Grundvandet på Orø
– en sårbar ressource

Derfor skal vi beskytte grundvandet
Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men
den er sårbar over for forurening.
Drikkevandsforsyningen skal bygge
på uforurenet grundvand, som ikke
kræver avanceret vandbehandling.
Derfor skal vi beskytte Orøs grundvand mod nedsivning af nitrat og
andre uønskede stoffer.
Orø er udpeget som et såkaldt
kortlægningsområde. Det betyder, at
Miljøcenter Roskilde skal kortlægge,
hvor grundvandet er mest sårbart
over for forurening, og hvor forureningstruslerne mod grundvandet er
størst. Kortlægningen er nu afsluttet, og den viser, at de geologiske
lag yder en meget ringe naturlig
beskyttelse mod forurening. Det er
derfor nødvendigt med en særlig
indsats for at sikre den fremtidige
drikkevandsforsyning.
Næste skridt er at lave en indsatplan
med indsatser over for forurening
af grundvandet. På den måde bliver
det muligt at beskytte grundvandet
og sikre godt drikkevand til beboerne på Orø i mange år fremover.
Grundvandet
indeholder nitrat
20-30 meter under fødderne på
Orøs borgere strømmer det grundvand, som vandværkerne pumper
op og sender ud som drikkevand til
øens beboere. Hvis der siver forurening ned til grundvandet, kan det
true den fremtidige drikkevandsforsyning.
Vi kan ikke helt undgå, at der siver
forurenende stoffer ned i jorden. Når
landmanden gøder sin jord, når fabrikkens olietank lækker, og når haveejeren holder ukrudtet nede med
2

pesticider, sker der en spredning af
stoffer, som siver ned i jorden. Det
kan være alvorligt, hvis der ikke er
nogen naturlig beskyttelse af det
primære grundvandsmagasin – det
geologisk lag i undergrunden, som
Orø indvinder sit drikkevand fra.
Miljøcenterets undersøgelser på Orø
viser, at der mange steder er et højt
indhold af nitrat i grundvandet.
Flere steder er koncentrationen over
drikkevandsgrænsen på 50 mg pr.
liter.
Heldigvis optræder de høje koncentrationer hovedsagelig i jordlagene et stykke over det primære
grundvandsmagasin. Flere boringer,
som når ned til det primære grundvandsmagasin, viser dog også et vist
nitratindhold. Det er meget sjældent
over grænseværdien, men det viser,
at nitratforureningen er på vej ned
mod den grundvandsressource, som
udgør Orøs drikkevandsforsyning.
Nitraten stammer fra omsætning
af ammonium, som er bragt ud på
markerne som gylle, ajle eller kunstgødning. Jordens bakterier omdanner ammonium til nitrat, som
planterne let kan optage. Hvis der

stadig er ammonium i jorden efter
høst, vil bakterierne fortsat danne
nitrat, som langsomt vil sive ned i
grundvandet.
Mange steder i Danmark finder man
pesticidrester, oliestoffer og andre
forureningskomponenter i grundvandet, og flere steder må man lukke
indvindingsboringer på grund af
disse stoffer.
På Orø er der kun fundet meget små
koncentrationer af disse miljøfremmede stoffer, og kun i enkelte boringer. Stofferne udgør derfor ingen
trussel mod drikkevandsforsyningen
på øen.
Grundvandet på
Orø er sårbart
Når regnen falder på Orø, løber
noget af vandet videre til vandhuller eller direkte til havet, en vis del
fordamper, og noget bliver opsuget
af planternes rødder. Men cirka
halvdelen af vandet siver stille og
roligt ned gennem jordlagene og ender til sidst i grundvandsmagasinet.
Det er en langsom proces. Det tager
mellem 20 og 50 år fra regndråben
rammer jorden til den er sivet ned
til grundvandsmagasinet.

