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1. Indledning 

Denne redegørelse er udarbejdet af Naturstyrelsen som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i 

Randers Syd Kortlægningsområde. Redegørelsen skal danne grundlaget for Randers og Favrskov Kommunes ef-

terfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand. 

 

Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og frem-

tidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på simpel be-

handling af grundvandet.  

 

Randers Syd Kortlægningsområde blev sammen med en række andre kortlægningsområder oprindeligt udpeget 

af det tidligere Aarhus Amt i Regionplan 2001 som ramme for kortlægning af Områder med Særlige Drikke-

vandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. OSD blev udpeget, jf. 

vejledningen ”Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser” /a/, i hele landet i Regionplan 1997.  

 

Grundvandskortlægningen og udpegningen af drikkevandsressourcer har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§ 

11 og 11 a /b/. Grundvandskortlægningen varetages af staten (Naturstyrelsen), mens den efterfølgende indsats-

planlægning er hjemlet i vandforsyningslovens § 13 /b/ og varetages af kommunerne. 

 

Af vandforsyningslovens § 11 a fremgår hvilke områder der skal udpeges:  

 

§ 11 a. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges 

 

1) områder med drikkevandsinteresser, 

 

2) områder med særlige drikkevandsinteresser, 

 

3) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne i nr. 2, 

 

4) delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, som er særligt følsomme over for en eller flere ty-

per af forurening (følsomme indvindingsområder) med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening de 

anses for følsomme over for, og  

 

5) delområder indenfor de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanven-

delsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse 

af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder). 

 

Der er i perioden 2005 til 2014 gennemført en række undersøgelser i Randers Syd Kortlægningsområde. Denne 

redegørelse sammenfatter resultaterne fra undersøgelserne, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, kva-

litet, naturlige beskyttelse, arealanvendelse og forureningskilder. Endvidere er der i denne redegørelse foretaget 

en afgrænsning af indvindingsoplande og nitratfølsomme indvindingsområder. Der kan som led i kortlægningen 

desuden være foretaget justeringer af OSD´s rand. Indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses 

indsatsområder.  

 

Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) afgrænses for sandjorde inden for OSD og indvindingsoplan-

de til almene vandforsyninger uden for OSD. Afgrænsningen af SFI er dog ikke en del af nærværende rapport. 

Baggrunden for afgrænsningen findes i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed over-
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for udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Rap-

porterne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk (fanebladet ”Vandmiljø > Vand i hverdagen” og 

efterfølgende valg af ”Drikkevand > Initiativer til rent drikkevand > Bedre beskyttelse af følsomme sandjorde 

mod sprøjtemidler”). 

 

Områdeafgrænsningerne er først formelt gyldige, når de er udpeget i en bekendtgørelse med hjemmel i vandfor-

syningsloven.  Forud for vedtagelsen skal bekendtgørelsen offentliggøres i 8 uger.  

 

Redegørelsen bliver ikke opdateret i forhold til eventuelle ændringer som følger af høring af bekendtgørelsen. 

Efter høringen vedtages bekendtgørelsen med de endelige områdeudpegninger. Umiddelbart efter vedtagelsen 

vises områdeudpegningerne på Danmarks Miljøportal. 

 

Senest et år efter at kortlægningen er afsluttet skal kommunen udarbejde en beskrivelse af udkast til foranstalt-

ninger rettet mod de direkte berørte parter, jf. indsatsplanbekendtgørelsens § 4 /c/. Kortlægningen regnes for 

afsluttet når kommunen har modtaget den færdige redegørelse.  

 

Kortlægningsområdet er beliggende Syd for Randers og udgør i alt ca. 230 km², heraf udgør OSD ca. 60 km². 

Kortlægningsområdet består af OSD (Assentoft, Tebbestrup og Lauerbjerg) samt indvindingsoplandene til 25 

vandværker, der ligger dels indenfor OSD og dels uden for OSD. 

 

På figur 1.1 er vist OSD og indvindingsoplandene til vandværkerne. På figur 1.1, og på de efterfølgende figurer i 

redegørelsen, vises OSD og indvindingsoplande, som de fremtræder, efter de er tilpasset kortlægningsresultater-

ne. Se også kapitel 4.  
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Figur 1.1. Kortlægningsområdets afgrænsning som ramme for OSD og indvindingsoplande. På kortet er indvin-

dingsboringer endvidere vist. 

 

Redegørelsen er opbygget således, at kapitel 2 består af en sammenfatning af redegørelsen, som giver et hurtigt 

overblik over problemstillinger i kortlægningsområdet. Kapitel 3 beskriver vandindvindingsstrukturen i områ-

det, mens kapitel 4 er et grundlæggende kapitel, som giver et regionalt overblik over områdets geologi og grund-

vandsforhold i bred forstand. Kapitel 5 redegør for arealanvendelsen og forureningskilderne, mens kapitel 6 om-

handler de forskellige områdeafgrænsninger og -justeringer. Endelig er der i kapitel 7 givet en sammenfatning af 

grundvandsmæssige problemstillinger i området. 

 

Referencerne til baggrundsmaterialet, lovgivningen og de respektive vejledninger fremgår af kapitel 8.  Referen-

cerne for baggrundsmaterialet i form af de forskellige kortlægninger og undersøgelser er nummeret fortløbende 

med tal, mens referencerne for lovgivning og vejledninger er angivet med et bogstav. 
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2. Sammenfatning 

Grundvandsressourcen i Randers Syd Kortlægningsområde kan karakteriseres ved, at der er tale om en samlet 

forholdsvist stor ressource, som fordeler sig på forskellige grundvandsmagasiner, der er mere eller mindre hy-

draulisk sammenhængende. Området er endvidere karakteriseret ved ret store niveauforskelle, således at der er 

bakkedrag (morænelersplateauer og randmoræner) som når op til kote 110 m, som gennemskæres af flere mar-

kante dalsystemer (erosionsdale, smeltevandsdale og tunneldale). De lavest liggende områder ses langs Randers 

Fjord, hvor terrænniveauet er omkring kote 0 meter. Der optræder glaciotektoniske forstyrrelser i hele området, 

som dog er mest markante i den sydvestlige del. 

 

Prækvartæret i området består hovedsageligt af paleogent ler, som overlejrer de ældre kalkaflejringer. De præ-

kvartære aflejringer er oprindeligt afsat som horisontale marine lag i hele modelområdet. På grund af landhæv-

ning  i slutningen af Paleocæn, er den prækvartære lagserie dog tiltet, og hælder således i sydvestlig retning. Ef-

terfølgende erosion har borteroderet dele af de prækvartære aflejringer, og i den østlige del af området udgør 

kalkoverfladen således basis for kvartæret, medens det paleogene ler er bevaret mod syd og vest. 

 

I de kvartære aflejringer findes to betydende grundvandsmagasiner, KS03 (Tebbestrup Sand), der især er ud-

bredt i den sydlige del af området, og KS04 (Saale Sand), der er udbredt i en stor del af området. I den opspræk-

kede del af kalken findes der endvidere et udbredt grundvandsmagasin, TK01 (Kalken). TK01 er udbredt i hele 

området, men som et begrænset drikkevandsmagasin i de dele af området, hvor kalken er dækket af tykt sam-

menhængende paleogent ler, grundet lille vandgennemstrømning og deraf følgende fortsat residual saltvand ind-

lejret i kalken. Salt grundvand udgør generelt bunden af grundvandsmagasinet i kalk. 

 

Grundvandskvaliteten er afhængig af magasinforholdene. Det øvre og nedre kvartære grundvandsmagasin 

(KS03 og KS04) er præget af påvirkning fra jordoverfladen, herunder sulfat, nitrat og miljøfremmede stoffer. Det 

andet nedre kvartære magasin (KS05), samt kalkmagasinet (TK01) er generelt præget af god beskyttelse mod 

overfladen, men også af mindre god beskyttelse i de områder, hvor der ikke er tilstrækkeligt tykke lerdæklag, 

hvilket er afspejlet i vandkvaliteten. TKo1 er velbeskyttet i det meste af den syd/sydvestlige del, samt i et større 

område i den nordlige del. TK01 er dårligst beskyttet i den østlige del. I den syd/sydvestlige del af kortlægnings-

området ligger kalken dybere, er dækket af tykke lerlag, og grundvandet i kalken har højere indhold af klorid fra 

gammelt havvand, der grundet lille grundvandsdannelse, kun i mindre grad er opfrisket til ferskvand. Kalken er i 

dette område derfor et magasin med begrænset drikkevandskvalitet. 

 

Der er konstateret forhøjede indhold af nitrat i hele kortlægningsområdet. KS03 er overvejende nitratholdigt. I 

lagene under KL03 (Kattegatleret), som udgøres af KS04 (Saale Sand) KS05 (nedre kvartære magasin) TK01 

(den opsprækkede kalk) er KS04 nitratholdig, mens de underliggende magasiner overvejende er nitratfrie.  

 

Der er fundet sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider i området.  Der er ana-

lyseret for sprøjtemidler i 112 boringer. Indenfor kortlægningsområdet, er der fund i seneste analyse i 33 indtag, 

svarende til 29 % af de analyserede indtag. Af de 33 indtag med indhold af pesticider over detektionsgrænsen i 

seneste analyse, er der 8, hvor grænseværdien på 0,1 µg/l er overskredet. BAM er den hyppigste synder med fem 

overskridelser af grænseværdien på 0,1 µg/l. Endvidere er der konstateret indhold af DEIA og Desisopropylatra-

zin, som begge er nedbrydningsprodukter fra Atrazin. Pesticidfund i seneste analyse er knyttet til KS01, KS03, 

KS04 og TK01.  

 

Der er konstateret indhold af chlorerede opløsningsmidler i seneste analyse i to indtag. Ingen af disse fund er 

over grænseværdien. 
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Der er 18 indtag (15 boringer) med fund af olieprodukter i seneste analyse. I 13 indtag er der påvist indhold af 

olieprodukter over den respektive grænseværdi, dog ingen relation til vandforsyningsboringer. Størstedelen af 

fundene af olieprodukter er relateret til Randers By, herunder Suderholmen losseplads, Randers Affaldsterminal 

og Losseplads Ørneborgvej. DGU nr. 78.743 er tilknyttet Svejstrup Slaggedepot. De fleste fund ses i de øvre lag 

KS01 og KS03, men der er også et enkelte fund under grænseværdien i TK01 i DGU nr. 68.823, som ligger ved 

Kristrup. 

  

Klorid er en vigtig parameter for grundvandskvaliteten, bl.a. fordi klorid ikke kan fjernes ved almindelig vand-

behandling. I tilfælde af forhøjet indhold af klorid er det vigtigt at finde kilden til klorid for at vurdere den frem-

tidige risiko for påvirkning. Klorid kan således være tegn på overfladepåvirkning fra bl.a. losssepladser og vejsalt. 

Derudover forekommer klorid naturligt i kalkmagasiner i områder hvor gammelt havvvand(residualvand) ikke 

er opfersket. I disse områder kan en øget indvinding være risikobetonet for vandkvaliteten, da der kan trækkes 

gammelt kloridholdigt vand til boringen. Indtag med klorid over grænseværdien på 250 mg/l, findes primært 

langs randen af kortlægningsområdet i den nordlige del omkring Randers samt i den sydlige del. Der er konsta-

teret indhold over grænseværdien i både øvre og nedre lag. Der er 19 indtag (8 %) med indhold af klorid over 

grænseværdien og 49 (22 %) indtag med indhold over 100 mg/l.  

 

Øvrige naturligt forekommende risikoparametre omfatter primært bor, som dog er under grænseværdien, men 

over den anbefalede værdi på 300 µg/l. 

 

Der er derudover ikke konstateret yderligere miljøfremmede eller naturligt forekommende stoffer, som vurderes 

at udgøre en grundvandsmæssig problemstilling. 

 

I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en række V1- og V2-kortlagte forureningslokalite-

ter, beliggende indenfor OSD og indvindingsoplandene uden for OSD. Disse lokaliteter prioriteres til undersø-

gelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 

 

Der er indenfor kortlægningsområdet råstofgravning ved Assentoft, Jebjerg og Ølst. Sidstnævnte findes i et om-

råde uden grundvandsinteresser (uden for OSD og OD). Råstofgravning kan efterlade grundvandsmagasinerne 

sårbare, hvis beskyttende lerlag fjernes. 

 

Der er på grundlag af kortlægningen afgrænset Nitrat Følsomme Indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder 

(IO) samt beskrevet specifikke problemstillinger for vandværkerne (kapitel 6 og 7). 
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3. Vandindvindingsstruktur 

I dette kapitel beskrives den nuværende vandindvinding i kortlægningsområdet, herunder fordelingen af indvin-

dingstyper og vandmængder. Der er særlig fokus på de almene vandforsyningers indvinding. Indvindingsstruk-

turen har betydning for, hvordan grundvandsressourcen belastes. 

 

Der er i kortlægningsområdet i 2013 tilladt en samlet vandindvinding på 4,9 mio. m³. Der blev i 2013 indvundet 

i alt 3,1 mio. m³, heraf udgjorde indvindingen til de almene vandforsyninger omkring 1,4 mio. m³. 

 

3.1 Vandforsyninger og kildepladser 

 

I den del af kortlægningsområdet, som ikke tidligere er kortlagt, er der 25 almene vandforsyninger. Den tilladte 

indvindingsmængde og den aktuelle indvinding i 2013 for hver vandforsyning fremgår af Tabel 3-1.  

Tabel 3-1 Vandværkernes tilladte og aktuelle indvinding. 

Vandforsyning/kildeplads Aktive boringer Tilladt 

indvinding (m³) 

Indvinding 

2013 (m³) 

Assentoft Vandværk 
69.167, 68.265, 69.292, 

69.610 
250.000 207.114 

Drastrup Mark Vandværk 69.277 14.000 8.547 

Eriksborg Vandværk 69.320 5.000 2.157 

Fausing Vandværk 69.8, 69.609 52.000 32.552 

Floes vandværk I/S 69.121, 69.453 20.900 11.667 

Fløjstrup Vandværk 69.329 3.600 2.336 

Frisenvold Vandværk 68.521 6.000 1.944 

Jebjerg Vandværk 68.549, 68.859 25.000 19.173 

Kristrup Vandværk, Asser 

Rigs vej 
68.61, 68.536, 68.592, 

233.000 

86.651 

Kristrup Vandværk, Gl. 

Clausholmvej 
68.137, 68.823 75.502 

Langkastrup Vandværk 69.504, 69.505 18.100 8.865 

Laurbjerg Vandværk 68.760, 68.985  88.000 77.765 

Lerbjerg-Svejstrup Vandværk 78.509 29.000 22.978 

Sdr. Borup Vandværk 68.702, 68.979 31.500 23.964 

Slyngborg Vandværk 69.506 1.900 0 

Strømmen Vandværk 68.748,  68.1160, 68.1184 380.000 268.508 

Tebbestrup Vandværk 68.496, 68.822 42.000 17.481 

Uggelhuse Øst Vandværk I/S 69.70, 69.230 45.200 35.078 

Vilstrup Vandværk 69.213, 69.215, 69.523, 69.558 424.000 375.816 

Virring Vandværk 69.251 14.000 5.283 

Vorup Vandværk I/S 68.1011 156.000 104.384 

Værum By Vandværk I/S 68.470, 68.893 50.000 40.939 

Væth Udflytter Vandværk 68.742 6.000 2.581 

Væth Vandværk 68.839 19.000 6.994 

Årslev By Vandværk 69.279 12.000 8.433 
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Hovedparten af vandforsyningerne indvinder under 100.000 m³ årligt, og kun 4 vandværker indvinder mere 

end 100.000 m³ årligt.  

 

Udviklingen i de almene vandforsyningers samlede indvinding de sidste 32 år er vist på Figur 3-1. Siden slutnin-

gen af 1980’erne er vandforbruget faldet, for at stabilisere sig i slutningen af 1990’erne. Det svarer til den lands-

dækkende tendens, hvor faldet indtræder efter indførelse af vandmålere hos forbrugerne, grønne afgifter og 

vandsparekampagner.  

 

 

 

 

Figur 3-1 Samlet årlig indvindingsmængder for vandværkerne i kortlægningsområdet.  

 

De almene vandforsyningers placering fremgår af Figur 3-2 i afsnit 3.2. 

 

3.2 Andre vandindvindinger 

 

Ud over indvinding af grundvand til almene vandforsyninger, er der i kortlægningsområdet indvinding af vand 

til erhvervsformål, markvanding og gartneri samt til privat husholdning og dambrug. Endvidere er der 2 indvin-

dingsanlæg til behandlings- og deponeringsanlæg til affald samt 6 andre anlæg uden yderligere anlægsbeskrivel-

se. 
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Beliggenhed af indvindingsanlæggene er vist på Figur 3-2. Oplysningerne stammer fra Jupiter databasen. På Fi-

gur 3-3 ses indvindingsboringernes placering. 

 

 

Figur 3-2 Beliggenhed af indvindingsanlæg 

Inden for kortlægningsområdet er der registeret 25 almene vandværker, 41 anlæg til forsyning af få husstande 

eller ikke-almene vandværker, 17 erhvervs- og gartnerianlæg og 35 markvandingsanlæg, samt et dambrug. 

Markvandingsanlæggene ses primært i den nordøstlige del af kortlægningsområdet. Indvindingsanlæg til er-

hverv og gartneri ses primært i området sydøst for Randers, men der ses også erhverv og gartnerianlæg i den øv-

rige del af kortlægningsområdet. Anlæg til forsyning af ikke-almene vandværker og anlæg til forsyning af få hus-

stande ligger primært i den sydvestlige del af kortlægningsområdet, og er knyttet til Favrskov Kommune. De al-

mene vandværker ligger spredt i hele området. Dambrugsanlægget er beliggende på kanten af kortlægningsom-

rådet i den sydvestlige del af kortlægningsområdet. 
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Figur 3-3 Beliggenhed af indvindingsboringer.  

Inden for kortlægningsområdet er der godt 350 aktive boringer ifølge Jupiter databasen, og 160 af disse boringer 

anvendes til vandforsynings- eller vandværksformål. Af de resterende boringer anvendes 65 boringer til privat 

husholdning, 36 boringer anvendes til markvanding eller gartneri og 11 boringer anvendes til industriformål. 

Herudover er der 73 boringer, som ikke anvendes eller hvor anvendelsen ikke er oplyst eller er ukendt. Der er 

endvidere registeret et par boringer til havevanding. 

