På skuldrene af 15 års
grundvandskortlægning
Resultaterne og fremtiden for
grundvandskortlægningen efter 2015

Et stærkere samarbejde
Grundvandskortlægningen fortsætter efter 2015, og Naturstyrelsen
inviterer til et endnu stærkere samarbejde om vores fælles drikkevand

2015 er på flere måder en milepæl for det
danske grundvand. Efter 15 års arbejde i amter, miljøcentre og Naturstyrelsen, kommer
vi i 2015 i mål med den store, landsdækkende kortlægning af grundvandet.

I den forbindelse er kommunerne en af
vores vigtige samarbejdspartnere, som gennem arbejdet med indsatsplaner og dialog
med lodsejere yder en stor indsats for at
beskytte grundvandet.

Vi har nu et overblik over vores drikkevandsressourcer, som kommuner, vandværker og regioner skal bruge i deres meget
vigtige arbejde med at sikre fremtidens
drikkevandsforsyning.

Vi har tidligere på året offentliggjort den
seneste undersøgelse af samarbejdet med
kommunerne på grundvandsområdet. Jeg
er glad for at se, at kommunerne generelt
giver flotte karakterer til såvel kvaliteten af
samarbejdet som grundvandskortlægningens produkt.

Men verden er ikke statisk, og grundlaget
for kortlægningen ændrer sig løbende. Derfor er jeg glad for, at et enigt Folketing i april
2015 med ændringen af vandforsyningsloven besluttede, at arbejdet skal fortsætte.
En holdindsats
Over de forløbne 15 år har rigtig mange
mennesker været involveret i kortlægningen og i at implementere den viden, som
den har tilvejebragt.

Endnu bedre koordinering
En af hjørnestenene i det videre arbejde
med grundvandskortlægningen er derfor, at
der nu nedsættes en koordinationsgruppe,
der bygger videre på dette samarbejde.
Jeg håber, at vi hermed kan sikre endnu
bedre sammenhæng på tværs af alle de
aktører, der arbejder med og for vores fælles drikkevand.

Kirsten Brosbøl
Miljøminister
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Vores fælles
vidensgrundlag
Grundvandskortlægningen har givet os værdifuld viden
og en stor mængde offentligt tilgængelige data

I perioden 2000-2015 er alle områder med
særlige drikkevandsinteresser (OSD) i Danmark blevet kortlagt. Hertil kommer vandværkernes indvindingsoplande uden for
OSD - i alt ca. 40 % af Danmarks areal.
Det betyder, at vi nu har et nationalt overblik over vores drikkevandsressourcer
og et detaljeret indblik i, hvor godt de er
beskyttet.

Data
Naturstyrelsen har løbende offentliggjort
data fra kortlægningen, og du kan finde
dem her:

•

Danmarks Miljøportal: Her kan du se GIStemaer for f.eks.
•
•
•
•

områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
nitratfølsomme indsatsområder (NFI)
indsatsområder (IO).

Du kan også lave kortbaserede konfliktsøgninger med en lang række andre temaer. Se
miljoeportal.dk
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GEUS´ databaser: Via geus.dk kan du bl.a.
finde:

•
•

Rapportdatabasen, som indeholder
alle redegørelsesrapporter samt flere
tusinde andre geofaglige rapporter fra
grundvandskortlægningen
Jupiter databasen, som indeholder
oplysninger om boringer og vandkemi
GERDA, som indeholder geofysiske
data på miljø- og råstofområdet
Modeldatabasen, som indeholder geologiske og hydrologiske modeller

Hvad kan kortlægningen bruges til?
Kortlægningens data er i første omgang
møntet på kommunernes indsatsplanlægning, som skal fastlægge et beskyttelsesniveau og anvise konkrete indsatser.
De anvendes imidlertid også af en bred
vifte af aktører anført af kommuner og
regioner i erkendelsen af, at der er mange
forhold, som spiller ind på vandområdet.
Klimatilpasning og de dertil hørende løsninger kan påvirke grundvandets kvalitet
og grundvandsdannelsen. Jordforurening
kan true vandboringer mange år efter at
forureningen er ophørt. Disse og mange andre forhold kan grundvandskortlægningen
være med til at levere indsigt i.