Nitrat – er det farligt?
Hvis drikkevandet kommer op på et nitrat-indhold på omkring 150-200 mg pr.
liter er det sundhedsskadeligt. Især for spædbørn, som kan udvikle det såkaldte
”blå-børn-syndrom”. Nitrat nedsætter nemlig blodets evne til at transportere ilt
fra lungerne til kroppens organer. Spædbørn, der har fået for meget nitrat
udvikler en karakteristisk blå hudfarve, heraf navnet. Behandles tilstanden ikke,
er den dødelig.
Nitrat omdannes desuden til nitrit i kroppen. Nitrit er mistænkt for at kunne
medføre mave- og tarmkræft.
Drikkevand, der indeholder under 50 mg. nitrat pr. liter, anses ikke for at være
sundhedsskadeligt – hverken for børn eller voksne.
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Grundvandets indhold af nitrat er
undersøgt i boringer og brønde
mange steder på Orø. De røde prikker
angiver, hvor vandanalysen har vist et
nitratindhold på over 1 mg/l.

Forurenende stoffer siver med regnvandet ned i jorden. Men på deres
vej gennem jordlagene bliver stofferne langsomt nedbrudt. Jo længere
tid, det tager at sive ned, des større
er chancen for, at stofferne er blevet
nedbrudt til ufarlige stoffer, inden
de når grundvandsmagasinet. Lang
nedsivningstid betyder derfor en god
beskyttelse over for forurening.
Man skulle umiddelbart tro, at
jo dybere grundvandet ligger, des

længere tager nedsivningen til
grundvandsmagasinet. Så simpelt er
det dog ikke. Nedsivningen i ler sker
nemlig meget langsomt, da ler er
relativt tæt, mens nedsivning i sand
sker hurtigt. Desuden foregår den
største kemiske nedbrydning af de
fleste forurenende stoffer i ler, mens
der kun sker en meget begrænset
nedbrydning i sand. Det betyder, at
ler yder en meget bedre beskyttelse
over for nedsivende forurening.

Det er derfor især tykkelsen af lerlagene over grundvandsmagasinet, der
er afgørende for, hvor godt grundvandet er beskyttet på Orø.
På Orø består undergrunden af ler,
sand og kalk. De øverste 5-20 meter
består af vekslende sand-, og lerlag.
Herunder finder man et ca. 20 meter tykt sandlag, som sammen med
den underliggende kalk udgør det
grundvandsmagasin, som forsyner
Orø med drikkevand.

Grundvandet på Orø – en sårbar ressource

3

for. Det afspejler samtidig, at der
foregår intensiv landbrugsdrift på
Orø. Til gengæld viser de lave koncentrationer af andre forurenende
stoffer, at der aldrig har været den
store industrivirksomhed på øen, ligesom overdreven brug af pesticider
ikke synes at have forekommet.

Ingen kloridproblemer
Da Orø er omgivet af saltvand,
kunne klorid også være et
problemstof, hvis saltvandet
trængte ind i grundvandet. Den
højest tilladte værdi i drikkevand er
250 mg pr. liter, men allerede ved
50 mg pr. liter taler man om
forhøjet indhold. Langt de fleste
boringer på Orø viser et lavt indhold
af klorid, og ingen når op over den
højest tilladte værdi. Så klorid anses
ikke som et problem på Orø.

Kortlægning viser, at tykkelsen af lerlagene over grundvandsmagasinet er
meget begrænset. Lerlagenes samlede
tykkelse er de fleste steder mindre
end 10 meter, og mange steder er den
blot 5 meter eller mindre. Analyser af
jordlagene tyder samtidig på, at der
er sprækker i lerlagene, så regnvand –
og eventuel forurening – kan trænge
hurtigt ned til grundvandsmagasinet. Det betyder, at jordlagene yder
en meget ringe beskyttelse over for
nitrat og andre forurenende stoffer.
Så grundvandet må betegnes som
sårbart på hele Orø.
At grundvandet er sårbart, er det
høje nitratindhold et tydeligt bevis