 

Af de 73 boringer mangler der oplysninger om anvendelse ved 41 boringer i Jupiter. 5 af disse boringer tilhører 

Løjstrup Dambrug, 3 er registeret som brønde, 3 er vandforsyningsboringer, 1 er til industriformål og 1 er til pri-

vat husholdning. Ved 28 af disse boringer er der heller ikke oplysninger om boringsformål. Det er således uvist 

om disse 28 boringer er i drift. Boringer uden oplysninger ligger primært i den sydvestlige del af kortlægnings-

området og kun 3 af disse boringer ligger i den nordøstlige del af kortlægningsområdet. 

 

Fordelingen af den tilladte og faktiske indvinding, vurderet ud fra de indberettede vandmængder og fordelt på de 

enkelte indvindingstyper er vist på figur 3.4. Data er opgjort indenfor kortlægningsområde Randers Syd. 
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Figur 3-4 Fordelingen af den tilladte og de indberettede indvindingsmængder mellem de forskellige indvindings-
typer. De indvundne mængder er primært de indberettede mængder fra 2013. For de indvindere, der ikke har 
indberettet i 2013, er der anvendt data fra det sidste år (indenfor de seneste 5 år), der er indberettet en indvin-
dingsmængde. 

40 % af den tilladte indvindingsmængde er givet til almene vandværker, mens den tilladte indvinding til hhv. 

markvanding, erhverv/gartneri og dambrug udgør 13 %, 18 % og 29 %. Af den faktiske indvinding i 2013 udgjor-

de indvindingen til vandværkerne 47 %, mens indvindingen til hhv. markvanding erhverv/gartneri og dambrug 

udgjorde 11 %, 10 % og 31 %. 

 

Udover ovennævnte indvindingsanlæg foregår der i kortlægningsområdet indvinding til enkeltvandværker og 

husholdningsanlæg. Kun et fåtal af disse enkeltvandværks- og husholdningsanlæg indberetter årligt vandfor-

brug, og derfor er vandforbruget for hovedparten af disse anlæg skønnet på baggrund af et årligt vandforbrug pr. 

anlæg på 170 m³. Det svarer til den vandmængde, der betales vandafledningsafgift for. Inden for kortlægnings-

området er der opgjort 65 enkeltvandværker og husholdningsanlæg, som i alt indvinder 32.000 m³ årligt sva-

rende til 1 % af den samlede indvinding i kortlægningsområdet. 
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4. Grundvandsressourcen 

Kapitel 4 er en gennemgang og sammenstilling af de eksisterende kortlægningsresultater. Der tages udgangs-

punkt i følgende emner: 

 

Grundvandsmagasiner og dæklag  

Hydrologiske forhold 

Grundvandskvalitet 

 

Dataene sammenstilles til en samlet vurdering af ressourcen, herunder sårbarheden af denne.  

 

Indledningsvis gennemgås kortlægningsgrundlaget, som består af kortlægningsresultaterne fra de forskellige 

kortlægninger og modeller, der er udført og opstillet i området. 

 

4.1 Gennemførte undersøgelser 

 

Denne redegørelse bygger på en lang række nye og tidligere data og undersøgelser. Her er kort beskrevet de un-

dersøgelser der er udført i forbindelse med statens afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Der kan læses 

mere om metoder, data og resultater i de rapporter der nævnes i referencelisten.  

 

Rapporterne kan findes i GEUS’ rapportdatabase: 

www.GEUS.dk (fanebladet ”Data og kort” og efterfølgende valg af ”Database med grundvandsrapporter”). 

 

De geofysiske data, boringsoplysninger og vandkemi kan ligeledes findes på GEUS’ hjemmeside: 

www.GEUS.dk (fanebladet ”Data og kort” og efterfølgende valg af ”National geofysisk database (GERDA)” eller 

valg af ”National boringsdatabase (Jupiter)”). 

 

Endelig kan den hydrostratigrafiske og hydrologiske model findes på GEUS’ hjemmeside: 

www.GEUS.dk (fanebladet ”Data og kort” og efterfølgende valg af ”Model-databasen”). 

 

Den geografiske udbredelse af de gennemførte undersøgelser, som er refereret i det følgende, fremgår af figur 

4.1. 

 

Geofysiske kortlægninger  

I indvindingsoplandene er der udført TEM /14//15//17/, SkyTEM /13/ /18/ /20/og PACES /12//16/ /17//19/, 

som typisk er fladedækkende geofysiske undersøgelser. De fladedækkende undersøgelser er valgt for at under-

støtte den geologiske og hydrostratigrafiske model for området, herunder kortlægning af dæklag, magasiner og 

magasinbund. Tolkningen af resultaterne fra de geofysiske undersøgelser giver fordelingen af sand og ler i lagse-

rien inden for den dybde, som i grundvandsøjemed er interessant. 

 

SkyTEM kortlægning giver data ned til en dybde på ca. 200 m, mens jordbaseret typisk giver oplysninger ned til 

150 meter. MEP er mere nøjagtig i de øvre lag (ca. ned til 60-70 meter) sammenlignet med SkyTEM/TEM. 

 

Desuden er der udført MRS – sonderinger /21/. MRS er en punktmåling til at bestemme vandindholdet i jordla-

gene ned til ca. 70 m. MRS kan hjælpe til at optimere de hydrauliske parametre i den hydrologiske model.  

 

Den arealmæssige udbredelse af de geofysiske kortlægninger fremgår af Figur 4-1. 

www.GEUS.dk
www.GEUS.dk
www.GEUS.dk
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Undersøgelsesboringer og pejlerunde 

Der er i forbindelse med nærværende kortlægningen lavet 2 dybe boringer, henholdsvis DGU nr. 69.766 og 

68.1213. Boringerne supplerer den sparsomme viden om de dybere jordlag i kortlægningsområdet, idet de giver 

viden om lagenes materialemæssige sammensætning (lithologi), alder (stratigrafi) og grundvandskemi. Boring 

med DGU nr. 68. 1213 havde artesisk vandspejl, og blev sløjfet umiddelbart efter etableringen. Der er endvidere 

udført boringsregistrering og pejlerunde, som er afrapporteret i forbindelse med den udførte trin 1 kortlægning 

af området.  

 

Geologisk og hydrostratigrafisk model 

Der er opstillet en samlet geologisk model for kortlægningsområderne GKO Randers Syd, og GKO Djurs Vest 

/2/. Den geologiske model sammenfatter den geologiske forståelse for området. Med udgangspunkt i den geolo-

giske model er der opstillet en hydrostratigrafisk model /2/ for området. For at den hydrostratigrafiske tolkning 

kan anvendes til en efterfølgende hydrologisk strømningsmodel, strækker den hydrostratigrafiske model sig ud 

over kortlægningsområdets afgrænsning jf. Figur 4-2. Med den hydrostratigrafiske model har det bl.a. været mu-

ligt at afgrænse grundvandsmagasinerne og beregne dæklagene (lertykkelseskort).  

 

Hydrologisk strømningsmodel 

På baggrund af den hydrostratigrafiske model er der opstillet en hydrologisk model i værktøjet Modflow /3/. 

Modellen er bl.a. anvendt til at bestemme indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, gradientfor-

hold samt strømnings- og potentialeforhold i det enkelte grundvandsmagasin mv. 

 

 

Figur 4-1. Oversigt over geofysiske undersøgelser. 
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Figur 4-2: Oversigt over modelområdet for den hydrostratigrafiske model og hydrologiske strømningsmodel, 
som er sammenfaldende. 

4.2 Grundvandsmagasiner og dæklag 

 

Et af de væsentligste resultater fra den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er afgrænsningen af grund-

vandsmagasinerne og deres dæklag. Vurderingerne bygger i høj grad på den geologiske-/hydrostratigrafiske mo-

del, der er opstillet for kortlægningsområderne GKO Djurs Vest/-Randers Syd i 2015 /2/. 

 

4.2.1 Geologiske og landskabsmæssige forhold 

 

De geologiske aflejringer af sand, kalk og ler udgør kortlægningsområdets grundvandsmagasiner og beskyttende 

dæklag. Derfor er kendskab til aflejringernes fordeling vigtig for de hydrologiske strømningsmønstre, den kon-

krete mulighed for vandindvinding og for bestemmelse af grundvandets sårbarhed. Desuden er sedimenternes 

fysiske og mineralogiske forhold vigtige for grundvandsstrømningen og vandkemien. Ud over den nuværende 
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opbygning er det vigtigt at kende lagenes dannelseshistorie, da det kan forklare hydrologiske og vandkemiske 

problemstillinger. Ligeledes er forståelsen af de dybereliggende strukturer i aflejringerne væsentlig, da disse i høj 

grad har medvirket til udformningen af grundvandsmagasiner og dæklag. 

 

Landskabet og de terrænnære jordlag  

Betragtes kortet over terrænkoten i Figur 4-3 kan det ses, at højden i bakkedragene når op omkring kote 110, og 

at bakkerne gennemskæres af en række markante dalsystemer. De blålige farver markerer således errosions-

strukturer, smeltevandsdale og tunneldale, samt områder med marin påvirkning, medens de gullige og rødlige 

farver markerer de højere liggende moræneplateauer og randmoræneområder. De lavest liggende områder, hvor 

terrænniveauet ligger omkring kote 0, ses langs Randers Fjord. 

 

 

Figur 4-3: Kort over områdets topografi. 

 

På Figur 4-4: Jordartskortet 1:25.000.Figur 4-4 ses de terrænnære jordlag, som de er tolket af GEUS /4/. De ter-

rænnære aflejringer, består i størstedelen af kortlægningsområdet af lerede glaciale aflejringer med spredte fore-

komster af smeltevandssand. I kortlægningsområdets nordlige og vestlige del ses marine aflejringer i de lavest 

liggende områder, svarende til niveauet for den maksimale litthorinatransgresseion (stenalderhavet).  I en række 

områder syd for Randers, omkring Ølst og Hinge, ses Paleogene lerede aflejringer i terræn. 
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Figur 4-4: Jordartskortet 1:25.000. 
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Kortlægningsområdets nuværende landskab er dannet i den sidste istid, Weichsel, hvor det Ungbaltiske Frem-

støds har påvirket områdets ældre aflejringer og efterladt et bakket terræn, gennemskåret af flere dalsystemer. 

 

Det består overvejende af leret moræneler, gennemskåret af markante tunneldale og smeltevandsdale. I områ-

derne langs Randers Fjord, samt omkring Auning og Allingåbro kan landskabet karakteriseres som marint for-

land. Det er også i disse områder der ifølge jordartskortet ses marine aflejringer. 

 

Markante randmoræner ses i området sydvest for Ølst. I dette område ses ifølge jordartskortet også Paleogene 

aflejringer ved terræn. Dette er formodentligt ikke tilfældigt, og skyldes sandsynligvis oppresning af de paleoge-

ne aflejringer, i forbindelse med dannelsen af randmorænerne. De nævnte landskabselementer er vist på Figur 

4-5, der er et udsnit af Per Smeds ”Landskabskort over Danmark” /9/. 

 

  

Figur 4-5: Uddrag af Per Smeds landskabskort over Danmark /9/. 
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Prækvartæret 

Prækvartæret i området består hovedsageligt af Paleogent ler, som overlejrer de ældre kalkaflejringer. De præ-

kvartære aflejringer er oprindeligt afsat som horisontale marine lag i hele modelområdet. På grund af landhæv-

ning i slutningen af Paleocæn, er den prækvartære lagserie dog tiltet, og hælder således i sydvestlig retning. Ef-

terfølgende erosion har borteroderet dele af de prækvartære aflejringer, og i den østlige del af områder udgør 

kalkoverfladen således basis for kvartæret, medens det paleogene ler er bevaret mod syd og vest. Specielt i den 

sydlige og vestlige del af kortlægningsområdet er kalklagene overlejret af meget tykke lag af paleogent ler. I for-

bindelse med tilstedeværelsen af dybstrukturer i prækvartæroverfladen, kan kalken dog være i direkte kontakt 

med de kvartære aflejringer.  

 

 

Figur 4-6: Kort over prækvartæroverfladens topografi. 

 



22 Redegørelse for GKO Randers Syd 

 

Kortet viser forholdsvist store variationer i prækvartæroverfladens koteforhold, og der ses tydeligt en langstrakt 

nord syd gående dalstruktur, som strækker sig fra Essendrup til Randers.  

 

I forbindelse med tolkningen af begravede dale, er der taget udgangspunkt i GEUS’s kort over begravede dale 

/2/. På middelmodstandskort for SkyTEM ses de begravede dale tydeligt i den sydvestlige del af modelområdet. 

Her skærer dalene sig ned i det prækvartære ler, og ses derfor tydeligt, som smalle aflange højmodstandsstruktu-

rer, i intervallet fra omkring kote 0 og ned til kote -50 til -80 (dybden kan variere lidt fra område til område). 

Der kan også være begravede dale i områder uden paleogent ler. I disse områder er de dog sværere at erkende på 

geofysikken, da det er svært at skelne mellem modstandene for sand og kalk. 

 

 

 Figur 4-7: Begravede dale i kortlægningsområdet (CL = centerlinie for dal, DB = dalbund, DF = dalflanke). 
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Kvartæret 

Over de prækvartære aflejringer optræder der vekslende kvartære sedimenter, dannet som følge af successive 

isoverskridelser. Disse er aflejret dels direkte på kalkoverfladen, og dels på paleogen ler. Glacialtektoniske for-

styrrelser optræder i hele området, men er specielt markante i den sydvestlige del. Den kvartære lagserie kan 

inddeles i 4 overordnede grupper: Post- og senglacial aflejringer, aflejringer tilhørende Mols Gruppen, Djursland 

gruppen samt ældre kvartære aflejringer.  

 

Post- og senglacial 

Ved slutningen af sidste istid, trængte havet ind over de lavtliggende dele af området. Store forekomster af mari-

ne aflejringer blev således afsat i Ådalen ved Gudenåen, samt hvor Alling Å i dag løber, og andre lavtliggende de-

le af området. De marine aflejringer består hovedsageligt af marint sand, men også ler og gytje dominerer. Aflej-

ringer fra Post glacial har ingen grundvandsmæssig interesse.  

 

Mols Gruppen 

Mols Gruppen blev afsat i forbindelse med det Ungbaltiske Isfremstød, der bevægede sig ind over Djursland fra 

SØ, og i den forbindelse dannede randmorænebuen ved Kalø Vig. Sedimenterne i Mols Gruppen udgøres af alle 

typer af moræne- og smeltevandsaflejringer samt af glacialtektonisk deformerede ældre kvartære og paleogene 

sedimenter. De to sandede enheder i Molsgruppen, udgøres af Tirstrup Sand (KS01) og Mols Hoved Sand 

(KS02). De to sandlag tilhører den samme glaciale begivenhed, men afviger dog ved at Tirstrup Sand ikke har 

været overskredet af isen. Tirstrup Sand udgør derfor et dårligt beskyttet magasin, medens beskyttelsen af Mols 

Hoved Sand kan være noget bedre. Begge sandlag betragtes dog oftest som sekundære magasiner. Fra Mols 

Gruppen er det kun Tirstrup Sand der eksisterer indenfor kortlægningsområet. 

 

Djursland gruppe 

Sedimenterne i Djursland gruppe er afsat i forbindelse med den glaciodynamiske begivenhed, der indledtes med 

den Norske Is og fortsatte med NØ Fremstødet. De udgøres af alle typer af moræne- og smeltevandsaflejringer, 

og tykkelsen af gruppen varierer fra få meter til op mod 25 m. Aflejringerne ses på hele Djursland, og går i dagen 

på en stor del af moræneplateauerne inden for kortlægningsområdet. Det væsentligste sandlag i denne enhed, er 

Tebbestrup Sand (KS03), der optræder i hele kortlægningsområdet.  

 

Ældre kvartære aflejringer 

Under Djursland Gruppens aflejringer findes ældre kvartære aflejringer. Aflejringerne har oprindeligt haft en 

større udbredelse, men er i stort omfang borteroderet i forbindelse med de efterfølgende isoverskridelser. Ud-

bredelsen af Nedre Kvartært Sand 1 (KS04) og Nedre Kvartært Ler 1 er gennemgående i, især, den norlige del af 

kortlægningsområdet. Lagene eksisterer ikke i området omkring Ølst, Værum og Laurbjerg, hvor det underlig-

gende paleogene ler lag går i terræn.  Nedre Kvartært Sand 2 (KS05) eksisterer udelukkende i bunden af de be-

gravede dale. Sandlagene i denne enhed udgør typisk mindre grundvandsmagasiner, men beskyttelsen er ofte ret 

god, og lagene kan derfor være ret interessante i forbindelse med indvinding til drikkevand.  

 

 

4.2.2 Geologisk og hydrostratigrafisk model 

 

Med udgangspunkt i den geologiske model er der opstillet en 3D model af de geologiske lag, der har betydning 

for grundvandets strømning /2/.  Den opstillede model anvender en lagfølge, der svarer til DK-modellens, dog er 

DK-modellens tertiære grundvandsmagasiner i sand ikke til stede i det aktuelle område. Modellen er en hydro-

stratigrafisk model, som er opbygget med gennemgående lag, og med vægt på lagenes hydrauliske egenskaber. 

Dog er der i modellen også taget højde for den geologiske dannelse af de enkelte lag, og modellen afspejler derfor 

også i vid udstrækning den lithologiske opbygning af området. Modelområdet dækker både kortlægningsområ-

det Randers Syd og kortlægningsområdet Djurs Vest. Modelområdet udgør et areal på ca. 1150 km² medens 

kortlægningsområdet Rander Syd udgør 230 km². 
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Tabel 4-1 Strategrafi 

 Lag 

nr. 