Resultater af grundvandskortlægningen
•

Et veludviklet dansk koncept for grundvandskortlægning

•

Et integreret sæt metoder og værktøjer

•

Nationale standarder og vejledninger

•

Nationale, offentligt tilgængelige
databaser

•

Et stærkt samarbejde mellem myndigheder, forskningsinstitutioner samt
offentlige og private virksomheder

•

Uddannelse og kompetenceopbygning

Kortlægningen har afsløret hidtil ukendt
viden om de danske grundvandsmagasiner.
Denne viden kan bruges til at optimere
udnyttelsen og beskyttelsen af grundvandsressourcerne.
Eksport
Arbejdet med grundvandskortlægningen
er en medvirkende årsag til, at den danske
vandsektor i dag står stærkt på den internationale scene.
Den viden, de metoder og de samarbejdsrelationer, der er bygget op gennem de
forløbne 15 år, kommer nu både vores samarbejdspartnere og grundvandet i andre
lande til gode.
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Fremtidsperspektiver
I foråret 2015 blev ændringen af vandforsyningsloven vedtaget i
Folketinget. Det betyder, at grundvandskortlægningen fortsætter

Fremover får Naturstyrelsen mulighed for at
åbne op for et bredere perspektiv, der samler op på nogle af de erfaringer, som vi og
kommunerne har gjort over de sidste 15 år.
Statens kortlægning 2016-2020
Det nye lovgrundlag udstikker rammerne
for en statslig grundvandskortlægning i
perioden 2016-2020.
Hovedformålet er at holde kortlægningen
opdateret, hvilket betyder, at vi vil have
fokus på:
•
Kortlægning af nye indvindingsoplande
•
Fastlæggelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i 2015-16
•
Justere eksisterende kortlægninger i
begrænset omfang
Der ud over er der allerede nu igangsat
flere specialiserede indsatser, som kortlægningen skal videreføre.
Rejsehold 2015-16
De nye tiltag betyder, at Naturstyrelsen
har nedsat et rejsehold, der vil tage rundt
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i landet og vejlede kommunerne i forhold
om vandforsyning og drikkevand i 2015 og
2016.
Nye indvindingsoplande
Ændringer i vandkvaliteten og behovet for
drikkevand i et lokalområde betyder, at der
årligt oprettes 20-40 nye drikkevandsboringer i områder uden for OSD.

Det betyder, at grundvandsressourcen ikke
på forhånd er kortlagt her. Fremover skal
Naturstyrelsen stå for kortlægningen af
indvindingsoplande til disse nye boringer.
Drikkevandsboringer (BNBO)
En af de indsatser, som står højt på Naturstyrelsens dagsorden, er de boringsnære
beskyttesesområder (BNBO).
Områderne nær drikkevandsboringerne er
særligt udsatte for nedsivende forurening,
og derfor har kommunerne mulighed for
at udlægge særlige beskyttelseszoner
omkring drikkevandsboringerne.
Ca. en tredjedel af de danske drikkevandsboringer er idag pålagt en beskyttelseszone, og nu skal resten sikres samme
mulighed.
I foråret 2015 har Naturstyrelsen afholdt
fælles møder med rådgiverbranchen og
kommunerne, for at sikre et godt grundlag
for opgaven og for at bygge videre på de
erfaringer, der allerede er gjort med BNBO.

Sprøjtemidler
Hidtil har grundvandskortægningen haft
fokus på nitrat, men mange kommuner
efterlyser et mere bredspektret grundlag at
vurdere truslerne mod grundvandet ud fra.

Vejledning om indsatsplaner
I foråret 2015 har Naturstyrelsen ligeledes
udgivet en vejledning om indsatsplaner.
Den opdateres i efteråret med et afsnit om
de sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder.

Første skridt i den retning er udpegningen
af sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder
på sandjorde (SFI). I 2015 udpeger vi de første sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder
i en bekendtgørelse.

Organisering af kortlægningen
Hidtil er kortlægningen foregået med udgangspunkt i 4 kontorer i Aalborg, Ringkøbing, Odense og Nykøbing F. I 2016 samles
grundvandskortlægningen på Naturstyrelsens kontor i Aalborg.

Samlingen sker for at sikre den faglige ensartethed og kvalitet, samtidig med at vi skal
være færre til at løse opgaven.
Enheden i Aalborg vil blive tovholder på
koordinationsgruppen, som nedsættes i
2015 og består af repræsentanter for Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, DANVA, Foreningen af Vandværker i
Danmark og GEUS. Vi ser frem til et godt og
spændende samarbejde.
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Statens grundvandskortlægning skifter gear i overgangen fra 2015 til 2016. Det markerer vi
med denne folder, hvor du kan læse om de resultater, som grundvandskortlægningen har
medført de sidste 15 år, og det arbejde, der venter.

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.nst.dk
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Du kan se mere om vand og grundvand i disse hæfter fra Naturstyrelsen:
•
Rent drikkevand - 9 initiativer til rent drikkevand!
•
Vores Vand
•
Rejsehold om vandforsyning