Særlige drikkevandsinteresser
Overalt i Danmark er der udpeget
områder med særlige drikkevandsinteresser, normalt omtalt som OSDområder. I disse områder finder man
de vigtigste grundvandsmagasiner
med tilstrækkelige mængder af rent
grundvand til at sikre fremtidens
drikkevandsforsyning for den danske
befolkning. I OSD-områderne skal
de danske regioner oprense gamle
forurenede grunde, som truer grundvandet. Kommunerne skal sikre, at
der ikke opstår nye forureninger.
På Orø har Miljøcenter Roskilde
udpeget to OSD-områder, som
tilsammen dækker ca. en tredjedel
af øen. De områder, hvor der sker
grundvandsdannelse til vandværker
på Orø, ligger alle inden for OSDområderne.

Indsatsområder
med hensyn til nitrat
Der er ingen gamle forurenede
grunde, som truer grundvandet på
Orø. Til gengæld er grundvandet
sårbart over for forurenende aktiviteter på overfladen. Og da den
primære aktivitet er landbrugsdrift,
er det særligt nitrat, som er i fokus.
Derfor har miljøcenteret også udpeget indsatsområder med hensyn
til nitrat. I disse områder skal der
gøres en særlig indsats for drikkevandsforsyningen ved at beskytte
grundvandet mod nitratforurening.
Indsatsområderne svarer til de
områder, hvor der sker grundvandsdannelse til de almene vandværker
på Orø, dvs. vandværkerne BybjergOrø, Færgebakkerne, Børrehoved,
Salvig, Orøgård og Næsby. By- og
skovområder er ikke medtaget, da
der ikke er nogen risiko for nitratforurening i disse områder.
Indsatsplan til
beskyttelse af grundvandet
Den nitratforurening, som i øjeblikket påvirker grundvandet, kan vi
ikke bremse. Den skyldes mange års

Vandværk

Sand

Ler

Sand (grundvandsmagasin)
Boring

Kalk (grundvandsmagasin)
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Tykke lerlag beskytter grundvandet.
Forurening siver til gengæld hurtigt ned
i områder med tynde lerlag eller helt
uden ler. Vandværkerne på Orø
indvinder grundvand fra sand og kalk.

Miljøcenteret har udpeget områder
med særlige drikkevandsinteresser og
indsatsområder med hensyn til nitrat.

landbrugsdrift på Orø. Men vi kan
gøre en indsats for at begrænse den
fremtidige nitratbelastning på øen.

der er nødvendigt for at beskytte
grundvandet og dermed sikre godt
drikkevand.

Omvendt må manglen på andre forurenende stoffer i grundvandet ikke
blive til en sovepude. Der skal altså
gøres en aktiv indsats for at sikre, at
fremtidig aktivitet ikke kommer til
at true drikkevandsforsyningen.

Sådan kan vi
sikre godt drikkevand
Indsatsplanen skal først være færdig i
2011. Men allerede nu ligger der en
række forslag fra Miljøcenter Roskilde, som kommunen kan anvende
som inspiration.

Det er kommunens opgave at sikre
denne beskyttelse af drikkevandet.
Derfor skal Holbæk Kommune
lave en indsatsplan for områderne
med særlige drikkevandsinteresser
på Orø. Planen skal angive, hvad

Da nitratforureningen af grundvandet er det største problem på Orø,
er den vigtigste indsats også rettet
mod en begrænsning af nitratudvaskningen fra landbrugsjord. Der