 Navn Beskrivelse Type 

 2  

KS01 

Øvre Sand 1 Postglaciale aflejringer og Tirstrup 

Formationen 

Aquifer 

 

 3 KL01 Ebeltoft Ler Lerede moræne-aflejringer, dødis-

områderne øst for Hovedopholds-

linjen 

Aquitard 

 4 KS02 Mols Hoved Sand Smeltevandssand, primært øst for 

Hovedopholdslinjen 

Aquifer 

 5 KL02 Grenå Ler Moræneler Aquitard 

 6 KS03 Tebbestrup Sand Smeltevandssand Aquifer 

 7 KL03 Kattegat Ler Moræneler og smeltevandsler Aquitard 

 8 KS04 Nedre Kvartært Sand 1 Smeltevandssand Aquifer 

 9 KL04 Nedre Kvartært Ler  Till og issøler Aquitard 

 10 KL05 Nedre Kvartært Sand 2 Smeltevandssand Aquifer 

 12 TL01 Paleogent Ler Fed ler fra Paleocæn og Eocæn  Aquitard 

 13 TK01 Opsprækket Kalk Øvre opsprækkede del af kalken Aquifer 

 14 TK02 Lapermeabel Kalk Nedre impermeable del af kalken Aquitard 

  Post- og sengla-

ciale aflejringer 

 Aflejringer i  

Mols Gruppen 

 Aflejringer i  

Djursland grup-

pen 

 Ældre kvartære 

aflejringer 

 Prækvartære 

aflejringer 

 

 

 

Figur 4-8: Geologisk profil (fra sydvest til nordøst), der viser områdets overordnede geologiske opbygning. 
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4.2.3 Grundvandsmagasiner 

 

Med udgangspunkt i lagene fra den hydrostratigrafiske model er udbredelsen af de primære grundvandsmagasi-

ner her nærmere gennemgået og præsenteret. 

 

KS03 

Figur 4-9 viser udbredelsen og tykkelsen af KS03, der er det øverste grundvandsmagasin (KS01 og KS02 findes 

ikke eller kun sporadisk i dette område). Laget optræder med stor mægtighed i områdets nordlige og østlige del, 

i et bælte langs den nordlige rand af kortlægningsområdet. Her overstiger tykkelsen flere steder 50 m. Omkring 

Ølst og Hinge mangler laget helt i store områder, hvilket hænger sammen med at de paleogene aflejringer går i 

dagen i dette område. 

 

 

Figur 4-9: Udbredelse og tykkelse af magasinet KS03 samt vandværksboringer og indvindingsoplande i dette 
magasin. 
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KS04 

Figur 4-10 viser udbredelsen og tykkelsen af KS04. Laget optræder med stor mægtighed i området umiddelbart 

sydøst for Randers, samt i den begravede dal mellem Essendrup og Randers. Her er tykkelsen flere steder 40 -

50m. Laget mangler dog også i flere områder. F.eks. ses laget ikke i et stort område mod sydøst, omkring Ølst og 

Hinge. Laget ses heller ikke i et stort område omkring Hørning-Assentoft, samt i området nord for Assentoft. 

 

 

Figur 4-10: Udbredelse og tykkelse af magasinet KS04 samt vandværksboringer og indvindingsoplande i dette 
magasin. 
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KS05 

Figur 4-11 viser udbredelsen og tykkelsen af KS05. Laget optræder udelukkende i bunden af begravede dale, og 

ses således hovedsaligt i området mellem Essendrup og Randers, samt i enkelte andre områder, med dybtliggen-

de prækvartær. Laget har formentligt flere steder kontakt til KS04, og skal ses i sammenhæng med dette lag. 

Tykkelsen af laget ligger typisk på omkring 20m. 

 

 

Figur 4-11: Udbredelse og tykkelse af magasinet KS05 samt vandværksboringer og indvindingsoplande i dette 
magasin. 

 

 
  



28 Redegørelse for GKO Randers Syd 

 

TK01 

Kalklaget består af en øvre opsprækket (højpermeabel) del, og en nedre kompakt og lavpermeabel del. Tykkelsen 

af den opsprækkede del er i modellen angivet med en konstant tykkelse på 30 m. Denne tykkelse er valgt ud fra 

undersøgelser af indtag med indvinding, vandtype og øvrige oplysninger om vandkemi. Da laget er angivet med 

en fast tykkelse, er der ikke vist en figur over lagtykkelsen for dette lag. Figur 4-12 viser fordelingen af vand-

værksboringer, der indvinder fra TK01 (Kalken). 

 

 

Figur 4-12: Vandværksboringer og indvindingsoplande i TK01. 
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4.2.4 Dæklag 

 

Med udgangspunkt i modellagene fra den hydrostratigrafiske model er udbredelsen og tykkelsen af dæklagene 

over grundvandsmagasinerne beskrevet og præsenteret. 

 

Dæklag over KS03 

Dæklagene over KS03 udgøres af lerlagene KL01 og KL02. På Figur 4-13 er vist den akkumulerede lertykkelse 

over ”KS03”. Dog findes KL01 kun i den sydøstlige del af Djurs Vest kortlægningsområdet, og er således ikke re-

præsenteret i det aktuelle kortlægningsområde. Som det ses af Figur 4-13, er udbredelsen af lerdæklag over KS03 

sporadisk i kortlægningsområdet, enkelte steder op til 75 meter. 

 

 

Figur 4-13: Udbredelse og tykkelse af akkumuleret lertykkelse over ”KS03”. 
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Dæklag over KS04 

Dæklagene over dette magasin udgøres af lerlagene KL01, KL02 og KL03. På Figur 4-14 er vist den akkumulere-

de lertykkelse over KS04. Som det ses af Figur 4-14, er der væsentlige mængder ler over dette magasin. I store 

dele af kortlægningsområdet når tykkelsen af akkumuleret ler op over 50m. Der ses kun enkelte mindre områder 

uden dæklag. Ofte er den akkumulerede tykkelse af lerlagene over KS04 mere end 15m. 

 

 

Figur 4-14: Udbredelse og tykkelse af akkumuleret lertykkelse over ”KS04”. 
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Dæklag over KS05 

Dæklagene over dette magasin udgøres i GKO Randers Syd af lerlagene KL02, KL03 og KL04. På Figur 4-15 er 

vist den akkumulerede lertykkelse over KS05. Som det ses af Figur 4-15, er der væsentlige mængder ler over det-

te magasin. Det overordnede billede afviger ikke væsentligt fra lertykkelsen over KS04.  Det hænger sammen 

med at det adskillende lerlag, kun forekommer i afgrænsede områder.  

 

 

Figur 4-15: Udbredelse og tykkelse af akkumuleret lertykkelse over ”KS05”. 
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Dæklag over TK01  

Dæklagene over TK01 udgøres de nogle steder udelukkende af kvartære lerlag, men i store dele af kortlægnings-

området, består dæklaget også af tykke aflejringer af paleogent ler. På Figur 4-16 er vist den akkumulerede ler-

tykkelse over TK01. Som det ses af Figur 4-16, har dæklagene over TK01 en væsentlig udbredelse og tykkelse. 

Der ses kun ganske få områder, hvor Kalken ikke er overlejret af lerdæklag. I den vestlige del, hvor kalken over-

lejres af paleogent ler, er dæklagstykkelsen meget markant, og når således op på mere end 100m ved Ølst og 

Hinge. I områderne uden paleogent ler, er tykkelsen af lerdækket typisk mellem 10 og 30 m.  

 

 

Figur 4-16: Udbredelse og tykkelse af akkumuleret lertykkelse over ”TK01”. 
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4.3 Hydrologiske forhold 

 

Beskrivelsen af de hydrologiske forhold i området omfatter en beskrivelse af overfladerecipienterne, herunder 

navnlig vandløbene, samt en beskrivelse de potentiale- og strømningsmæssige forhold i grundvandsmagasiner-

ne. Beskrivelsen bygger på Jupiter data, Naturstyrelsens temakort med bl.a. vandløb og ikke mindst på den 

grundvandsmodel, der er opstillet for det samlede område, der omfatter kortlægningsområderne Djurs Vest og 

Randers Syd /3/.  
 

4.3.1 Overfladerecipienter 

 

Grundvandsudstrømning til vandløb og søer har sammen med de topografiske forhold betydning for trykniveau-

et i grundvandet og dermed strømningsretningen af grundvandet. Vandløbenes beliggenhed fremgår af Figur 

4-17. Grundvandsmodellen for Djurs Vest og Randers Syd omfatter den vestlige del af Djursland samt området 

mellem Aarhus og Randers. Modellen er hovedsagelig begrænset af havet i nord og syd og af Gudenå og Lilleå i 

vest. Den sydlige afgrænsning mellem Egå og Hadsten samt den østlige afgrænsning mellem Rønde, Kolind og 

Bønnerup følger strømningslinjer i grundvandet fra potentialetoppunkter inde i land mod havet. 

 

Som det fremgår af Figur 4-17 er området godt repræsenteret af målestationer i vandløb. Der findes 4 målestati-

oner, som repræsenterer de oplande, der er vist på figuren. Målestationerne er alle knyttet til Alling Å systemet, 

der er præget af god kontakt til grundvandssystemerne, se eksempelvis grundvandspotentialet i kalken, der er 

påvirket af Alling Å (Figur 4-19). 

 

 

Figur 4-17 Vandløb samt vandløbsoplande med målestationer inden for grundvandsmodellen. Bemærk, at kortet 
viser grænsen for den hydrologiske model. 
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4.3.2 Vandbalance og potentialeforhold 

Med udgangspunkt i den opstillede hydrostratigrafiske model er der opstillet en grundvandsmodel i området 

som gennemsnit for perioden 2000-2010 /3/. Grundvandsmodellen er opstillet for det samlede kortlægnings-

område Djurs Vest og Randers Syd. Den gennemsnitlige vandbalance for modelområdet fremgår af Figur 4-18. 

Der sker kun en vandudveksling i områder, hvor et lag eksisterer, hvorfor vand fra terræn f. eks. kan infiltrere 

direkte til kalken. Figuren viser således vandstrømningen ud af og ind i de enkelte magasiner. 

 

 

Figur 4-18 Vandbalance/vandstrømning mellem de enkelte magasiner (mio. m3/år) for tilladt indvinding (KS01 
og KS02 er udeladt på grund af sporadisk forekomst).  

Den gennemsnitlige nettonedbør i modelområdet er 230 mm/år, svarende til en samlet nettonedbør på 276 mio. 

m3/år. Modellen viser, at afstrømningen af vand fra området gennem vandløb og direkte til havet udgør 262 mio. 

m3/år. Kun 11 mio. m3/år oppumpes via indvinding i modelområdet.  
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2

2

3

3

103       70

122       49

58       53

78        63

1        1

7        4

103    70

81     71
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Infiltrationen til grundvandsmagasinerne indenfor modelområdet reduceres med dybden fra 122 mio m3/år 

(grundvandsdannelse til det øverste terrænnære magasin) til 81 mio. m3/år (grundvandsdannelse til kalkmaga-

sinet). Bemærk at grundvandsdannelsen til det nedre kvartære magasin er lille, hvilket skyldes at magasinet kun 

har lille udbredelse. Modelberegnet grundvandspotentiale og grundvandsdannelse for KS03 (Tebbestrup Sand), 

KS04 (Saale Sand) samt TK01 (Kalken) er vist på Figur 4-19.  

 

 

Figur 4-19 Modelberegnet grundvandspotentiale og grundvandsdannelse for KS03 (Tebbestrup Sand) (øverst), 
KS04 (Saale sand) (i midten) og TK01 (kalken) (nederst). KS01, KS02 og KS05 er udeladt på grund af sporadisk 
forekomst. 
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Det fremgår af Figur 4-19, at grundvandsdannelsen til magasinet i KS03 (Tebbestrup Sand) er stor (op til ca. 400 

mm) i de centrale dele af området, og at der er negativ grundvandsdannelse (opadrettet gradient) i flere mindre 

områder, herunder langs vandløb og i lavtliggende delområder (Bemærk, at grundvandsmagasinet ikke er til ste-

de i de hvide områder inden for kortlægningsområdet). Grundvandspotentialet i KS03 (Tebbestrup Sand) bygges 

op til mere end kote +25 m i det centrale område.  

 

Grundvandsdannelsen til magasinet i KS04 (Saale Sand) er middel (op til ca. 200 mm) i de centrale dele af om-

rådet, og der er negativ grundvandsdannelse (opadrettet gradient) i flere mindre områder, herunder langs vand-

løb og i lavtliggende delområder (Bemærk, at grundvandsmagasinet ikke er til stede i de hvide områder inden for 

modelområdet). Grundvandspotentialet i KS04 (Saale Sand) bygges op til mere end kote +25 m i det centrale 

område. 

 

Det fremgår endvidere, at grundvandsdannelsen til TK01 (Kalken) er middel (op til ca. 200 mm) i de centrale 

dele af området, og der er negativ grundvandsdannelse (opadrettet gradient) i flere større områder, herunder 

langs vandløb og i lavtliggende delområder (Bemærk, at grundvandsmagasinet ikke er til stede i de hvide områ-

der inden for modelområdet, herunder i området, hvor kalken er dækket af tertiært ler). Grundvandspotentialet i 

TK01 (Kalken) bygges op til mere end kote +25 m i det centrale område. 

 

4.3.3 Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande 

 

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel er der beregnet indvindingsoplande og grundvandsdan-

nende oplande for de enkelte vandværker.  

 

Indvindingsoplandene omfatter de arealer, hvor modellen viser, at der strømmer grundvand til vandværkernes 

indvindingsboringer. De grundvandsdannende oplande er de infiltrationsområder, hvor der siver vand ned fra 

de terrænnære lag og strømmer til indvindingsboringerne. Størrelsen af såvel indvindingsoplandene som de 

grundvandsdannende oplande er afhængig af indvindingsmængden. Der er ved beregningerne taget udgangs-

punkt i den tilladte indvindingsmængde for hvert vandværk.  

 

Indvindingsoplandene og de grundvandsdannende oplande er beregnet ved ”backwards tracking” af ”partikler” 

fra indvindingsboringerne. I hver beregningscelle med indvindingsboringer er der indlagt et antal partikler, sva-

rende til, at hver partikel repræsenterer et vandvolumen på 10 m3/år. Partiklerne er derefter fulgt baglæns fra 

filter til grundvandsspejlet nær terræn. Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for hvert af vand-

værkerne er vist i rapporten over Trin 2 – kortlægningen /3/. 

 

Indvindingsoplandene er beregnet som referenceoplande og stokastiske oplande. Referenceoplandet er tillagt 

den del af de stokastiske oplande, der er indeholdt i over 80 % af de stokastiske modeller. De fremkomne oplan-

de er herefter afgrænset som administrative oplande af en 200 års aldersgrænse og af det areal, som yderkanten 

af partikelbanerne beskriver mellem indvindingsboringerne og grundvandsspejlet. Indvindingsoplandene er op-

tegnet ved at tillægge partikelbanesimuleringer og endepunkterne en buffer på 100 m. Endvidere er boringernes 

300 m zoner inddraget i indvindingsoplandet, jf. GeoVejledning nr. 2 /g/. Resultatet fremgår af Figur 4-20.  
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Figur 4-20 Administrative indvindingsoplande. 

De administrative indvindingsoplande strækker sig fra potentialetoppunkterne til indvindingsboringerne, dvs. 

fra de centrale dele af området til indvindingsboringer, der ligger længere nedstrøms for potentialetoppunkter-

ne.  

 

De grundvandsdannende oplande, størrelsen af grundvandsdannelsen og aldersfordelingen i oplandene er vist 

for alle vandværker i /3/. 
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4.4 Grundvandskvalitet 

 

Grundvandets kemiske sammensætning er et produkt af alle de påvirkninger, vandet har været udsat for på ve-

jen fra terrænoverfladen til boringens filter. Den kemiske sammensætning af en vandprøve afspejler derved indi-

rekte vandets alder, dæklagenes beskaffenhed og det geokemiske miljø generelt.  

 

Nedenfor beskrives de væsentligste hovedstoffer, herunder de hovedstoffer og miljøfremmede stoffer, der kræver 

opmærksomhed i forhold til grundvandskvaliteten. 

 

Beskrivelsen bygger på rapporten Grundvandskemisk kortlægning i GKO Randers Syd /1/. Dataene er Jupiter 

data udtrukket i oktober måned 2014. 

 

4.4.1 Naturlige stoffer 

 

 

Nitrat  

Nitrat er væsentlig i forhold til at vurdere grundvandskvaliteten og grundvandsmagasinets sårbarhed. Grænse-

værdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. Hvis grundvandet er sårbart overfor nitrat kan det betyde, at det også 

kan være sårbart overfor andre stoffer som f.eks. miljøfremmede stoffer. 

 

Nitrat stammer fra gødningen, som spredes på landbrugsarealerne, men der vil også under naturarealer ske en 

udvaskning af nitrat i forbindelse med nedbrydningen og omsætningen af det organiske stof i jordbunden. Ud-

vaskningen under naturarealer er dog betydeligt mindre end under landbrugsarealer. 

 

Hvorvidt den nedsivende nitrat når grundvandsmagasinet, afhænger af jordens evne til at nedbryde og omsætte 

nitraten. Såfremt jordlagene har tilstrækkelig med reduktionskapacitet, i form af bl.a. pyrit, vil nitraten blive 

nedbrudt længe før, det når grundvandsmagasinet.  

 

Der er analyseret for nitrat i 223 filtre i kortlægningsområdet. Det højeste fund er på 120 mg/l, mens middel-

værdien (inkl. analyser uden fund) er på 11 mg/l. Der er i den seneste analyse fundet nitrat (> 1 mg/l) i 82 filtre, 

mens der ikke er fundet nitrat eller kun i et meget lille indhold i 141 boringer. Der er således fundet nitrat i 37 % 

af de undersøgte filtre. 17 indtag (8 %) indeholder mere end 50 mg nitrat/l, heraf er 14 i de vandførende lag over 

KL03. 

 

På Figur 4-21 er vist nitratindholdet i de tre øvre magasiner, KS01, KS02 og KS03.  Der er konstateret indhold af 

nitrat i 53 % af indtag i de øvre lag. Nitratholdige indtag ses spredt i kortlægningsområdet, med undtagelse af 

Randers By, hvor der er en overvægt af ikke-nitratholdige indtag. 

 

På Figur 4-22 er vist de tre nedre magasiner, KS04, KS05 og TK01. Der er påvist nitrat i 23 % af indtag i de nedre 

lag. Nitratholdige i de nedre lag er primært knyttet til den østlige del, samt enkelte steder i den vestlige. 
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Figur 4-21 Nitratindhold i de vandførende magasiner beliggende stratigrafisk over KL03 (seneste analyse). Be-
mærk at KS02 ikke er repræsenteret i GKO Randers Syd. 
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Figur 4-22 Nitratindhold i de vandførende magasiner beliggende stratigrafisk under KL03 (seneste analyse). 

Der er udarbejdet et krydsplot med nitratindhold vist mod dybden til filtertop, for at belyse om der ses en sam-

menhæng mellem indhold af nitrat og dybden. 

