strækker sig i nordlig 

retning, se figur 4.39. Potentialet falder fra om-

kring kote 37,5 m i nord og kote 35 m inde om-

kring boringerne.

På figur 4.40 er vist de grundvandsdannende 

oplande til vandværket. Sammen med oplan-

dene er vist fordelingen af vandpartiklerne in-

denfor de grundvandsdannende oplande samt 

partiklernes aldre (transporttider), inden de når 

 Figur 4.39. Vandværksbo-
ringer, indvindingsopland 
og potentialelinier ved 
Hem Vand-værk.

boringerne. Resultaterne stammer fra den op-

stillede grundvandsmodel /3/.

Med udgangspunkt i antallet af partikler synes 

det primært at være inde omkring boringerne og 

op til en afstand af 500 m - 750 m, at langt ho-

vedparten af grundvandet dannes. Der er gene-

relt tale om meget ungt vand, hvor hovedparten 

er under 50 år undervejs. 

Fordelingen af partiklerne, og ikke mindst alde-

ren, kan bruges til at prioritere de områder, hvor 

der evt. skal foregå en indsats i forhold til grund-

vandsbeskyttelsen.
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Figur 4.40. Grundvands-
dannende oplande og for-
deling af vandpartikler ved 
Hem Vand-værk. Alders-
fordelingen af partiklerne 
ses også på søjlediagram-
met. Antal partikler er på 
y-aksen, transporttid i år er 
på x-aksen.
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4.6.3  Grundvandskemi og sårbarhed

Der er regelmæssige boringskontroller for de to 

indvindingsboringer, DGU nr. 55.277 og 55.478, 

hvoraf den nyeste er fra 2010. 

Der er generelt tale om en fin råvandskvalitet. 

Der er intet nitrat i boringerne, og sulfatindhol-

det ligger på hhv. 84 mg/l og 78 mg/l i DGU nr. 

55.277 og 55.478. I forhold til mange af de øvrige 

vandværksboringer i området er der intet ind-

hold af aggressiv kuldioxid i grundvandet. 

Udviklingen i sulfatindholdet er optegnet på fi-

gur 4.41. I forhold til den første analyse fra 1972 

er indholdet steget betydeligt, men de sidste 20 

år har der kun været tale om en beskeden stig-

ning i sulfatkoncentrationerne. Ved seneste ana-

lyse for hver boring er koncentrationer endda 

begyndt at falde. 

Sulfatkoncentrationerne er forhøjede i forhold 

til et forventet baggrundsniveau på mellem 20 

mg/l og 50 mg/l. Det forhøjede sulfatindhold 

tyder på, at der foregår en nitratreduktion vha. 

jordlagenes pyritindhold, da denne proces giver 

et øget sulfatindhold. Jordlagene har således til-

strækkelig med nitratreduktionskapacitet til at 

holde grundvandet nitratfrit i forhold til den nu-

værende belastning med nitrat.

Der er ikke fundet pesticider i boringen. Men i 

2002 er der konstateret ”olie” i begge boringer. 

Resultaterne er ikke efterprøvet. 

Drikkevandet fra Hem Vandværk overholder alle 

grænseværdier. Der har tidligere været nogle 

enkle fund af bl.a. Toluen og M+P-xylen (oliepro-

Figur 4.41. Tidslig udvik-
ling i indholdet af sulfat 
i tre boringer ved Hem 
Vandværk..
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dukter), alle dog betydeligt under grænseværdi-

erne. 

4.6.4  Arealanvendelse og forurenings-

kilder

Inden for indvindingsoplandet er arealanven-

delsen alene landbrugsarealer. Der er ikke kon-

stateret forureningslokaliteter indenfor indvin-

dingsoplandet, se figur 4.42.

I landbrugsområderne ses, at den potentielle ni-

tratudvaskning spænde fra 50 mg/l til mere end 

75 mg/l. Den gennemsnitlige potentielle nitrat-

udvaskning er i størrelsesorden 60 mg/l.