er flere måder, man kan opnå dette
på. Indsatserne rettet mod nitratforurening kan blive aktuelle inden for
de udpegede indsatsområder med
hensyn til nitrat.
En af mulighederne er at anvende
efterafgrøder, som kan binde overskuddet af nitrat. En anden metode
er at reducere den såkaldte kvælstofnorm, altså at nedsætte mængden af
kvælstof pr. hektar opdyrket jord.
Der er også mulighed for at ændre
arealanvendelsen, for eksempel ved at
rejse skov på tidligere landbrugsjord.
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Risikoen for pesticidforurening kan
også reduceres. Det kan fx ske ved
en omlægning til økologisk landbrug, som vil medføre et ophør med
brug af pesticider. En reduktion af
den potentielle pesticidforurening
kan også opnås ved at etablere mere
sikre områder, hvor påfyldning af
pesticider foregår, og hvor sprøjtemateriale vaskes. Denne indsats
er relevant i hele OSD-området,
hvor det også vil være fornuftigt at
analysere grundvandet i de boringer
og brønde, som normalt ikke bliver
analyseret for pesticider.
Det er dog ikke kun på landbrugsjord, at der skal gøres en indsats for
grundvandet. Mange ejendomme
har i dag en ubenyttet brønd eller
boring, og den kan forårsage alvorlig
grundvandsforurening, hvis den
er i dårlig stand. Forurening kan
nemlig sive hurtigt ned langs sådan
en boring eller ned i en brønd, og
forureningen kan herefter sprede sig
hurtigt i grundvandet. Derfor bør
de ubenyttede boringer og brønde
lokaliseres og sløjfes.
En indsat kunne også være i form
af en oplysningskampagne. Der
kunne for eksempel være behov for
oplysning om korrekt håndtering af
kemikalier på ukloakerede ejendomme. En oplysningskampagne
om miljøvenligt havebrug kunne
også være relevant.
Dette er kun nogle af de mulige
indsatser, som Miljøcenter Roskilde
er kommet frem til i vores undersøgelse af grundvandsforholdene
på Orø. En samlet oversigt over
relevante indsatser er medtaget i redegørelsesrapporten, som miljøcenteret har udarbejdet som afslutning
på kortlægningen.
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Vandværkerne
Miljøcenter Roskilde har også set
på, hvordan grundvandsforholdene
er ved alle vandværkerne på Orø,
og hvad det enkelte vandværk kan
gøre for at sikre drikkevandsforsyningen. Grundvandsforholdene og
de vigtigste anbefalinger er beskrevet
nedenfor.
Grundvandet ved Bybjerg-Orø
Vandværk indeholder nitrat. Der er
dog ikke målt nitrat i vandværkets
indvindingsboringer, men i en anden
boring i området er der målt en høj
værdi tæt på drikkevandsgrænsen.
Der er også målt andre typer af forurening i enkelte boringer i området,
men ikke i vandværksboringerne.
Frivillige aftaler om at nedbringe
gødningsmængden vil være en god
mulighed for at reducere nitratpåvirkningen af grundvandet. Vandværket kan også overveje at overtage
nogle af de undersøgelsesboringer,
som miljøcentre har etableret, så de
kan bruges til overvågning af grundvandskvaliteten i området.
Færgebakkerne Vandværk indvinder grundvand fra et område, hvor
der er risiko for stor udvaskning af
nitrat. Der er dog hverken fundet
nitrat eller miljøfremmede stoffer i
det vand, som vandværket indvinder. Det vil være muligt at reducere
nitratpåvirkningen af grundvandet
ved at indgå frivillige aftaler om at
nedbringe gødningsmængden på
landbrugsjorden. Vandværket kan
også overveje at overtage nogle af
miljøcenterets undersøgelsesboringer, så de kan bruges til overvågning
af grundvandskvaliteten i området.
Børrehoved Vandværk indvinder
vand, som hverken indeholder nitrat
eller andre forureningsstoffer. Ni-
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tratbelastningen bør dog ikke øges
på landbrugsjordene i de områder,
hvor grundvandet til vandværket
bliver dannet. Vandværket bør holde
øje med grundvandets nitratindhold
ved jævnligt at tage vandanalyser fra
brønden på Skovhøjgård. Tilstanden
af spildevandsanlæggene på nogle få
ukloakerede ejendomme i nærheden
af indvindingsboringerne bør også
kontrolleres.
Lertykkelsen over Salvig Vandværks
grundvandsmagasin er nogle steder
mindre end 5 m, så det er meget
sårbart over for nitrat og miljøfremmede stoffer. Vandværket indvinder
da også nitratholdigt vand, mens der
ikke er fundet andre uønskede stoffer. Der bør indgås frivillige aftaler
om at nedbringe gødningsmængden, specielt i den sydlige del af det
grundvandsdannende område, hvor
lerlaget er tyndest. Der bør også indvindes mindre vandmængder fra den
boring, som er mest belastet af nitrat.
Der er ikke konstateret nitrat eller
andre uønskede stoffer i det vand
Orøgård Vandværk indvinder. Nitratbelastningen bør dog ikke øges
på landbrugsjordene i de områder,
hvor grundvandet til vandværket
bliver dannet. Afløbsforholdene i
sommerhusområdet tæt på vandværket bør undersøges for at vurdere,
om de kan udgøre en risiko for
vandkvaliteten.
Næsby Vandværk indvinder nitratfrit
vand, og der er heller ikke konstateret miljøfremmede stoffer i vandet.
Til gengæld er kloridindholdet lidt
forhøjet. Nitratbelastningen bør
ikke øges på landbrugsjordene i de
områder, hvor der sker grundvandsdannelse til vandværket. Udviklingen
i kloridindholdet bør følges.