Af Figur 4-23 ses, at nitratkoncentrationen aftager med dybden. Der forekommer kun få analyser dybere end 60 

m u.t., hvor der er konstateret indhold af nitrat (< 5 mg/l). Størstedelen af indtag med forhøjet indhold af nitrat 

er filtersat i KS03, men der findes også en del indtag i KS04. Endvidere er der enkelte indtag i TK01, hvoraf det 

ene er terrænnært. Af Figur 4-23 fremgår endvidere, at der er en del indtag i KS03, hvor der ikke er konstateret 

forhøjet indhold af nitrat. Dette kan forklares ved de mange indtag i KS03, der ligger omkring Randers By i Figur 

4-21, hvor der ikke er kvælstofbelastning fra landbruget. 
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Figur 4-23 Nitratkoncentration mod dybden til filtertop tematiseret ved hydrostratigrafiske lag. 

 

I Figur 4-24 ses indtag med oxiderede vandtyper for hvert lag, samt markering af indtag med stigende nitrat. 

Stigende nitrat ses i KS03, KS04 samt et enkelt indtag i Tk01. 
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Figur 4-24 Kort med tematisering af indtag med stigende nitrat fordelt på hydrostratigrafiske lag, samt visning 
af indtag med en oxideret vandtype og stigende nitrat. 

 

Som supplement til oversigtkortet med stigende nitrat er der udarbejdet tidsserier for indtag med stigende nitrat 

(se Figur 4-25).  

 

Der er indtag med stigende nitrat i KS03, KS04 og Tk01, de fleste i KS03 (vist med firkanter i Figur 4-25). Ind-

holdet af nitrat i tidsserierne er meget varierende. I 9 indtag har der på et tidspunkt været indhold af nitrat over 

grænseværdien på 50 mg/l, heriblandt også et enkelt indtag i TK01, som i Figur 4-25 ses i sydligt i den centrale 

del af kortlægningsområdet.  
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Figur 4-25 Stigende nitrat, Firkanter, trekanter og cirkler repræsenterer forskellige lag. Firkanter svarer til 
KS03, cirkler svarer til KS04 og trekanter svarer til TK01. 

 

Sulfat  

Sulfatindholdet er en vigtig parameter til vurdering af et magasins sårbarhed i forhold til nitrat. 

For sulfat er der anvendt 30 mg/l som baggrundsniveau i tolkningen. Et forhøjet sulfatindhold kan stamme fra 

oxidation af pyrit med ilt eller nitrat fra det vand, der nedsiver til magasinet. Da pyritoxidationen gennem de se-

neste 50 år er øget på grund af den generelt øgede kvælstofbelastning på landbrugsjord, kan sulfatindholdet an-

vendes som en grov aldersindikator. I meget ungt vand kan der være et aftagende sulfatindhold i tidsserier på 

grund af aftagende nitratpåvirkning eller opbrugt pyritoxidationskapacitet. 

 

Indholdet af sulfat (222 analyser) er tematiseret i Figur 4-26 og Figur 4-27. De øvre magasiner (lag over KL03) 

ses i Figur 4-26. I Figur 4-27 ses de nedre magasiner (lag under KL03), som flere steder i kortlægningsområdet 

forventes, at være godt beskyttet af mættede lerdæklag. Af de to figurer ses, at der er forhøjede og høje indhold af 

sulfat i mange boringer, både i de øvre og nedre magasiner. I Figur 4-26 ses der er forhøjet sulfat i næsten alle 

indtag i den sydvestlige del (dog repræsenterer flere af de grønne punkter indhold af sulfat mellem 20 og 30 

mg/l), mens der ved Randers By samt i den østlige del er en del indtag med lavt indhold af sulfat. 

 

50 boringer (23 %) har indhold, der kan betegnes som høje med værdier over 75 mg/l. Heraf er 2 filtre placeret i 

Tk01 og 17 filtre placeret i KS04. De forhøjede indhold af sulfat vurderes generelt at skyldes overfladepåvirkning. 

Kun i få indtag i TK01, vurderes indholdet af sulfat at være dybderelateret. Dette forekommer i områder, hvor 

der er residualt saltvand i TK01, eller i områder hvor TK01 er overlejret af det paleogene ler, og hvor grænsen til 

det salte grundvand ligger højere, fordi op-ferskningen af grundvandet er mindre.  Forholdet mellem klorid og 

sulfat er anderledes i havvand end i ferskvand. Et øget kloridindhold kan derfor medføre et øget sulfatindhold.  
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Figur 4-26 Sulfatindhold i de vandførende magasiner stratigrafisk over KL03 (seneste analyse). 
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Figur 4-27 Sulfatindhold i de vandførende magasiner stratigrafisk under KL03 (seneste analyse) 
 

Der er udarbejdet et krydsplot med sulfatindhold vist mod dybden til filtertop, for at belyse sammenhæng mel-

lem indhold af sulfat og dybden. Af Figur 4-28 ses en tendens til at forhøjet sulfat afhænger af dybden, og der ses 

en svag tendens til aftagende sulfat fra 50 til 70 m u.t., men indholdet af sulfat er også forhøjet i flere af de dybe-

ste indtag, både i KS05 og i TK01. Da der ikke samtidig er et øget indhold af klorid i disse boringer, vurderes det 

forhøjede indhold af sulfat at være relateret til overfladen i de boringer, der er mellem 90 og 120 meter dybe og 

hvor indholdet af sulfat overstiger 30 mg/l (DGU nr. 68.1118, 68.1102 og 68.985). DGU nr. 68.985 indvinder 

vand for Laurbjerg Vandværk. Sulfatindholdet er omkring 50 mg/l. Det forhøjede indhold af sulfat tyder på at 

overfladepåvirkningen er nået relativt dybt i denne del af kortlægningsområdet. 
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Figur 4-28 Dybdeplot med sulfat i mg/l fordelt på hydrostratigrafiske lag. 

Der er udelukkende konstateret forhøjede indhold af sulfat (> 50 mg/l) i den vestlige halvdel af kortlægningsom-

rådet, og primært i KS03 og KS04, samt enkelte i KS05 og TK01. 

 

I Figur 4-29 ses indtag med stigende sulfat samt markering af hvilke indtag der har vandtype C (De røde cirkler). 

Indtag med vandtype C og stigende sulfat findes næsten udelukkende  i den centrale del (omkring og syd for 

Randers). Der er stigende sulfat i indtag i KS03 og TK01, men flest i KS04. 

 

Under redoxvandtype i afsnit 4.4.2, Figur 4-37 og Figur 4-38 ses, at indtag med vandtype C er dårligt repræsen-

teret i både den vestlige og østlige del, og der er således langt flere indtag med vandtype C i den centrale del. Det-

te skyldes både en lavere analysetæthed, men også at der er forholdsmæssigt flere indtag med vandtype A og B i 

disse områder, især i KS04, og de få indtag med stigende sulfat for vandtype C i den vestlige og østlige del, er så-

ledes et tegn på lavere analysetæthed, men også at der er en større kvælstofbelastning end i Randers By, og der-

for hyppigere nitratgennembrud. 
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Figur 4-29 Kort med tematisering af indtag med stigende sulfat fordelt på hydrostratigrafiske lag, samt visning 
af indtag med vandtype C og stigende sulfat. 

 

Som supplement til oversigtkortet med stigende sulfat er der udarbejdet tidsserier, der viser indtag med stigende 

sulfat og vandtype C (Figur 4-30). Der er konstateret et stigende indhold af sulfat i indtag i KS03, KS04 og Tk01. 

I to indtag i KS03 er der meget høje indhold af sulfat (>100 mg/l). ligesom der er også er flere indtag i KS04 hvor 

indhold et af sulfat når op i nærheden af 100 mg/l. Der er konstateret stigende indhold af sulfat i TK01, men 

indholdet er generelt ikke øget så meget som i KS03 og KS04. Dette tyder på en bedre beskyttelse af TK01 end af 

KS03 og KS04. 
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Figur 4-30 Stigende sulfat, vandtype c, Firkanter, cirkler og trekanter repræsenterer forskellige lag. Firkanter 
svarer til KS03, cirkler svarer til KS04 og trekanter svarer til TK01. 

 

Øvrige naturlige stoffer 

 

 

Klorid 

Grundvandets indhold af klorid er en målestok for påvirkning af grundvandet fra saltvand. Klorid er konservativt 

i grundvand, dvs. klorid deltager ikke i redoxprocesser, i ionbytning m.m. Generelt er hovedkilderne til grund-

vandets indhold af klorid en eller flere af følgende: Nedbør/tørdeposition (især ved kyster), vejsalt, gødskning, 

nedsivning fra lossepladser, residualt vand i marine aflejringer, saltvandsindtrængning i kystnære områder og 

op-koncentrering i forbindelse med markvanding. Klorid er en vigtig parameter for grundvandskvaliteten, bl.a. 

fordi klorid ikke kan fjernes ved almindelig vandbehandling. I tilfælde af forhøjet indhold af klorid er det vigtigt 

at finde kilden til klorid for at vurdere den fremtidige risiko for påvirkning. I Figur 4-31 og Figur 4-32 ses over-

sigtskort med indhold af klorid i området. 

 

 

Indtag med klorid over grænseværdien på 250 mg/l, findes primært langs randen af kortlægningsområdet i den 

nordlige del omkring Randers samt i den sydlige del. Der er konstateret indhold over grænseværdien i både øvre 

og nedre lag. Der er 19 indtag (8 %) md indhold af klorid over grænseværdien og 49 (22 %) indtag med indhold 

over 100 mg/l.  
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Fordelingen af klorid og sulfat i havvand er anderledes end i ferskvand /5/, hvilket betyder, at et øget indhold af 

klorid (saltvand fra dybden) kan medføre et øget indhold af sulfat. I forbindelse med sårbarhedsvurderingen er 

det derfor vigtigt at skelne mellem dybderelateret og overfladerelateret indhold af klorid (og dermed også sulfat). 

Her anvendes bl.a. vandtyper, dybder og forholdet mellem sulfat og klorid. 

 

Indtag i KS03 og KS04 med indhold af klorid over grænseværdien vurderes at være påvirkede fra overfladen bl.a. 

pga. høj forvitringsgrad. 

Indtag i KS05 og TK01 med indhold af klorid over grænseværdien vurderes som udgangspunkt at være kloridpå-

virkede fra dybden (saltvandspåvirkede), idet disse indtag har reduceret vandtype og forvitringsgrad under 1. 

Dog kan det ikke udelukkes at enkelte indtag i TK01 kan være påvirket af et af affaldsbehandlingsanlæggene om-

kring Randers By. 

 

 

Figur 4-31 Kloridindhold i de vandførende magasiner beliggende stratigrafisk over KL03 (seneste analyse). Be-
mærk at KS02 ikke er repræsenteret i GKO Randers Syd. 
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Figur 4-32 Kloridindhold i de vandførende magasiner beliggende stratigrafisk under KL03 (seneste analyse).  

 

Kalium 

Kalium i grundvandet kan være tegn på forurening. Grænseværdien for kalium på 10 mg/l overskrides i flere 

indtag (23 svarende til 12 %). I Figur 4-33 er der udarbejdet et dybdeplot for kalium, hvor det ses at der er forhø-

jet kalium ned til 65 m u.t. i TK01. 

Forhøjet indhold af kalium i KS03 vurderes at skyldes påvirkning fra overfladen i form af gødning, lossepladser 

mm. De øvrige indtag med indhold af kalium over 10 mg/l er placeret i KS04 og TK01 (der er tale om DGU nr. 

68.446 og 69.61C begge industrivand, samt 68.520 og 68.839 – Væth Vandværk, 69.505 – Langkastrup Vand-

værk, 68.549 og 68.859 begge tilhørende Jebjerg Vandværk). Disse indtag er placeret væsentligt dybere end ind-

tag i KS03, men for at afgøre om påvirkningen er relateret til aflejringerne eller overfladen er Figur 4-34 udar-

bejdet. 
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Figur 4-33 Dybdeplot med kaliumkoncentrationer fordelt på hydrostratigrafiske lag. Den røde streg markerer 
grænseværdien på 10 mg/l. 

Det ses at de fleste indtag med forhøjet indhold af kalium har forvitringsgrad mellem 1,1 og 1,8 (Figur 4-34). Det 

bemærkes at pH ikke samtidig er lav. De fleste indtag med forhøjet kalium har vandtype A eller B, og indtagene 

ligger da også i områder uden væsentlige lerdæklag. Der formodes derfor at være tale om en påvirkning fra over-

fladen. Det bemærkes at ved forhøjet kaliumindhold, som kan tilskrives afsmitning fra aflejringerne, kan en 

værdi på op til 20 mg/l tillades. Det kan ud fra ovenstående ikke udelukkes, at der er tale om kalium stammende 

fra de geologiske aflejringer – f.eks. kan kalium stamme fra det paleogene ler i de områder, hvor det er udbredt. 
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Figur 4-34 Kalium mod forvitringsgrad tematiseret efter vandtype. 

 

Bor 

Bor findes som sporgrundstof i mange mineraler, specielt i phyllosilikater (glimmer). Bor opløst i havvand ud-

fældes i ler, hvor bor kan erstatte silicium i lermineraler, f.eks. illit og glaukonit.  

Grænseværdien for bor i Danmark er 1000 µg/l for drikkevand, med en tilføjet bemærkning om, at der bør til-

stræbes at levere vand med et så lavt indhold af bor som muligt og bedst under 300 µg/l.  WHO anbefaler, at 

drikkevandets borindhold ikke overstiger 500 µg B/l.  Ved et dagligt indtag på over 5 g borsyre vil den menne-

skelige krop være negativt påvirket, i form af kvalme, opkastning, diarré og blodpropper. 

For at vurdere udbredelsen af bor, er der udarbejdet et dybdeplot, som ses i Figur 4-35. Der er overskridelse af 

grænseværdien i et enkelt indtag (DGU nr. 69.322). Forhøjede indhold af bor er relateret til alle dybder, og fore-

kommer i intervallet 20 til 110 m u.t., næsten alle i TK01. 
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Figur 4-35 Dybdeplot med bor fordelt på hydrostratigrafiske lag. Den orange linje markerer de 300 µg/l som an-
befales. 

Udover det ene indtag med overskridelse af de 1000 µg/l, er der 16 indtag (24 % af indtag med analyse for bor) 

med indhold af Bor over 300 µg/l. Det ses af Figur 4-36, at næsten alle er placeret i og omkring Randers. Udover 

de indtag der er vist i Figur 4-36, er der to indtag med indhold af bor over 300 µg/l i KS01 (DGU nr. 69.470 og 

69.472, som begge er tilknyttet Forbrændingsanlæg Drammelstrup). Alle indtag med indhold af bor over 300 

µg/l, er vist i Tabel 4-2. De høje værdier af bor er knyttet til områder hvor TK01 er overlejret af paleogent ler. Bor 

er en risikoparameter i dette område og bør derfor overvåges. 
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Figur 4-36 Borindhold i de vandførende magasiner stratigrafisk under KL03 (seneste analyse). 
 
Tabel 4-2 Indtag med indhold af Bor > 300 µg/l samt angivelse af tilknytning til vandværk og hydrostratigrafiske 
lag. 

                                                  Bor i µg/l Anvendelse HSM 

69.322 3900 Industri/processvand TK01 

68.470 820 Værum Vandværk TK01 

68.61 810 Kristrup Vandværk TK01 

69.477 790 Industri/processvand TK01 

68.823 750 Kristrup vandværk TK01 

68.536 670 Kristrup Vandværk TK01 

68.137 660 Kristrup Vandværk TK01 

68.893 660 Værum Vandværk TK01 

68.592 580 Kristrup Vandværk TK01 

68.749 580 Strømmen Vandværk, sløjfet TK01 
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68.822 520 Tebbestrup Vandværk TK01 

69.213 520 Vilstrup Vandværk TK01 

78.509 480 Lerbjerg-Svejstrup Vandværk KS04 

68.496 470 Tebbestrup Vandværk TK01 

69.470 470 Forbrænding Drammelstrup KS01 

69.472 420 Forbrænding Drammelstrup KS01 

68.1213 350 Undersøgelsesboring KS04 

 

 

4.4.2 Vandtype 

 

Ud fra en række af de redoxfølsomme hovedstoffer og beregnede parametre: Ilt, nitrat, sulfat, jern, methan og 

forvitringsgrad, har Miljøstyrelsen opstillet en klassifikation i 4 vandtyper /d/. Der er i Geo-Vejledning nr. 6 /f/ 

opstillet en algoritme på baggrund af denne klassifikation. Vandtyperne i kortlægningsområdet er bestemt med 

udgangspunkt i denne algoritme. På Figur 4-37 og Figur 4-38 er vist fordelingen af vandtyperne i hhv. de øvre og 

de nedre magasiner. I Figur 4-38 er tykkelsen af KL03 endvidere vist. KL03 er vist fordi lerdæklaget initialt blev 

vurderet til at være vandmættet, og det var hensigten at KL03 kunne anvendes som indikation for om de under-

liggende magasiner er velbeskyttede eller ej (reduceret vandtype). Kortlægningen har imidlertid vist at KL03 ik-

ke er vandmættet i hele sin udbredelse. Derudover er laget af varierende tykkelse, og lag under KL03 (specielt 

KS04) har derfor en oxideret vandtype i de fleste tilfælde. 

 

De oxiderede, nitratholdige vandtyper A og B findes i 38 % af indtagene og de reducerede, ikke nitratholdige 

vandtyper findes i 62 % af indtagene. 

 

Grundvandets redoxniveau afhænger ikke kun af dybden. Grundvandstyperne, de oxiderede og de reducerede, 

forekommer med store overlap i dybden, når området betragtes som helhed. 

 Vandtype A og B findes i indtag med filtertop i dybder fra 3,5 til 84,5 m u.t. 

 Vandtype C findes i indtag med filtertop i dybder fra 4 til 112 m u.t. 

 Vandtype D findes i indtag med filtertop i dybder fra 7 til 115 m u.t. 

Dette viser med tydelighed, at grundvandets redoxniveau afhænger af mere end dybden. 