Stort set hele indvindingsoplandet er udpeget 

som Nitratfølsomt indvindingsområde og ind-

satsområde med hensyn til nitrat, undtagen om-

rådet tæt ved boringerne. Sidstnævnte fordi der 

er et tykt beskyttende lerlag her. Den øvrige del 

af oplandet må betegnes som sårbart overfor på-

virkninger fra overfladen. 
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Figur 4.42. Nitratud-
vaskning, indsatsområde 
med hensyn til nitrat og 
forureningslokali-teter ved 
Hem Vandværk.



128  4  Anbefalinger og indsatser

4.6.5  Indsatser

Med udgangspunkt i bl.a. figur 4.42 kan der 

fremhæves en række punkter, hvor det anbefales 

at gøre en indsats for at beskytte grundvandsma-

gasinet og indvindingen ved Hem Vandværk.

Vandkvaliteten er meget fin. Uden nitrat og uden 

aggressiv kuldioxid. Der forhøjede indhold af 

sulfat tyder på, at der foregår en nitratreduktion 

med udgangspunkt i jordlagenes pyritindhold. 

Sulfatindholdet er dog rimeligt stabilt med kun 

en svag stigende tendens. 

Der er et beskyttende lerlag over grundvandsma-

gasinet for så vidt angår området omkring kilde-

pladsen, mens der i den øvrige del af oplandet 

kun optræder et begrænset lerlag over magasi-

net.

Den del af oplandet, der ikke er beskyttet af 

dæklag af ler, må betegnes som sårbart overfor 

påvirkninger fra overfladen. Dette er baggrun-

den for, at store dele af indvindingsoplandet er 

udpeget som Nitratfølsomt indvindingsområde 

og indsatsområde med hensyn til nitrat. 

Arealanvendelsen er primært landbrugsarealer. 

Den gennemsnitlige potentielle nitratudvask-

ning er omkring 60 mg/l. 

Da magasinet generelt er sårbart, anbefales det, 

at eventuelle fremtidige ændringer i arealanven-

delsen kun sker under hensyntagen til grund-

vandsbeskyttelsen. Således anbefales det, at 

arealanvendelsen ikke overgår til mere grund-

vandstruende aktiviteter.

Generelt indenfor indvindingsoplandet anbefa-

les det, at der ved miljøtilsyn af virksomheder, 

herunder landbrug, er fokus på at vurdere risi-

koen for forurening af grundvandet. Og tiltag 

bør iværksættes, såfremt der vurderes at være 

en sådan risiko.

4.7  Rettrup Vandværk

Rettrup Vandværk indvinder vand fra 2 indvin-

dingsboringer, DGU nr. 55.470 og 55.538, der er 

beliggende ved siden af hinanden. Boringerne er 

beliggende i det åbne land, figur 4.43. Vandvær-

ket har en indvindingstilladelse på 15.000 m3 pr. 

år og indvandt i 2010 omkring 7.000 m3. Udvik-

lingen i indvindingsmængden ses på figur 4.43.

Af figur 4.43 ses, at indvindingen generelt har 

svinget omkring 10.000 m3, men de sidste år er 

indvindingen faldet til omkring 7.000 m3. År-

sagen til det markante forbrug i 2006 på over 

21.000 m3 kendes ikke her, men kan f.eks. skyl-

des vandspild i ledningsnettet. 

Figur 4.43. Boringernes 
placering ved Rettrup 
Vandværk og udviklingen i 
indvundne vandmængder.
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Figur 4.44. Overordnet 
profil	for	Rettrup	Vand-
værk.

4.7.1  Geologiske forhold

Der er på figur 4.44 optegnet et profilsnit fra 

Rettrup Vandværk og i retning mod nord, hvil-

ket er på langs med den overordnede strøm-

ningsretning, da vandet strømmer til boringer-

ne fra nord. Der er tale om en skitse, der viser de 

geologiske lag, som de overordnet er tolket i den 

hydrostratigrafiske model, jf. afsnit 2.2. 

Vandværkets boringer indvinder fra Magasin 2. 

Magasinet er stort set i direkte kontakt med det 

overliggende Magasin 1. Begge magasiner tyn-

der ud længere mod nord. Der er generelt kun 

et tyndt beskyttende lerlag over magasinet inde 

ved kildepladsen. 

Udstrækning af Magasin 2 fremgår af figur 4.45. 