Orøgård

Skolehjemmet
Orøstrand

Næsby

Børrehoved

Salvig

Færgebakkerne

Bybjerg-Orø

Der er de fleste steder meget tynde
lerlag over grundvandsmagasinet på
Orø. Derfor er grundvandet sårbart
over for nitratforurening.

Skolehjemmet Orøstrand Vandværk
leverer kun vand til selve skolehjemmet. Den del af grundvandsmagasinet, hvor grundvandsdannelsen til
vandværket sker, er meget sårbart
over for nitrat og miljøfremmede
stoffer, da lerdæklaget i store områder er mindre end 1 meter tykt. Der
er dog ikke fundet hverken nitrat
eller andre uønskede stoffer i vandet.
Nitratbelastningen bør ikke øges
på landbrugsjordene i de områder,
hvor grundvandet til skolehjemmet
bliver dannet. Det er specielt vigtigt i
nærområdet til indvindingsboringen,
hvor lerlaget er tyndest.

Hvad sker der nu
Holbæk Kommune skal nu udarbejde en indsatsplan for områderne
med særlige drikkevandsinteresser
på Orø. Planen skal angive, hvordan man helt konkret kan beskyt
grundvandet og dermed sikre godt
drikkevand for Orøs beboere. Indsatsplanen skal også indeholde en
tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder,
og hvem der skal udføre indsatserne.
Desuden skal planen angive, hvem
der skal gennemføre overvågning af
grundvandskvaliteten, og omfanget
af overvågningen.

Indsatsplanen vil blive til i et
samarbejde mellem kommunen,
vandværkerne og landbruget, som er
hovedinteressenterne på Orø. Derfor
vil Holbæk Kommune tage kontakt
til vandværker og landbrug i løbet af
2010, så det første udkast til indsatsplanen kan udarbejdes – til glæde for
grundvandet og borgerne på Orø.

Grundvandet på Orø – en sårbar ressource

7

Hvis du vil vide mere
Som afslutning på kortlægningen af grundvandet på Orø, har Miljøcenter Roskilde udarbejdet en omfattende teknisk rapport med resultater fra
undersøgelserne og vurdering af mulige indsatser:
Orø Kortlægningsområde – Redegørelsesrapport.
Du er velkommen til at kontakte Miljøcenter Roskildes projektleder for
yderligere oplysninger:
Mette Klemen Moser
tlf.: 72 54 81 05
e-mail: mekmo@ros.mim.dk
Hvis du har spørgsmål til det kommende arbejde med indsatsplanen kan
du kontakte Holbæk Kommune:
Søren Toft Nielsen
tlf.: 72 36 80 53
e-mail: ston@holb.dk

Miljøcenter Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
Telefon 72 54 65 00
e-post post@ros.mim.dk
www.blst.dk