 

Det ses, at de tre vandførende lag over KL03 indeholder alle 4 vandtyper (Figur 4-37). Vandtype A, B og C er 

spredt over det meste af området, mens de tre indtag med vandtype D er placeret ved Randers og Essendrup, alle 

i KS03. I Figur 4-38 ses, at KL03 har en indvirkning på redoxforholdene, idet der er langt flere indtag med en 

reduceret vandtype. Der er ialt 8 índtag med vandtype A i de nedre lag, og 19 indtag med vandtype B. Heraf er 9 

placeret i områder med mere end 15 meter akkumuleret lerdæklag, hvilket bekræfter at KL03 ikke er vandmættet 

i hele sin udbredelse, og at de nedre magasiner ligeledes er sårbare overfor påvirkning fra overfladen i dele af 

kortlægningsområdet. Der er fire indtag med vandtype A som har mere end 30 meter lerdæklag.  
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Figur 4-37 Vandtyper i de vandførende magasiner beliggende stratigrafisk over KL03 (seneste komplette analy-
se). 
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Figur 4-38 Vandtyper i de vandførende magasiner beliggende stratigrafisk under KL03 (seneste komplette ana-
lyse). Bemærk i den vestlige og flere steder i den centrale del af kortlægningsområdet er lerdæklag over TK01 væ-
sentlig større end vist i figuren, idet TL01 er udbredt her. Det er således kun tykkelsen af KL03 der vises her. 

 

4.4.3 Miljøfremmede stoffer 

 

Sprøjtemidler 

Der er fundet sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider i området. Der er analy-

seret for sprøjtemidler i 112 indtag. På Figur 4-39 er vist fordelingen af boringer, der er analyseret for sprøjte-

midler. På kortet er endvidere angivet, hvorvidt der er fund eller ej. 

Inden for kortlægningsområdet er der fund af sprøjtemidler i 33 boringer i seneste analyse, svarende til 29 % af 

de analyserede indtag. Hertil kommer de boringer hvor der tidligere har været fund, men som ikke er genfundet i 

seneste analyse. 

 

Der er fund af sprøjtemidler over grænseværdien i 8 indtag (markeret med DGU nr. i Figur 4-39).  BAM er den 

hyppigste synder med fem overskridelser af grænseværdien på 0,1 µg/l. Endvidere er der konstateret indhold af 

DEIA og Desisopropylatrazin, som begge er nedbrydningsprodukter fra Atrazin. 

Pesticidfund i seneste analyse er knyttet til KS01, KS03, KS04 og TK01. 
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Figur 4-39 Kort med pesticider, målinger og fund med koncentration over detektionsgrænsen. Fund over græn-
seværdien i seneste analyse er vist med DGU nr. 

Til nærmere belysning af påvirkning af grundvandsmagasinerne er der udarbejdet et temakort med seneste pe-

sticidfund og vandtyper på de indtag (Figur 4-40). Vandtypen er bestemt for seneste komplette analyse, og det er 

derfor ikke alle boringer med pesticidfund, hvor der fremgår vandtype i figuren. 

Af figuren ses, at der er pesticidfund i seneste analyse i tre indtag med vandtype D (to i TK01 og ét i KS03), hvil-

ket betyder, at de ældste grundvandsmagasiner er påvirkede af pesticider. Der er fire indtag med vandtype C, 

hvor tre er placeret i KS04, og et enkelt i TK01, alle med forhøjet indhold af sulfat. De øvrige pesticidfund er kon-

stateret i ungt vand. Pesticidfund i indtag med vandtype C, men i særdeleshed i indtag med vandtype D, vurderes 

at udgøre en ekstra risiko for grundvandsressourcen. 



Redegørelse for GKO Randers Syd 59 

 

 

Figur 4-40 Oversigt over seneste pesticidfund med vandtyper, fordelt på hydrostratigrafiske lag. 
 

Indtag med vandtype C og D samt anvendelse er angivet i Tabel 4-3. I DGU nr. 68.829 er der konstateret indhold 

af pesticider i to indtag (i hhv. KS04 og TK01), I indtaget i KS04 er der vandtype C, mens der i det dybereliggen-

de TK01 er vandtype B. Begge analyser er fra 2013.  

Tabel 4-3 Pesticidfund i indtag med reduceret vandtype 

DGU nr Anvendelse Vandtype HSM 

69.303 Vilstrup vandværk, pejleboring D TK01 

68.735 Suderholmen affaldsbehandling D KS03 

68.1102 Monitering OSD Aarhus Nord D TK01 

68.549 Jebjerg Vandværk C KS04 

68.760 Laurbjerg Vandværk C KS04 

68.829 Monitering C/B KS04/TK01 

69.558 Vilstrup Vandværk C KS04 
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I Tabel 4-4 er vist en overigt over påviste pesticider og nedbrydningsprodukter, samt om stoffet er på forbudsli-

ste. 

Tabel 4-4 Påviste pesticider og nedbrydningsprodukter, anvendelse og forbud, fra Pesticiddatabasen /6/ og 
middeldatabasen /7/. Bemærk at forbud/godkendelse kun er angivet ved moderstoffer. 

Stof Moderstof 

/nedbrydningsprodukter 

anvendelses-periode for 

moderstof 

Forbudt 

/godkendt 

2,6 Dichlorben-

zamid (BAM) 

Nedbrydningsprodukt fra 

Dichlorbenil 

(1969-1996) Dichlorbenil 

er forbudt 

AMPA Nedbrydningsprodukt fra 

Glyphosat (godkendt) 

(1975-)  

Atrazin Moderstof 1960-1994 Forbudt 

DEIA Nedbrydningsprodukt fra atra-

zin 

(1960-1994)  

Desethylatrazin Nedbrydningsprodukt fra atra-

zin 

(1960-1994)  

Desethyl-

tertbutylazin 

Nedbrydningsprodukt fra atra-

zin 

(1960-1994)  

Desisopropylatra-

zin 

Nedbrydningsprodukt fra atra-

zin 

(1960-1994)  

Ethylenthiurea Nedbrydningsprodkt fra man-

cozep, metiram, maneb 

(1962-1998) 
 

Hexazinon Moderstof 1978-1995 Forbudt 

Simazin Moderstof 1957 - 2004 Forbudt 

 

Olieprodukter 

Der er foretaget en søgning i Jupiter med selektion af seneste forekomst af analyser for stofgruppen olieproduk-

ter, samt indhold over detektionsgrænsen. Resultatet ses i Figur 4-41. 

 

De stoffer, der er konstateret med indhold over detektionsgrænsen i seneste analyse, omfatter olie, olie og fedt, 

to PAH´er, naphtalen, MTBE og BTEX´er (Benzen, toluen, Ethylbenzen, Xylen). 

I kortet (Figur 4-41) ses den geografiske placering af fund af olieprodukter. Der er 18 indtag (15 boringer) med 

fund af olieprodukter i seneste analyse. Indtag med fund over grænseværdien er markeret med DGU nr. i kortet. 

I 13 indtag er der påvist indhold af olieprodukter over den respektive grænseværdi. Størstedelen af fundene af 

olieprodukter er relateret til Randers By, herunder Suderholmen losseplads, Randers Affaldsterminal og Losse-

plads Ørneborgvej. DGU nr. 78.743 er tilknyttet Svejstrup Slaggedepot. De fleste fund ses i de øvre lag KS01 og 

KS03, men der er også et enkelte fund under grænseværdien i TK01 i DGU nr. 68.823, som ligger ved Kristrup. 

Boringen er tilknyttet Kristrup Vandværk, og der er konstateret et indhold af MTBE på 0,11 µg/l i 2001, hvilket 

er under grænseværdien på 5 µg/l. Der er byttet om på de to analyser, der er i Jupiter, og det har vist sig at der 

blev analyseret for MTBE i boringen umiddelbart efter dette fund. MTBE blev ikke genfundet, og det formodes, 

at der var tale om en forurening i forbindelse med prøvetagningen pga. analysetidspunktet. MTBE blev i perio-

den 1985 til 2000 (ca.) tilsat blyfri benzin som oktanforbedrer, og er derfor ofte relateret til benzinforurening på 

tankstationer.  
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Figur 4-41 Oversigt for olieprodukter, analyser og fund, fordelt på hydrostratigrafiske lag. Fund over grænsevær-
dien er markeret med DGU nr. 

Chlorerede opløsningsmidler 

Der er foretaget en søgning i Jupiter med selektion af seneste forekomst af analyser for stoffer tilhørende stof-

gruppen chlorerede opløsningsmidler.  

 

Der er konstateret indhold af chlorerede opløsningsmidler i seneste analyse i to indtag. Ingen af disse fund er 

over grænseværdien.  
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4.5 Grundvandsressourcens nitratsårbarhed 

  

Grundvandsmagasinernes sårbarhed vurderes i forhold til nitrat. Der tages udgangspunkt i det øverste primære 

grundvandsmagasin, hvorfra det vurderes at den nuværende eller fremtidige drikkevandsindvinding kan ske. I 

Randers Syd Kortlægningsområde består det primære grundvandsmagasin af forskellige magasiner i forskellige 

dele af kortlægningsområdet. Det primære magasin i OSD er defineret således: 

 Det magasin, hvor fremtidens drikkevandsressource findes. Flere steder fungerer dette magasin også 

som nuværende drikkevandsressource. 

 I indvindingsoplande inden for OSD, udpeges som udgangspunkt det valgte primære magasin for OSD 

også som primært magasin for indvindingen, men i tilfælde, hvor indvindingen i de enkelte boringer fo-

regår fra magasiner, der ligger højere end det primære magasin for OSD, afgrænses sårbarheden ud fra 

dette højere liggende magasin, hvorfra indvindingen foregår.  

 I indvindingsoplandene uden for OSD afgrænses sårbarheden overfor nitrat ud fra det magasin, de en-

kelte boringer indvinder fra. 

 

Indenfor GKO Randers Syd udgøres de primære magasiner af KS04, KS05 og TK01 (den opsprækkede kalk). Be-

grundelsen for dette er 

 Alle tre magasiner er dybereliggende og overvejende spændte magasiner. 

 En stor del af indvindingen til almene vandforsyninger i kortlægningsområdet forgår fra disse tre ma-

gasiner. 

 Magasinerne i KS01, KS02 og KS03 betragtes i dette delområde som øvre magasiner, fordi de er mere 

terrænnære, ofte frie magasiner og er ikke så velbeskyttede. 

 

I OSD afgrænses sårbarheden således: 

 I de to OSD, der er indenfor Randers Syd Kortlægningsområde afgrænses sårbarheden efter KS04. 

Hvor KS04 er meget tyndt (<5m) eller ikke til stede, afgrænses sårbarheden for OSD efter KS05. I om-

råder hvor KS05 er meget tyndt (< 5m) eller ikke til stede, afgrænses sårbarheden efter TK01 (den op-

sprækkede kalk). 

Figur 4-42 viser hvilket grundvandsmagasin, der er afgrænset efter i Randers Syd kortlægningsområdet. For 
kortlægningsområde er der følgende magasinfordeling af den samlede indvinding til almene vandværker: 

 KS01:   Ingen indvinding 

 KS02:   Ingen indvinding – magasin ikke til stede 

 KS03:    <1 % af indvindingen 

 KS04:   52 % af indvindingen 

 KS05:    2 % af indvindingen 

 TK01:    45 % af indvindingen 

 

I Figur 4-42 er vist hvilket grundvandsmagasin, der anses for det primære magasin og dermed hvilket magasin, 

der er anvendt til afgrænsning af nitratsårbarhed.  Som det fremgår udgøres det primære magasin hovedsageligt 

af TK01 og KS04. Kun tre vandværker indvinder fra KS03. 
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Figur 4-42 Oversigt over hvilket magasin, der anses for det primære i de forskellige dele af kortlægningsområdet.  

 

Vurderingen af det primære magasins sårbarhed bygger på zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af 

nitratsårbarhed, der bl.a. bygger på dæklagsegenskaberne (lertykkelser) og vandkvaliteten /d/ og Naturstyrel-

sens notat om sårbarhedsvurdering og afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområ-

der/e/,  se Tabel 4-5. 
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Tabel 4-5 Kriterier for nitrat sårbarhedszoneringen. Opstillet ud fra Zoneringsvejledningen /d/.  

Nitrat- 

sårbarhed 
Egenskaber for dæklag og grundvandsmagasin Grundvandskvalitet 

Lille 

Dæklag af fed grå ler eller glimmerler eller  

Dæklag med højt organisk indhold, evt. brunkul eller 

Tykkelse af reducerede (grå)sammenhængende lerdæklag > 15 m eller 

Reduceret magasinbjergart med indhold af organisk materiale, pyrit og evt. 

brunkul. 

Grundvand fra 

methanzonen og fra 

jern- og sulfatzonen. 

Vandtype C og D 

Nogen 

Dæklag af oxideret sand med slirer af silt og ler eller  

Dæklag af reduceret, gråt sand eller gråt/gråsort sand med lignit eller pyrit 

eller 

Tykkelse af reducerede (grå), sammenhængende lerdæklag er 5 til 15 m el-

ler 

Reduceret magasinbjergart. 

Grundvand fra jern- 

og sulfatzonen. 

Vandtype C  

Stor 

Kun dæklag af oxideret, gulligt-gulbrunt sand og/eller ler eller 

Tykkelse af reducerede, sammenhængende lerdæklag < 5 m og 

Magasinbjergart uden større nitratreduktionspotentiale. 

Grundvand fra 

ilt- og nitratzonerne. 

Vandtype A og B 

 

I det følgende redegøres for nitratsårbarhedsvurderingen af de enkelte indvindingsmagasiner, jf. beskrivelsen 

ovenfor. 

 

På de følgende fire figurer er det akkumulerede vandmættede lerdæklag over de fire indvindingsmagasiner og 

vandtyper i det enkelte magasin, vist (Figur 4-43 til Figur 4-46). Akkumulerede mættede lerdæklag er frem-

kommet som akkumulerede lerlag fratrukket den del af den umættede zone, som ligger i lerlag. Det fremgår, at 

akkumulerede mættede lerdæklag over det øverste indvindingsmagasin, KS03, har begrænset udbredelse, hvil-

ket afspejles i den fundne vandkvalitet, idet vandtyperne i KS03 overvejende er oxiderede (A og B), med undta-

gelse at det bynære område omkring Randers, hvor der også ses en reduceret vandtype (C) (Figur 4-43). 

 

I Figur 4-44, som viser udbredelsen af mættet akkumuleret ler over KS04, ses flere større sammenhængende 

områder med mættede lerdæklag større end 15 m. Til trods for dette afspejler vandkvaliteten, at KS04 ikke er 

tilstrækkeligt beskyttet, idet der overvejende er oxiderede vandtyper i de åbne landområder (reduceret vandtype 

bynært). Dette vurderes at skyldes sprækker i lerdæklagene, eller at moræneler er mere sandholdig end først an-

taget. 

 

I KS05, Figur 4-45, som har begrænset udbredelse ses mættede lerdæklag på mere end 15 meter i de områder 

hvor der foreligger vandanalyser. Vandtyperne i disse boringer er reduceret (C), hvilket bekræfter at magasinet 

flere steder er velbeskyttet. 

 

I Figur 4-46 ses mættet akkumuleret ler over TK01. Kalkmagasinet er væsentligt bedre beskyttet end KS04, idet 

der er store områder hvor det paleogene ler har stor udbredelse. Dette ses især i den sydvestlige del af kortlæg-

ningsområdet. I den nordøstlige del samt enkelte steder i den centrale del er lerdæklagene mindre end 15 meter 

tykke, og det er da også i disse områder at der enkelte steder findes oxiderede vandtyper. I områder med mere 

end 15 meter ler er vandkvaliteten præget af reducerede vandtyper, hvilket afspejler at der i store dele af TK01 er 

lille nitratsårbarhed. 
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Figur 4-43 Akkumuleret mættet ler over KS03 samt angivelse af vandtyper i KS03 
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Figur 4-44 Akkumuleret mættet ler over KS04 samt angivelse af vandtyper i KS04 
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Figur 4-45 Akkumuleret mættet ler over KS05 samt angivelse af vandtyper i KS05 
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Figur 4-46 Akkumuleret mættet ler over TK01 samt angivelse af vandtyper i TK01. 

 

Ud fra kriterierne i figur 4.25 er nitratsårbarheden i kortlægningsområdet, som vist på Figur 4-47. 

For OSD og hvert indvindingsopland sammenlignes geologisk sårbarhed med vandtyper. I forbindelse med den-

ne sammenligning lægges til grund, at sårbare vandtyper udgøres af oxiderede vandtyper A og B, samt vandtype 

C med stigende indhold af sulfat og/eller vandtype C med indhold af sulfat større end ca. 50 mg/l. Valget af 50 

mg/l som grænse er sket på baggrund af de lokale forhold, hvor et sulfatindhold på 50 mg/l vurderes at være 

forhøjet, jf. også Geovejledning 6 /f/. Stigende og/eller høje indhold af sulfat vurderes i det aktuelle område at 

skyldes nitrat, ikke ilt. Sammenligningen og den efterfølgende endelige sårbarhedsvurdering er beskrevet i det 

følgende: 

 

Der er 28 indvindingsoplande til de i alt 25 vandværker indenfor afgrænsningspolygonet til GKO Randers Syd.  

 For alle 28 indvindingsoplande er der overensstemmelse mellem den geologiske sårbarhedsvurdering 

og vandtypen, dvs.: 

o Nogen og stor geologisk sårbarhed af indvindingsoplandene er sammenfaldende med oxidere-

de vandtyper eller reducerede vandtyper med stigende og/eller høj sulfat i indvindingsborin-

gerne. 

o Lille geologisk sårbarhed af indvindingsoplandene er sammenfaldende med reducerede vand-

typer uden stigende og/eller høj sulfat i indvindingsboringerne. 
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o Heriblandt er en række oplande som indvinder i TK01, og som ligger indenfor OSD, hvor der 

enten er vurderet sårbarhed overfor KS04 eller TK01. Her bestemmer den geologiske sårbar-

hed fremfor den kemiske sårbarhed i indvindingsoplandet. 

 

 

Det fremgår af figuren, at der spredt i kortlægningsområdet findes større eller mindre områder med nogen eller 

stor sårbarhed. I det østlige OSD er der overvejende lille nitratsårbarhed i den østlige og centrale del, mens der i 

den vestlige del er nogen eller stor nitratsårbarhed. I det vestlige OSD ses nogen nitratsårberhed i den nordlige 

del, og overvejende stor nitratsårbarhed i den sydlige del. I indvindingsoplande udenfor OSD er der overvejende 

lille nitratsårbarhed, dog undtaget mindre områder hvor der er nogen eller stor nitratsårbarhed.  

 

 

Figur 4-47 Sårbarhedszonering i forhold til nitrat.  