Magasin 2 tynder tilsyneladende ud mod nord 

og øst. 

På figur 4.46 er vist det akkumulerede lerlag 

over Magasin2. Som det også fremgår af figur 

4.44 bliver lerlaget tykkere opstrøms i oplandet, 

mens magasinet tynder ud.
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Figur 4.45. Udstrækningen 
af Magasin 2 ved Rettrup 
Vandværk.

Figur 4.46. Lerdæklaget 
over Magasin 2 ved Ret-
trup Vandværk.
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4.7.2  Potentialeforhold og indvindings-

opland

Grundvandets strømningsretning er rettet fra 

nord mod syd mod kildepladsen. Den opstillede 

grundvandsmodel /3/ har da også beregnet et 

indvindingsopland, der strækker sig i nordlig 

retning, se figur 4.47. Potentialet falder fra om-

kring kote 37,5 m i nord og kote 35 m inde om-

kring boringerne.

På figur 4.48 er vist de grundvandsdannende 

oplande til vandværket. Sammen med oplandene 

er vist fordelingen af vandpartiklerne indenfor 

de grundvandsdannende oplande og partikler-

nes aldre (transporttider), inden de når borin-

gerne. Resultaterne stammer fra den opstillede 

grundvandsmodel /3/.

 Figur 4.47. Vandværksbo-
ringer, indvindingsopland 
og potentialelinier ved 
Rettrup Vandværk.

Med udgangspunkt i antallet af partikler synes 

der at dannes jævnt med grundvand indenfor 

hele det grundvandsdannende opland, dog med 

en overvægt inde omkring boringer og et område 

300 m - 400 m nord herfor. Der er generelt tale 

om meget ungt vand, hvor hovedparten er under 

50 år undervejs og en stor del endda under 10 år 

undervejs. 

Fordelingen af partiklerne, og ikke mindst alde-

ren, kan bruges til at prioritere de områder, hvor 

der evt. skal foregå en indsats i forhold til grund-

vandsbeskyttelsen.
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Figur 4.48. Grundvands-
dannende oplande og for-
deling af vandpartikler ved 
Rettrup Vandværk. Alders-
fordelingen af partiklerne 
ses også på søjlediagram-
met. Antal partik-ler er på 
y-aksen, transporttid i år er 
på x-aksen.
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4.7.3  Grundvandskemi og sårbarhed

Der er boringskontroller fra de to indvindings-

boringer, DGU nr. 55.470 og 55.538, hvoraf den 

nyeste er fra 2010. 

Der er generelt tale om en rimelig råvandskva-

litet. Der er mellem 5 mg/l og 10 mg/l nitrat i 

boringerne og sulfatindholdet ligger på hhv. 92 

mg/l og 86 mg/l i DGU nr. 55.470 og 55.538. Der 

er endvidere et indhold af aggressiv kuldioxid på 

hhv. 16 mg/l og 8 mg/l i de to boringer. 

Udviklingen i nitratindholdet er optegnet på fi-

gur 4.49. Det er vanskeligt at pege på en klar ten-

dens, men indholdet er i de to seneste analyser i 

DGU nr. 55.538 faldet til under 6 mg/l, efter at 

indholdet havde ”toppet” omkring 13 mg/l. Der 

er en svag stigning i indholdet i DGU nr. 55.470, 

hvor indholdet de sidste 3 analyser er steget fra 

8 mg/l til knap 10 mg/l. 
 

Den tidslige udvikling i sulfatindholdet fremgår 

af figur 4.50. I forhold til de første prøve fra 

1974 er sulfatindholdet steget i DGU nr. 55.538, 

men indholdet har de sidste 20 år svinget om-

kring 90 mg/l med en enkelte analyse, der var 

oppe på 100 mg/l. I DGU nr. 55.470 har der de 

sidste 20 år været en faldende tendens, dog med 

et rimeligt stabilt indhold på omkring 90 mg/l 

siden 2003.