 
 

4.6 Sammenfatning af grundvandsressourcen 

 

Grundvandsressourcen i Randers Syd Kortlægningsområde kan karakteriseres ved, at der er tale om en samlet 

forholdsvist stor ressource, som fordeler sig på forskellige grundvandsmagasiner, der er mere eller mindre hy-

draulisk sammenhængende. Området er endvidere karakteriseret ved ret store niveauforskelle, således at der er 

bakkedrag (morænelersplateauer og randmoræner) som når op til kote 110 m, som gennemskæres af flere mar-

kante dalsystemer (erosionsdale, smeltevandsdale og tunneldale). De lavest liggende områder ses langs Randers 

Fjord, hvor terrænniveauet er omkring kote 0 meter. Der optræder glaciotektoniske forstyrrelser i hele området, 

som dog er mest markante i den sydvestlige del. 
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Prækvartæret i området består hovedsageligt af paleogent ler, som overlejrer de ældre kalkaflejringer. De præ-

kvartære aflejringer er oprindeligt afsat som horisontale marine lag i hele modelområdet. På grund af landhæv-

ning i slutningen af Paleocæn, er den prækvartære lagserie dog tiltet, og hælder således i sydvestlig retning. Ef-

terfølgende erosion har borteroderet dele af de prækvartære aflejringer, og i den østlige del af området udgør 

kalkoverfladen således basis for kvartæret, medens det paleogene ler er bevaret mod syd og vest. 

 

I de kvartære aflejringer findes to betydende grundvandsmagasiner, KS03 (Tebbestrup Sand), og KS04 (Saale 

Sand), der begge er udbredt i en stor del af området. I den opsprækkede del af kalken findes der endvidere et ud-

bredt grundvandsmagasin, TK01 (Kalken), der er udbredt i hele området, men som er mindre interessant for 

vandindvinding i dele af området, hvor kalken er dækket af tykt tertiært ler. 

 

Grundvandskvaliteten er afhængig af magasinforholdene. Det øvre og nedre kvartære grundvandsmagasin 

(KS03 og KS04) er præget af påvirkning fra jordoverfladen, herunder sulfat, nitrat og miljøfremmede stoffer. Det 

andet nedre kvartære magasin (KS05), samt kalkmagasinet (TK01) er generelt præget af god beskyttelse mod 

overfladen, men også af mindre god beskyttelse i de områder, hvor der ikke er tilstrækkeligt tykke lerdæklag, 

hvilket er afspejlet i vandkvaliteten. TKo1 er således velbeskyttet i det meste af den sydvestlige del, samt i et stør-

re område i den nordlige del. TK01 er dårligst beskyttet i den nordøstlige del. I den syd/sydvestlige del af kort-

lægningsområdet ligger kalken dybere, er dækket af tykke lerlag, og kalken er således pga. dårlig ydeevne med 

mindre opferskning af grundvandet og øget risiko for indvinding af kloridholdigt grundvand. 
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5. Arealanvendelse og forure-
ningskilder 

I dette kapitel redegøres der for arealanvendelsen og de potentielle forureningskilder i kortlægningsområdet. 

Redegørelsen indgår sammen med resultaterne fra den øvrige kortlægning i en sammenfatning af problemstil-

linger i forhold til at beskytte grundvandet i området (kap. 7). 

 

Arealanvendelse og forureningskilder indenfor Djurs Vest Kortlægningsområde er beskrevet i Trin 1 rapporten 

/8/, og de viste data i dette afsnit stammer derfra. Der er herudover d. 10-04.2015 hentet data fra PlansystemDK 

for planlagte byzoner i Favrskov Kommune, samt fra Kortforsyningen om eksisterende skov. 

 

 

5.1 Arealanvendelse og planmæssige forhold 

 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og i byområder kan udgøre en forureningstrussel i forhold til grundvan-

det, mens skov- og naturarealer oftest vil medføre en god beskyttelse af grundvandet. 

 

Arealanvendelsen i hele kortlægningsområdet består primært af landbrug og i mindre grad af skov, bebyggelse, 

søer og andet (eks. veje, åben bebyggelse og mv.). Der er kun få og relativt små naturarealer i kortlægningsområ-

det, primært beliggende omkring Randers by, se Figur 5-1. 
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Figur 5-1 Arealanvendelsen i kortlægningsområdet. 

 

Langt hovedparten af arealanvendelsen udgøres af landbrugsarealer. Således udgør disse ca. godt 80 % af areal-

anvendelsen, mens skovområder udgør ca. 8 %. Byområder udgør ca. 7 %, mens naturarealer og områder med 

ferskvand udgør lidt over 1 % tilsammen. De fleste skovarealer er beliggende indenfor det vestlige OSD. 

  

Fordelingen af arealanvendelsen kan også illustreres, som angivet på Figur 5-2. 
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Figur 5-2 Fordelingen af arealanvendelsen indenfor kortlægningsområdet. 

 

5.1.1 Byer og råstofområder 

 

Byområder kan udgøre en potentiel forureningstrussel i forhold til grundvandet. Anvendelsen, opbevaringen og 

håndteringen af sprøjtemidler, olie og kemikalier samt eventuel udsivning fra kloaker udgør de største trusler 

overfor grundvandet. 

 

I forhold til råstofområder er det afgørende for grundvandsbeskyttelsen, at de efterbehandlede råstofgrave ikke 

anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet. Efter råstofloven udarbejder regionerne en 

råstofplan, hvori der fastlægges en kortlægning og planlægning af råstofgraveområder og fremtidige råstofinte-

resseområder. Det er Region Midtjylland der udarbejder råstofplaner i dette område. 

 

På Figur 5-3 er vist de nuværende og de planlagte byzoner i Randers Syd Kortlægningsområde. På figuren er 

endvidere vist råstofgraveområderne og råstofinteresseområderne.  
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Figur 5-3 By, planlagt by samt råstofgraveområde og råstofinteresseområder. Data vedr. planlagt byzone inden-

for indvindingsoplandet i Randers Kommune stammer fra /8/, mens data vedr. planlagt byzone indenfor ind-

vindingsoplandet i Favrskov Kommune er hentet fra PlansystemDK d. 10.04.2015. 

 

Der findes områder med planlagt byzone ved Laurbjerg, Væth, Haslund, Sønder Borup, Stånum, Paderup, 

Munkdrup, Robdrup, Randers, Over Romalt og Assentoft. 

 

Ved Ammelhede, syd for Over Romalt, Øst Basser og syd for Jebjerg findes råstofgraveområder. Ved Karlslund 

er der et råstofinteresseområde. 

 

 

5.1.2 Beskyttede naturtyper og fredskov 

 

Beskyttede naturtyper er områder, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne omfat-

ter heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og overdrev. Områderne yder som 

udgangspunkt en god beskyttelse af grundvandet, da de enten henligger som natur eller drives ekstensivt uden 

eller kun med begrænset brug af kvælstof og sprøjtemidler. 

 

Fredskov er arealer, der skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. Loven har til formål at 

bevare og værne landets skove og hertil forøge skovarealet. Alle offentlige skove er fredskovspligtige. Et fred-

skovspligtigt areal skal holdes bevokset med træer, der danner, eller som med tiden vil danne, en sluttet, høj-

stammet skov. Arealerne yder derfor som udgangspunkt en god beskyttelse for grundvandet.  
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Figur 5-4 viser, hvor der findes beskyttede naturtyper og fredskov indenfor kortlægningsområdet. 

 

 

Figur 5-4 Beskyttede naturtyper og fredskov.  

 

De beskyttede naturområder, primært i form af eng og mose, er fortrinsvis knyttet til arealerne langs med vand-

løbene og søerne i området. Derudover findes en række mindre arealer med overdrev spredt indenfor området, 

samt et langstrakt område med strandeng langs Grund Fjord. Der forekommer generelt kun små arealer med 

beskyttede naturområder i indvindingsoplandene beliggende udenfor OSD. 

 

5.1.3 Skov, skovrejsningsområder og SFL  

 

Skovarealer, bortset fra juletræskulturer, giver som udgangspunkt en god og langsigtet beskyttelse af grundvan-

det. Skovrejsningsområderne er derfor vigtige i forhold til indsatsplanlægningen. Naturstyrelsen administrer til-

skudsordninger til skovrejsning. For yderligere oplysninger henvises til Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk 

 

På Figur 5-5 ses eksisterende skov og skovrejsningsområder. 

 

http://www.nst.dk/
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Figur 5-5 Eksisterende skovområder, skovrejsningsområder og områder hvor skovrejsning er uønsket. Data 

vedr. skovrejsningsområder stammer fra /8/, mens data vedr. eksisterende skov er hentet fra Kortforsyningen d. 

10-04.2015. 

 

I en større del af kortlægningsområdets centrale del er der udpeget skovrejsningsområder, herunder i størstede-

len af det østlige OSD. I kortlægningsområdets vestlige del findes der mellem Langå og Stånum et længere om-

råde udpeget til skovrejsningsområde.  

 

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget på baggrund af eksempelvis naturmæssige, kulturhistoriske, 

geologiske og landskabelige interesser, råstof-, vindmølle- og byudviklingsområder samt vejtekniske anlæg, der 

ikke er forenelige med skovrejsning. Skovrejsning i disse områder er derfor ikke tilladt. 

 

Skovrejsning er uønsket i den nordlige del af kortlægningsområdet langs Grund Fjord og Gudenåen, samt i om-

rådets sydlige del langs Alling Å. Skovrejsning er endvidere uønsket i større områder ved Væth og Virring, samt i 

mindre områder ved Langå, syd for Værum, Haslund, Vilstrup, Tammestrup og Hørning. 

 

De Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL) er udpeget af de tidligere amter, hvor ekstensiv og miljøvenlig 

landbrugsdrift i særlig grad vil være til gavn for miljøet og naturen. Inden for disse områder var det til og med 

2006 muligt at få tilskud til en række miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ). De sidste tilsagn til miljø-

venlige jordbrugsforanstaltninger udløber i 2023. 

 

Indenfor de Særligt Følsomme Landbrugsområder er MVJ ordningen erstattet af en række andre muligheder for 

at opnå støtte til en række miljøvenlige dyrkningsmuligheder.  
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For oplysning om støttemulighederne indenfor SFL, og i øvrigt også indenfor Natura 2000 og de § 3 beskyttede 

naturtyper, henvises til NaturErhvervstyrelsen hjemmeside ” naturerhverv.dk/”. 

 

På Figur 5-6 ses de Særligt Følsomme Landbrugsområder. Dataene er hentet fra www.miljøportalen.dk. 

 

 
Figur 5-6 Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL). 

 

I selve kortlægningsområdet er der udpeget SFL for både natur, overfladevand og grundvand. SFL udpeget i for-

hold til grundvand er primært beliggende indenfor OSD, samt ved Kildemark. SFL udpeget i forhold til natur lig-

ger i og langs med plantagerne, og findes primært langs kortlægningsområdets rand og centralt i området. De 

udpegede SFL i forhold til overfladevand er primært beliggende udenfor OSD, på nær mindre områder sydvest 

for Randers samt ved Tammestrup. 

 

5.2 Landbrugsforhold 

 

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af landbrugsforholdene i kortlægningsområdet. Beskrivelsen 

skal altså forstås som en screening af den potentielle belastning i området og ikke som grundlag for konkrete til-

tag i mindre delområder. 

 

Beskrivelsen bygger på landbrugsdata fra det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Register for Gødningsregn-

skab. Placeringen af de enkelte bedrifter (punktdata) stammer fra de adresser som den enkelte bedrift har meldt 

ind i enten det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), Register for Gødningsregnskab eller Enkeltbetalingsord-

ningen. Landbrugsdataene er som udgangspunkt registerdata fra år 2010. For beregningen af den potentielle ni-
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tratudvaskning er der dog tale om registerdata for perioden 2007-2010. De benyttede landbrugsdata er leveret til 

Naturstyrelsen af Conterra /9/. 

Ved punkttemaet er det væsentligt at være opmærksom på at hele bedriftens areal og dyrehold bliver gentaget på 

alle steder, hvor bedriften har aktiviteter (adresser). 

 

Landbrugsdata er dels koblet til en bedrift, det vil sige en punktplacering, dels til markblokke. 

Markblokke er en opdeling af landbrugsarealer i blokke, bestående af en eller flere marker. Grænserne følger ty-

pisk faste grænser i landskabet, som f.eks. hegn og vandløb. Bemærk dog at det kan variere fra år til år, hvilke 

marker, der indgår i en markblok samt at der i en markblok kan være marker tilhørende forskellige bedrifter. 

 

5.2.1 Landbrugsbedrifter  

 

Landbrugsbedrifter kan være potentielle forureningskilder både i forhold til fladekilder og til punktkilder. Flade-

kilder kan være udbringning af kvælstof, sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer på marken. Punktkilder 

kan være opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning (gyllebeholdere, møddingspladser, ajlebeholdere og marks-

takke), vaske- fyldpladser for marksprøjter, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsaktiviteter og spildevandsanlæg. 

 

På Figur 5-7 er vist fordelingen af de forskellige landbrugsbedrifter i området. Antallet af dyreenheder er bereg-

net ud fra gødningsregnskaberne. Bedrifter med ingen ”dyreenheder” (DE) vil være planteavlsbrug eller små, 

ekstensive landbrugsbedrifter. Anvendelsen af sprøjtemidler vil som udgangspunkt være uafhængig af bedrifts-

type. For hver landbrugsbedrift foreligger der oplysninger om bl.a. dyreenhed og dyrket areal. En del af dyrk-

ningsarealet kan ligge udenfor kortlægningsområdet. Ligeledes kan bedrifter, der ligger udenfor kortlægnings-

området, have dyrkningsarealer indenfor området. 
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Figur 5-7 Placeringen af landbrugsbedrifterne samt antal dyreenheder (DE) ved hver bedrift. Hvor flere ejen-

domme drives sammen, fremgår det samlede antal DE ved hver af de aktuelle ejendomme. 

 

Husdyrtrykket varierer betydeligt indenfor kortlægningsområdet. De fleste store bedrifter (> 250 DE) er belig-

gende i den vestlige del af kortlægningsområdet. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der på store hus-

dyrbedrifter ofte findes andre forureningskilder som eksempelvis opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning. 

 

Figur 5-8 viser fordelingen af husdyrbrug. De største husdyrbrug i den vestlige del af kortlægningsområdet ud-

gøres af kvægbrug, mens svinebrugene dominerer den østlige del af kortlægningsområdet. 
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Figur 5-8 Placeringen af husdyrsbrug samt husdyrfordelingen på den enkelte bedrift. 

 

 

5.2.2 Potentiel nitratudvaskning 

 

Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der med udgangspunkt i kvælstofoverskuddet og netto-

nedbøren principielt kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet. Kvælstofoverskuddet beregnes ud fra gød-

ningsregnskaberne, som er indberettet på bedriftsniveau. Det betyder, at opgørelserne, som er vist på markblok-

niveau, udgør det gennemsnitlige kvælstofoverskud for hele bedriften. 

 

Den potentielle nitratudvaskning fra rodzonen indenfor de enkelte markblokke er beregnet som et gennemsnit 

for perioden 2007-2010. Resultatet fremgår af Figur 5-9.  
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Figur 5-9 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning opgjort på markblokniveau for perioden 2007-2010. 

 

Den potentielle nitratudvaskning varierer meget indenfor området, fra under 25 mg/l til over 100 mg/l. Den po-

tentielle nitratudvaskning er størst langs områdets sydlige kant, hvor der ses flere markblokke med en nitratud-

vaskning på 75 mg/l eller derover (orange og røde farver). Den gennemsnitlige udvaskning indenfor kortlæg-

ningsområder er 49,8 mg/l. Indenfor OSD er den potentielle gennemsnitlige nitratudvaskning hhv. 56,7 mg/l pr. 

markblok indenfor det vestlige OSD, 47,9 mg/l pr. markblok indenfor det mellemste OSD og 62,7 mg/l pr. 

markblok indenfor det østlige OSD.  

 

Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning omfatter kun de arealer, som dyrkes landbrugsmæssigt. Den 

gennemsnitlige nitratudvaskning fra alle arealer inklusiv skov og naturarealer vil være en del lavere. 

 

Den potentielle nitratudvaskning på Figur 5-9 bygger, som nævnt, på gennemsnitdata fra 2007-2010. I forhold 

til denne redegørelsesrapport og det efterfølgende indsatsplanarbejde skal kortet udelukkende anvendes som en 

screening, der indikerer, hvor der kan være en potentiel risiko for stor nitratudvaskning.  
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5.3 Forureningskilder 

 

I nærværende afsnit beskrives forureningskilderne i kortlægningsområdet primært med udgangspunkt i de kort-

lagte jordforureninger. En række øvrige mulige forureningskilder er dog også berørt. 

 

5.3.1 Kortlagte jordforureninger 

 

Tidligere tiders brug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, håndtering af affald mv. betyder, at der på en 

række lokaliteter inden for Randers Syd Kortlægningsområde er forurenede grunde, hvorfra der sker eller kan 

ske udvaskning af forurenende stoffer til grundvandet. Inden for kortlægningsområdet er det Region Midtjyl-

land, der ifølge jordforureningsloven prioriterer kortlægning, undersøgelse og oprensning af punktkilder.  

 

Undersøgelserne og afværgeindsatserne i forhold til grundvand vil blive prioriteret af Region Midtjylland i for-

hold til den vurderede forureningsrisiko. Fremdriften i grundvandskortlægningen og kommunernes indsatspla-

ner for grundvand vil også være af væsentlig betydning for Region Midtjyllands prioritering af indsatsen til sik-

ring af grundvandsressourcen. Regionen kan også inddrage anden potentiel forureningspåvirkning samt udnyt-

telsesgraden og kvaliteten af grundvandsressourcen i sin prioritering. 

 

Jordforureningskortlægningen foregår på to niveauer. Vidensniveau 1 (V1) betyder, at der har været aktiviteter, 

som kan have medført forurening. Vidensniveau 2 (V2) betyder, at der er konstateret forurening, som kan udgø-

re en miljø- og sundhedsmæssig risiko. 

 

Region Midtjylland har på nuværende tidspunkt afsluttet den systematiske kortlægning af V1 lokaliteter i hele 

regionen. I de tilfælde, hvor regionen ikke har undersøgt eller afværget kendte forureninger i et kortlægningsom-

råde, prioriteres indsatsen af regionen. Da jordforureningskortlægningen omfatter omkring 8.350 lokaliteter 

fordelt over hele regionen, må der forventes at gå nogle årtier, før regionen har undersøgt og eventuelt afværget 

alle relevante forureninger omfattet af regionens indsats.  

 

Regionens kortlægning efter jordforureningsloven er en fortløbende proces. Ny viden kan derfor medføre, at der 

kommer lokaliteter til, som ikke tidligere har været omfattet af jordforureningslovens kortlægninger eller den 

offentlige indsats. 

 

Med udgangspunkt i data hentet ved Region Midtjylland den 11.06.2013, findes der i tilknytning til kortlæg-

ningsområdet 230 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen. Placeringen af lokaliteterne er 

angivet på Figur 5-10.  
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Figur 5-10 Kortlagte forureningslokaliteter. 

 

59 lokaliteter er V2 kortlagte mens 164 lokaliteter er V1 kortlagte. 7 lokaliteter er både kortlagt som V1 og V2. In-

denfor OSD og indvindingsoplande til almene vandværker er der 70 V1, 19 V2 og 2 V1 og V2 kortlagte lokaliteter. 

 

I Tabel 5-1 ses status pr. 11.06.2013 for de kortlagte V1 og V2 lokaliteter, som udgør eller kan udgøre en risiko for 

grundvandsressourcen. 

Tabel 5-1 Kortlagte muligt forurenede eller forurenede lokaliteter.  

Lokali-

tetsnr.  

Navn  Status 

(V1/V2

)  

Evt. konstateret 

forurening (stof-

grupper) 

Forventet 

grundvandsret-

tet indsats  

OSD Indvin-

dings-

opland 

717-00162 LANGÅ-

VEJ 30 

V1 - 

 

OM, benzinsalg OSD Frisenvold, 

Væth 

717-00004 LAUR-

BJERG 

V2 - 

 

Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. Indsats.  

Undersøgelse, 

Indl., grund-

vand, mellem 

OSD  

717-00011 VÆRUM V1 - Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. Indsats.  

OSD  
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717-00110 STAT-

OIL, VE-

STE-

RALLE 

V1 - Undersøgelse, 

Indledende 

(V2), bolig.  

Undersøgelse, 

Indledende 

(V2), grundvand 

OSD  

717-00088 FÆNØS 

VÆRK-

STEDER 

V1 - Undersøgelse, 

Indledende 

(V2), grundvand 

OSD  

717-00020 ÅDALS-

VEJ 12 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

OSD  

709-00008 SLAG-

GEDE-

POT, 

SVEJS-

TRUP 

V2 Andre metaller: 

Lossepladsperko-

lat: Grundvand 

 

Lossepladsperko-

lat: Losseplads-

perkolat: Grund-

vand 

Ingen indsats, 

pga. undersøgel-

se. Ingen ind-

sats, pga. risiko-

vurdering 

OSD  

731-01060 ASKIL-

DRUP-

VEJ 41 

V1 BTEX'er og lig-

nende: Benzen: 

Poreluft 

Ingen indsats, 

pga. undersøgel-

se 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V 

731-00770 MIKKEL

KEL-

STRUP-

VEJ 17 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00249 KARLS-

BERG-

VEJ 36 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol,  

Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, 

Sdr. Borup 

731-00173 HAD-

STEN-

VEJ 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol,  

Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, 

Sdr. Borup, 

Strømmen 

731-00385 ENGELS

GELS-

HOLM-

VEJ 20 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 

 

 Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol,  

Kristrup 

Vandværk, 
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Asser Rigs 

V 

731-01024 TEBBE-

STRUP-

VEJ 134 

V2 Tungmetaller: 

Tungmetaller: 

Jord 

Ingen indsats, 

MBL, Kommu-

nal 

OSD Tebbestrup 

731-00179 MØLLE-

VANGS-

VEJ 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Tebbestrup 

731-00912 KÆR-

GADE 

117 C 

V1 og 

V2 

- Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. indsats 

OSD Strømmen 

731-00680 BINDE-

LEDDET 

3 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00077 HAS-

LUND 

KLO-

STER-

VEJ 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00623 HAS-

LUND 

KLO-

STER-

VEJ 19 

V2 Tungmetaller: 

Bly: Jord 

Olie-benzin: Pore-

luft 

BTEX'er og lig-

nende: Toluen: 

Poreluft 

BTEX'er og lig-

nende: Xylen: Po-

reluft 

BTEX'er og lig-

nende: Benzen: 

Poreluft 

Olie-benzin: Olie-

produkter: Pore-

luft 

 

Ingen indsats, 

pga. risikovur-

dering 

 Strømmen 

731-00618 HAS-

LUND 

KLO-

STER-

VEJ 23 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00997 Lange-

landvej 

15 

V2 Olie-benzin: Jord 

Andre metaller: 

Zink: Jord 

Olie-benzin: Olie-

produkter: Jord 

Olie-benzin: C10-

C25 kulbr.frakt: 

Jord 

Olie-benzin: C25-

C35 kulbr.frakt: 

Jord 

Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. indsats 

 Vorup, 

Strømmen 
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Tjære: 

Dibenz(ah)anthra

cen: Jord 

Tjære: 

Benz[a]pyren: 

Jord 

Tungmetaller: 

Bly: Jord 

Tungmetaller: 

Tungmetaller: 

Jord 

731-00117 MER-

KURVEJ 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol,  

Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V,  

Strømmen 

731-00988 NIK-

KELVEJ 

1 

V2 Olie-benzin: Die-

selolie: Jord 

Olie-benzin: Olie-

produkter: Jord 

Tungmetaller: 

Tungmetaller: 

Jord 

Klorerede opløs-

ningsmidler: 

Chlorerede 

opl.midl.: Poreluft 

 

Ingen indsats, 

pga. risikovur-

dering 

 Vorup, 

Strømmen 

731-00390 TINVEJ 

9 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Vorup,  

Strømmen 

731-00669 TINVEJ 

3 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Vorup, 

Strømmen 

731-00645 TINVEJ 

5 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Vorup,  

Strømmen 

731-00675 BRON-

ZEVEJ 1 

V1 - Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. Indsats. Un-

dersøgelse, ind-

ledende (V2) 

 Vorup,  

Strømmen 

731-00703 MES-

SINGVEJ 

7 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Vorup,  

Strømmen 

731-00681 MES-

SINGVEJ 

13 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Vorup,  

Strømmen 

731-00673 MES-

SINGVEJ 

14 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Vorup,  

Strømmen 



Redegørelse for GKO Randers Syd 87 

 

731-00769 MES-

SINGVEJ 

20 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00850 MES-

SINGVEJ 

23 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Vorup,  

Strømmen 

731-01023 RIBEVEJ 

18 

V1 - Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. indsats 

 Vorup,  

Strømmen 

731-00562 ERIKS-

VEJ 3 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen, 

Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V 

731-00345 ERIKS-

VEJ 10 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen, 

Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V 

731-01032 ERIKS-

VEJ 22 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V 

731-00225 VORUP 

KIRKE-

VEJ 47 

V2 Olie-benzin: 

Grundvand 

Olie-benzin: Olie: 

Grundvand 

Olie-benzin: Olie-

produkter: 

Grundvand 

Olie-benzin: Ikke 

oplyst 

Olie-benzin: Olie: 

Jord 

Olie-benzin: Olie-

produkter: Jord 

Tungmetaller: 

Tungmetaller: 

Jord 

BTEX'er og lig-

nende: Benzen: 

Poreluft 

Olie-benzin: Olie-

produkter 

 

Ingen indsats, 

pga. risikovur-

dering. Ingen 

indsats, MBL, 

Kommunal 

 Strømmen 

731-00051 BØS-

BROVEJ 

92 B 

V1 Olie-benzin: Olie: 

Jord 

Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00386 KERTE-

MINDE-

VEJ 24 

V1 Undersøgelse, 

indledende (V2) 

-  Strømmen 

731-01016 BOGEN- V1 - Undersøgelse,  Strømmen 
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SEVEJ 2 indledende (V2) 

731-00175 BOGEN-

SEVEJ 16 

V2 Olie-benzin: Olie: 

Jord 

Olie-benzin: Olie-

produkter: Jord 

Undersøgelse, 

videreg., grund-

vand, lav 

 Strømmen 

731-00719 KERTE-

MINDE-

VEJ 48 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00678 KERTE-

MINDE-

VEJ 52 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00632 KERTE-

MINDE-

VEJ 50 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-01020 KERTE-

MINDE-

VEJ 72 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00894 KERTE-

MINDE-

VEJ 66 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00392 BOGEN-

SEVEJ 

24 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00393 BOGEN-

SEVEJ 

40 

V2 Olie-benzin: Jord 

Olie-benzin: Olie-

produkter: Jord 

Olie-benzin: Olie: 

Jord 

Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00726 BOGEN-

SEVEJ 13 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00086 BØS-

BROVEJ 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00572 TEBBE-

STRUP-

VEJ 72 

V2 Olie-benzin: Jord 

Tjære: Tjære: Jord 

BTEX'er og lig-

nende: Benzen: 

Poreluft 

Afværge, kon-

taktrisiko, mel-

lem 

 Strømmen 

731-00464 VORUP 

BOULE-

VARD 33 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Strømmen 

731-00982 GRENÅ-

VEJ 24 

V1 - Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. indsats 

 Strømmen 

731-00910 VENNE-

LYSTVEJ 

54 C 

V2 Klorerede opløs-

ningsmidler: 

Tetrachlorethylen 

(PCE): Poreluft 

Klorerede opløs-

ningsmidler: 

Trichlorethylen 

(TCE): Poreluft 

Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. indsats 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V 

731-00661 CLAUS- V1 - Undersøgelse,  Kristrup 
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HOLM-

VEJ 24 

indledende (V2) Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00773 PADE-

RUPVEJ 

11 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00813 GL. 

CLAUS-

HOLM-

VEJ 2 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00122 CLAUS-

HOLM-

VEJ 6 

V1 - Undersøgelse, 

Indl., grund-

vand, mellem 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00862 KRI-

STRUP-

VEJ 139 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00701 CHRI-

STOF-

FERS-

VEJ 2 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00521 CHRI-

STOF-

FERS 

VEJ 4 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00585 CLAUS-

HOLM-

VEJ 23 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 
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Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00338 HJAL-

TESVEJ 

14 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00718 HJAL-

TESVEJ 

15 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00331 KRI-

STRUP-

VEJ 158 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00330 KRI-

STRUP-

VEJ 162 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00523 KRI-

STRUP-

VEJ 164 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

731-00329 KRI-

STRUP-

VEJ 168 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Kristrup 

Vandværk, 

Asser Rigs 

V, Kristrup 

Vandværk, 

Gl. Claus-

hol 

730-00006 Trans-

former-

stationer 

Randers 

2 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

OSD Vilstrup  

731-00146 CLAUS-

HOLM-

V2 Klorerede opløs-

ningsmidler: 

Ingen indsats, 

pga. risikovur-

OSD Vilstrup 



Redegørelse for GKO Randers Syd 91 

 

VEJ 70 Trichlorethylen 

(TCE): Grund-

vand 

Olie-benzin: Olie-

produkter: Jord 

Klorerede opløs-

ningsmidler: 

Trichlorethylen 

(TCE): Poreluft 

dering 

731-00636 PIN-

BORG-

VEJ 50 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

OSD Vilstrup, 

Eriksborg 

747-00199 GUNNE-

NE-

RUPMO-

SEVEJ 19 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

OSD  

747-00118 GUNNE-

NE-

RUPMO-

SEVEJ 16 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

OSD  

747-00047 CLAUS-

HOLM-

VEJ 

V2 Olie-benzin: Olie-

produkter: 

Grundvand 

Olie-benzin: Die-

selolie: Jord 

Olie-benzin: Pe-

troleum: Jord 

BTEX'er og lig-

nende: Benzen: 

Poreluft 

Olie-benzin: Olie-

produkter: Pore-

luft 

Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Årslev By 

747-00002 HØR-

NING-

VEJ, 

ÅRSLEV 

V2 Tjære: Po-

lyc.arom.kulbr. 

PAH: Jord 

Ingen indsats, 

pga. afværge 

 Årslev By 

747-00157 FLØJ-

STRUP-

VEJ 11 A 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Fløjstrup 

747-00006 FLØJ-

STRUP-

VEJ, 

FLØJS-

TRUP 

V2 - Ingen indsats, 

MBL, Kommu-

nal 

 Fløjstrup 

747-00005 EBEL-

TOFT-

VEJ, 

KROG-

SAGER 

V2 Andre metaller: 

Zink: Grundvand 

Olie-benzin: Olie-

produkter: Jord 

Ingen indsats, 

MBL, Kommu-

nal 

 Fløjstrup 

747-00095 HAN-

NEBJER

V2 Olie-benzin: Pe-

troleum: Jord 

Ingen indsats, 

pga. risikovur-

 Floes 
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GVEJ 28 dering 

747-00024 KA-

STRUP-

VEJ 

V1 Olie-benzin: Olie: 

Jord 

  Floes,  

Fausing, 

Slyngborg 

747-00105 VAND-

BÆKVEJ 

39 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Uggelhuse 

Øst 

747-00035 KA-

STRUP-

VEJ 

V1 og 

V2 

BTEX'er og lig-

nende: Benzen: 

Jord 

Olie-benzin: Ben-

zin: Jord 

Olie-benzin: Olie-

produkter: Jord 

 

Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Langka-

strup 

747-00066 GRENÅ-

VEJ 239 

V1 - Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. indsats 

 Uggelhuse 

Øst 

747-00041 EBEL-

TOFT-

VEJ 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Drastrup 

Mark 

747-00046 STORE-

GADE 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Assentoft 

747-00061 HYDRO-

TEXACO, 

STORE-

GADE 25 

V2 Olie-benzin: Jord 

Olie-benzin: Die-

selolie: Jord 

Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. indsats 

 Assentoft 

747-00085 VAND-

VÆRKS-

VEJ 18 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Assentoft 

747-00086 VAND-

VÆRKS-

VEJ 28 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Assentoft 

747-00166 VAND-

VÆRKS-

VEJ 44 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Assentoft 

747-00087 VAND-

VÆRKS-

VEJ 42 

V1 - Undersøgelse, 

indledende (V2) 

 Assentoft 

747-00109 VIRKE-

VANGEN 

12 

V1 - Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. indsats 

 Assentoft 

747-00114 VIRKE-

VANGEN 

42 

V1 - Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. indsats 

 Assentoft 
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5.3.2 Øvrige forureningskilder 

 

Udover de kortlagte jordforureninger er der en række øvrige potentielle kilder til grundvandsforurening. 

 

Spildevandsanlæg 

Spildevandsanlæg, spildevandstanke og spildevandsledninger kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet. 

Spildevandet fra de kloakerede dele af området ledes til de kommunale renseanlæg. Spildevandsledninger fra 

huse til renseanlæg kan give forurening med miljøfremmede stoffer og bakterier, hvis ledningerne er gamle og 

utætte. I det åbne land har flere ejendomme nedsivningsanlæg. Der er risiko for, at miljøfremmede stoffer og 

bakterier herfra ender i grundvandet. Især hvor der er flere nedsivningsanlæg i et område, kan der være risiko 

for grundvandsforurening.  

 

Sprøjtemidler 

I landzonen kan der være risiko for udvaskning af sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter heraf fra fladekilder 

og især punktkilder i form af fylde- og vaskepladser. Uhensigtsmæssig indretning af fylde- og vaskepladser kan 

resultere i spild af sprøjtemidler. Herudover har gartnerier, frugtplantager og planteskoler ofte et stort forbrug af 

sprøjtemidler. Gårdspladser kan udgøre en mulig forureningsrisiko, da der ofte har været anvendt ukrudtsmid-

ler, ligesom det flere steder har været almindeligt at anvende gårdspladserne som fylde- og vaskeplads. 

 

Der kan der være risiko for påvirkning fra sprøjtemidler fra anvendelse i parcelhushaver, på sportspladser, kir-

kegårde og golfbaner samt langs jernbaner, stier, veje og andre befæstede arealer.  

 

Der er indenfor kortlægningsområdet analyseret for sprøjtemidler i 112 indtag. I 33 boringer er der fund af sprøj-

temidler i seneste analyse, svarende til 29 % af de analyserede indtag. Hertil kommer de boringer hvor der tidli-

gere har været fund, men som ikke er genfundet i seneste analyse. Der er fund af sprøjtemidler over grænsevær-

dien i 8 indtag. I fem af tilfældene er det aktuelle stof BAM. Endvidere er der konstateret indhold af DEIA og De-

sisopropylatrazin, som begge er nedbrydningsprodukter fra Atrazin. Pesticidfund i seneste analyse er knyttet til 

KS01, KS03, KS04 og TK01. 

 

Vejsalt 

Vejsaltning kan påvirke kloridindholdet i grundvandet. I GEUS’s rapport fra 2009 /10/ anføres, at vejsaltning 

sandsynligvis påvirker grundvandets kvalitet i boringer omkring byer og langs trafikintensive veje, men at der ud 

fra det eksisterende datamateriale i Jupiter, kun er et meget begrænset antal boringer, hvor vejsalt har medført 

en kloridkoncentration i grundvandet over drikkevandskriteriet. Vejsalt kan udgøre en lokal problemstilling i 

større byer og langs trafikintensive veje, der saltets intensivt. 

 

Indtag med klorid over grænseværdien på 250 mg/l, findes primært langs randen af kortlægningsområdet i den 

nordlige del omkring Randers samt i den sydlige del. Der er konstateret indhold over grænseværdien i både øvre 

og nedre lag. Indtag i KS03 og KS04 med indhold af klorid over grænseværdien vurderes at være påvirkede fra 

overfladen bl.a. pga. høj forvitringsgrad. Indtag i KS05 og TK01 vurderes som udgangspunkt at være kloridpå-

virkede fra dybden (saltvandspåvirkede), dog kan det ikke udelukkes at enkelte indtag i TK01 kan være påvirket 

af et af affaldsbehandlingsanlæggene omkring Randers By. 

 

Ubenyttede boringer og brønde 

Brønde og boringer, som ikke er i brug, kan udgøre en forureningsrisiko, da de kan transportere forurening fra 

jordens overflade ned til grundvandsmagasinet. På den måde kan miljøfremmede stoffer ledes direkte ned i 

grundvandet. Brønde kan desuden være anvendt til bortskaffelse af affald. De kan derfor udgøre en særlig risiko. 
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6. Områdeafgrænsning 

Den oprindelige udpegning af OSD/OD og NFI er foretaget af Aarhus Amt i regionplanen ud fra daværende eksi-

sterende data. Den nu udførte kortlægning har tilvejebragt ny viden i forhold til den oprindelige udpegning.  