Sulfatkoncentrationerne er forhøjede i forhold 

til et forventet baggrundsniveau på mellem 20 

mg/l og 50 mg/l. Det forhøjede sulfatindhold 

tyder på, at der foregår en nitratreduktion vha. 

jordlagenes pyritindhold, da denne proces 

giver et øget sulfatindhold. Dog er jordlagenes 

nitratreduktionskapacitet ikke tilstrækkelig til 

at holde grundvandet nitratfrit, men kan holde 

nitratindholdet på et rimeligt lavt niveau i for-

hold til den nuværende belastning med nitrat.

Der er ikke fundet pesticider i boringerne. Men 

i 2000 er der konstateret et lav indhold af sam-

leparameteren ”AOX” i DGU nr. 55.538. Resul-

taterne er ikke efterprøvet og tillægges i øvrigt 

ingen væsentlig betydning, da indholdet af AOX 

kan skyldes naturligt forekommende stoffer. 

Drikkevandet fra Rettrup Vandværk overholder 

generelt alle grænseværdier, dog har vandværket 

vanskeligt ved altid at overholde grænseværdien 

for aggressiv kuldioxid. Seneste drikkevands-

analyse viser således et indhold på 7 mg/l.

Figur 4.49. Tidslig udvik-
ling i indholdet af nitrat 
i to boringer ved Rettrup 
Vandværk..

Figur 4.50. Tidslig udvik-
ling i indholdet af sulfat 
i to boringer ved Rettrup 
Vandværk..
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Figur 4.51. Nitratud-
vaskning, indsatsområde 
med hensyn til nitrat og 
forureningslokali-teter ved 
Rettrup Vandværk.

4.7.4  Arealanvendelse og forureningskil-

der

Inden for indvindingsoplandet er arealanven-

delsen alene landbrugsarealer. Der er ikke kon-

stateret forureningslokaliteter indenfor indvin-

dingsoplandet, se figur 4.51.

I landbrugsområderne ses, at den potentielle ni-

tratudvaskning spænder fra 25 mg/l til 75 mg/l. 

Den gennemsnitlige potentielle nitratudvask-

ning er i størrelsesorden 50 mg/l.

Hele indvindingsoplandet er udpeget som Ni-

tratfølsomt indvindingsområde og indsatsom-

råde med hensyn til nitrat. Hele oplandet må 

betegnes som sårbart overfor påvirkninger fra 

overfladen. 



4  Anbefalinger og indsatser   135

4.7.5  Indsatser

Med udgangspunkt i bl.a. figur 4.51 kan der 

fremhæves en række punkter, hvor det anbefales 

at gøre en indsats for at beskytte grundvandsma-

gasinet og indvindingen ved Rettrup Vandværk.

Vandkvaliteten er rimelig. Der er et mindre ind-

hold af nitrat og et forhøjet indhold af sulfat. Der 

er endvidere et indhold af aggressiv kuldioxid. 

Det forhøjede indhold af sulfat tyder på, at der 

foregår en nitratreduktion med udgangspunkt i 

jordlagenes pyritindhold. Nitratreduktionen er 

dog ikke tilstrækkelig til at holde vandet nitrat-

frit, men dog på et rimeligt lavt niveau ved den 

nuværende nitratbelastning fra overfladen.

 

Oplandet er generelt ikke beskyttet af dæklag af 

ler og må betegnes som sårbart overfor påvirk-

ninger fra overfladen. Dette er baggrunden for, 

at indvindingsoplandet er udpeget som Nitrat-

følsomt indvindingsområde og indsatsområde 

med hensyn til nitrat. 

Arealanvendelsen er primært landbrugsarealer. 

Den gennemsnitlige potentielle nitratudvask-

ning er omkring 50 mg/l. 

Da magasinet generelt er sårbart, anbefales 

det, at eventuelle fremtidige ændringer i area-

lanvendelsen kun sker under hensyntagen til 

grundvandsbeskyttelsen. Således anbefales det, 

at arealanvendelsen ikke overgår til mere grund-

vandstruende aktiviteter.

Generelt indenfor indvindingsoplandet anbefa-

les det, at der ved miljøtilsyn af virksomheder, 

herunder landbrug, er fokus på at vurdere risi-

koen for forurening af grundvandet. Og tiltag 

bør iværksættes, såfremt der vurderes at være 

en sådan risiko.
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