 

I dette kapitel redegøres for justeringen af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Områder med 

Drikkevandsinteresser (OD), og afgrænsningen af indvindingsoplande til almene vandværker, nitratfølsomme 

indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). 

 

De nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er afgrænset på baggrund af vurderingen af grundvandsmagasi-

nernes nitratsårbarhed i OSD og indvindingsoplandene udenfor OSD. Indenfor NFI er afgrænset indsatsområder 

(IO), hvor der er behov for en særlig indsats i forhold til at beskytte grundvandet i forhold til nitrat. 

 

Ved præsentationen af OSD/OD, indvindingsoplande udenfor OSD, NFI og IO er der angivet en afgrænsningspo-

lygon, som angiver det område, justeringerne og nye afgrænsninger vil gælde indenfor, og hvor de oprindelige 

udpegninger samtidig vil blive erstattet.  

 

Alle de nævnte områder bortset fra indvindingsoplande til almene vandværker inden for OSD udpeges formelt i 

en bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer med hjemmel i vandforsyningslo-

ven. Områderne vil herefter kunne ses i bekendtgørelsen og på Danmarks Miljøportal. 

 

6.1 Indvindingsoplande 

 

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel, se afsnit 4.3, er indvindingsoplandene til de almene 

vandværker beregnet og optegnet. Indvindingsoplandet er det areal på jordoverfladen hvorunder grundvandet 

kan strømme hen til den givne indvindingsboring.  

 

Til bekendtgørelsen om udpegning og administration af drikkevandsressourcer udpeges kun de indvindingsop-

lande til almene vandværker som helt eller delvist er beliggende uden for OSD.  

 

I grundvandsmodellen er der gennemført en partikelbanesimulering, hvor partikler placeret i indvindingsborin-

gerne er sporet baglæns til grundvandsspejlet nær terræn. Indvindingsoplandene er efterfølgende optegnet som 

yderkanten af partikelbanerne tillagt en buffer på 100 m. Endvidere er vandværksboringernes 300 zone medteg-

net i oplandet. For de nærmere detaljer om optegningen af indvindingsoplandene henvises til afsnit 4.3. 

 

Indvindingsoplandene fremgår af Figur 6-1.  
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Figur 6-1 Indvindingsoplande for vandværkerne i Randers Syd Kortlægningsområde.  

Der er samtidig med beregningen af indvindingsoplandene foretaget en beregning af de grundvandsdannende 

oplande til vandværkerne vha. den opstillede grundvandsmodel, se afsnit 4.3, der nærmere redegør for grund-

vandsmodellen og disse beregninger. 

 

6.2 Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og områder med drikke-

vandsinteresser (OD) 

 

I forbindelse med kortlægningen i Randers Syd kortlægningsområde er der opnået en større viden om området, 

der har medført, at områdeafgrænsningerne er vurderet og justeret i forhold til den nye viden. Se resultat i Figur 

6-2. 

 

Vurderingen er udført på baggrund af den nye viden om udbredelse af grundvandsmagasiner og strømningsfor-

hold i disse magasiner. Disse vurderinger af de tidligere udpegede OSD-områder har ført til følgende resultater: 

 Der findes udbredte grundvandsmagasiner indenfor OSD 

 Området mellem de to mest vestlige OSD indenfor kortlægningsområdet er afgrænset som OSD, mens 

en mindre del af den mest nordøstlige del er fjernet fra OSD. 

 Der foregår en betydelig grundvandsdannelse indenfor OSD og der findes en betydelig grundvands-

strømning i OSD og ud af OSD (der forekommer ikke eller kun i meget ringe omfang grundvands-

strømning ind i OSD). 

 

På baggrund af ændringer i OSD er der ligeledes ændret i afgrænsningen af OD. 

 

Det justerede OSD og OD samt tidligere OSD fremgår af Figur 6-2. OSD udgør nu ca. 60 km², hvor OSD tidligere 

udgjorde ca. 56 km2. OD er justeret som en indirekte konsekvens af, at OSD er justeret. 
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Figur 6-2 Gældende OSD samt OD ved Randers Syd Kortlægningsområde. 

OSD er primært tilrettet ud fra grundvandets strømningsretning. 

 

På Figur 6-3 er vist potentialekort for KS04 i grundvandsmodellen, som er det magasin OSD er afgrænset i for-

hold til. 

 

På kortet er den overordnede strømningsretning vist ved farveskift i potentialekortet samt enkelte strømningspi-

le. De øvrige modelberegnede potentialekort ligner potentialekortet for KS04 en del. Som det fremgår af figuren 

er der et toppunkt for potentialet indenfor de to OSD, således at vandet overvejende strømmer ud af OSD. 

Den primære årsag til at ændre i OSD er, at der jf. potentialekortet strømmer vand i det nordvestlige (tidligere 

OSD) fra syd. Hvis der strømmer vand ind i OSD, kan der strømme muligt forurenet vand i OSD, og således gøre 

indsatsen i OSD nyttesløs. Derfor er dette OSD forlænget mod syd og lagt sammen med det sydvestlige OSD. 
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Figur 6-3 OSD og tidligere OSD samt potentiale for KS04. 

 

 

6.3 Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) 

 

Med udgangspunkt i kortlægningen afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder, hvor grundvandsmagasi-

nerne er sårbare overfor nitrat indenfor OSD og almene vandforsyningers indvindingsoplande udenfor OSD.  

 

Afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens zoneringsvejled-

ning /d/ og Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder 

og indsatsområder/e/. Nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses, hvor grundvandmagasinet har stor ni-

tratsårbarhed, og hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet. Hvor grundvands-

magasinet har nogen nitratsårbarhed og der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet 

afgrænses som udgangspunkt nitratfølsomme indvindingsområder, men der foretages dog en konkret vurdering 

af behovet for afgrænsning. Der afgrænses ikke nitratfølsomme indvindingsområder hvor grundvandsmagasinet 

har lille nitratsårbarhed, uanset størrelsen af grundvandsdannelsen.  

 

Områder med grundvandsdannelse er vurderet og præsenteret i kapitel 4, afsnit 4.3 (hydrologiske forhold), 

mens de grundvandskemiske forhold, herunder nitratindhold er tolket og præsenteret i kapitel 4, afsnit 4.4 
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(grundvandskemi). Endelig er der i kapitel 4, afsnit 4.5 foretaget en sårbarhedszonering af de primære magasi-

ner jf. /d/.  

 

Af Figur 6-4 er nitratsårbarhedszoneringen vist sammen med områder uden grundvandsdannelse. De grund-
vandskemiske forhold indgår allerede i sårbarhedszoneringen. Se også kapitel 4, Figur 4-43 til Figur 4-47. 
 

 

Figur 6-4 Sårbarhedszonering og områder uden grundvandsdannelse 

Af Figur 6-4 fremgår det, at der sker grundvandsdannelse til indvindingsmagasinet i stort set alle dele af OSD og 

indvindingsområder udenfor OSD, hvor magasinet har nogen eller stor nitratsårbarhed. Små områder uden 

grundvandsdannelse ses dog i langt de fleste indvindingsoplande. 

 

Som det fremgår, er indvindingsmagasinerne i store dele af kortlægningsområdet vurderet til at have nogen eller 

stor nitratsårbarhed. Indenfor OSD og indvindingsoplande indenfor OSD er disse områder alle afgrænset som 

nitratfølsomme indvindingsområder såfremt der sker grundvandsdannelse. I fem indvindingsoplande udenfor 

OSD, er der med henvisning til de grundvandskemiske forhold, der i overvejende grad viser reducerede forhold 

(vandtype C og D), vurderet at være en god nitratreduktionskapacitet på trods af at der er mindre end 15 meter 

mættet ler over magasinet. På den baggrund er det alene de dele af indvindingsmagasinet i disse fem oplande, 

der har stor nitratsårbarhed, jf. Figur 4-47, der afgrænses som nitratfølsomt indvindingsområde. Der er tale om 

indvindingen til Fløjstrup Vandværk, Kristrup Vandværk – Asser Rigs Vej, Kristrup Vandværk – Gl. Clausholm-

vej, Sdr. Borup Vandværk og Uggelhuse Øst Vandværk I/S. Det bemærkes at der kun er tale om det opland, der 

indvinder fra TK01 (altså fra DGU nr. 68.979). 
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Herudover kan der være tilfælde hvor grundvandskemien viser lille nitratsårbarhed indenfor et opland, men 

hvor der alligevel er afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder. Dette skyldes at mange af indvindingsop-

landene overlapper hinanden, og der således kan være indvinding til et andet vandværk i mere terrænnære lag, 

der er styrende for, om der afgrænses NFI. 

  

I de resterende oplande med nogen nitatsårbarhed og hvor der sker grundvandsdannelse er der vurderet at skul-

le afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder. Flere steder ses stigende sulfatindhold, som er vurderet at 

stamme fra nedbrydning af nedsivende nitrat ved pyritoxidation. Den resterende nitratreduktionskapacitet kan 

derfor være lille. 

 

På Figur 6-5 er vist de nitratfølsomme indvindingsområder sammen med de tidligere nitratfølsomme indvin-

dingsområder. Der er taget udgangspunkt i sårbarhedszoneringen i områder med grundvandsdannelse. 

 

Figur 6-5 Nitratfølsomt indvindingsområde og tidligere nitratfølsomt indvindingsområde. 

I forbindelse med grundvandskortlægningen er mindre dele af indvindingsmagasinerne vurderet at have stor 

sårbarhed i forhold til tidligere sårbarhedsvurderinger. På den baggrund er centrale og østlige dele af OSD ved 

Assentoft ikke afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. Derudover er der flere mindre steder i indvin-

dingsområder udenfor OSD, hvor der tidligere var afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder, men hvor der 

ikke afgrænses i forbindelse med denne kortlægning. I de to vestlige OSD-områder er der afgrænset omtrent 

samme areal, som nitratfølsomt indvindingsområde som tidligere, men arealerne har flyttet sig en smule. 

 

I nedenstående figur (Figur 6-6) er vist gældende nitratfølsomt indvindingsområde både udenfor og indenfor 

afgrænsningspolygonet. Dvs. de viste nitratfølsomme indvindingsområder udenfor afgrænsningspolygonet 

stammer fra den gældende bekendtgørelse, udarbejdet i 2015.  Mens nitratfølsomme indvindingsområder inden-

for afgrænsningspolygonet, samt for Randers Syd Kortlægningsområder er afgrænset i denne kortlægning. 
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Figur 6-6 Gældende nitratfølsomt indvindingsområde både inden for og uden for afgrænsningspolygon. 

 

 

6.4 Indsatsområder (IO) 

 

Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses indsatsområder, hvor en særlig indsats er nødven-

dig for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat. Afgrænsningen sker på baggrund af en kon-

kret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne. 

 

Større sammenhængende områder med skov, mose, fredning og vådområde, hvorfra der som udgangspunkt kun 

sker en begrænset nitratudvaskning, afgrænses ikke som indsatsområder. Hvis arealanvendelsen eller forure-

ningstruslen på disse arealer senere ændres, kan der blive behov for at justere udpegningen.  

 

En stor del af arealanvendelsen i det nitratfølsomme indvindingsområde udgøres af landbrugsarealer, hvorfra 

der er eller potentielt kan være en relativt høj nitratudvaskning. Disse arealer afgrænses som indsatsområder, da 

det vurderes, at der er behov for en særlig beskyttelse med hensyn til nitrat. 

 

Større sammenhængende områder med skov, mose, fredning og vådområde, hvorfra der som udgangspunkt kun 

sker en begrænset nitratudvaskning, afgrænses ikke som indsatsområder. Følgende nationale GIS temaer repræ-

senterer områder, hvor der ikke afgrænses indsatsområder: Beskyttet natur, By, Fredede områder, Fredskov, 

Råstofområder, Teknik. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen på disse arealer senere ændres, kan der 

blive behov for at justere udpegningen. Fra resultatet af denne udpegning fjernes IO og huller i IO, som er min-

dre end 5 ha. Begrundelsen er, at områder under 5 ha vurderes er meget besværelige at administrere og derfor 

fjernes. 
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Der er endvidere suppleret med følgende individuelle vurdering: 

 Fredskovsområder med lang eller ingen omdrift udpeges som udgangspunkt ikke som IO. Fredskov 

med kortere omdrift (til juletræer eller pyntegrønt) afgrænses som IO (visuel vurdering af luftfotos). 

 Råstofområder udpeges som udgangspunkt ikke som IO, men i tilfælde, hvor planlagte råstofområder 

anvendes til landbrugsdrift udpeges disse dog som IO, og i tilfælde, hvor gravehastigheden er meget 

stor udpeges også de aktive graveområder som IO. I Syddjurs kortlægningsområde er råstofområder på 

baggrund af disse retningslinjer udpeget som IO. 

 For byområder præciseres det, at fritidsområder, befæstede arealer og by ikke udpeges som IO fordi det 

vurderes at nitratbelastning ikke udgør et problem i disse områder. 

 

Der er afgrænset indsatsområde i store områder indenfor OSD i den centrale og veslige del af området, da der er 

store arealer med NFI i denne del, og disse samtidig overvejende er omdriftsarealer. 

 

Derudover er der i vest for Randers afgrænset indsatsområde i nogle større arealer udenfor OSD. 

 

I den østlige del af kortlægningsområdet er der afgrænset små arealer som IO, da der er små arealer med NFI i 

denne del af kortlægningsområdet.  

 

Vurderet ud fra sårbarheden og arealanvendelsen i området udgør indsatsområderne de arealer, som er vist på 

Figur 6-7. 

 

 

Figur 6-7 Indsatsområder i OSD og indvindingsoplande udenfor OSD. 
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7. Sammenfatning af grund-
vandsmæssige problem-
stillinger 

I dette kapitel sammenfattes problemstillinger, som grundvandskortlægningen har belyst i OSD og indvindings-

oplande udenfor OSD. For almene vandforsyninger er der specifikt givet en sammenfatning i kapitel 7.2. Til det 

videre brug af kortlægningens resultater i forbindelse med indsatsplanlægning henvises til ”Vejledning om ind-

satsplaner” /h/. I vejledningens afsnit om foranstaltninger og retningslinjer findes inspiration til valg af indsat-

ser. 

 

7.1 Problemstillinger i OSD og indvindingsoplande uden for OSD 

 

7.1.1 Nitrat 

 

Der er konstateret forhøjede indhold af nitrat i hele kortlægningsområdet. KS03 er overvejende nitratholdigt. I 

lagene under KL03 (Kattegatleret), som udgøres af KS04 (Saale Sand) KS05 (nedre kvartære magasin) TK01 

(den opsprækkede kalk) er KS04 nitratholdig, mens de underliggende magasiner overvejende er nitratfrie. Dette 

er gældende for de tre OSD, der er i kortlægningsområdet. 

 

7.1.2 Sprøjtemidler 

 

Der er fundet sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider i området.  Der er ana-

lyseret for sprøjtemidler i 112 boringer. Indenfor kortlægningsområdet, er der fund i seneste analyse i 33 indtag, 

svarende til 29 % af de analyserede indtag. Af de 33 indtag med indhold af pesticider over detektionsgrænsen i 

seneste analyse, er der 8, hvor grænseværdien på 0,1 µg/l er overskredet. BAM er den hyppigste synder med fem 

overskridelser af grænseværdien på 0,1 µg/l. Endvidere er der konstateret indhold af DEIA og Desisopropylatra-

zin, som begge er nedbrydningsprodukter fra Atrazin. Pesticidfund i seneste analyse er knyttet til KS01, KS03, 

KS04 og TK01.  

 

7.1.3 Andre stoffer 

 

Miljøfremmede stoffer 

Der er konstateret indhold af chlorerede opløsningsmidler i seneste analyse i to indtag. Ingen af disse fund er 

over grænseværdien. 

 

Der er 18 indtag (15 boringer) med fund af olieprodukter i seneste analyse. I 13 indtag er der påvist indhold af 

olieprodukter over den respektive grænseværdi. Størstedelen af fundene af olieprodukter er relateret til Randers 

By, herunder Suderholmen losseplads, Randers Affaldsterminal og Losseplads Ørneborgvej. DGU nr. 78.743 er 

tilknyttet Svejstrup Slaggedepot. De fleste fund ses i de øvre lag KS01 og KS03, men der er også et enkelte fund 

under grænseværdien i TK01 i DGU nr. 68.823, som ligger ved Kristrup. 
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Naturligt forekommende stoffer 

Klorid er en vigtig parameter for grundvandskvaliteten, bl.a. fordi klorid ikke kan fjernes ved almindelig vand-

behandling. I tilfælde af forhøjet indhold af klorid er det vigtigt at finde kilden til klorid for at vurdere den frem-

tidige risiko for påvirkning. Indtag med klorid over grænseværdien på 250 mg/l, findes primært langs randen af 

kortlægningsområdet i den nordlige del omkring Randers samt i den sydlige del. Der er konstateret indhold over 

grænseværdien i både øvre og nedre lag. Der er 19 indtag (8 %) med indhold af klorid over grænseværdien og 49 

(22 %) indtag med indhold over 100 mg/l. Forhøjede indhold af klorid i de nedre lag er knyttet til de to mest 

vestlige OSD, mens der er lave indhold af klorid i de nedre lag i det nordøstlige OSD.  

 

Øvrige naturligt forekommende risikoparametre omfatter primært bor, som dog under grænseværdien, men 

over den anbefalede værdi på 300 µg/l. Forhøjede indhold af bor forekommer primært i TK01, og findes udenfor 

OSD samt i de to mest nordlige OSD. 

 

Der er derudover ikke konstateret miljøfremmede eller naturligt forekommende stoffer, som vurderes at udgøre 

en grundvandsmæssig problemstilling. 

 

7.1.4 Øvrige problemstillinger 

 

I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en række V1- og V2-kortlagte forureningslokalite-

ter, beliggende indenfor OSD og indvindingsoplandene uden for OSD. Disse lokaliteter prioriteres til undersø-

gelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 

 

Der er indenfor kortlægningsområdet råstofgravning ved Assentoft, Jebjerg og Ølst. Sidstnævnte findes i et om-

råde uden grundvandsinteresser (uden for OSD og OD). Råstofgravning kan efterlade grundvandsmagasinerne 

sårbare, hvis beskyttende lerlag fjernes. 

 

7.2 Problemstillinger ved specifikke vandværker 

 

I dette afsnit beskrives problemstillinger ved de enkelte almene vandforsyninger. Der henvises til ”Vejledning 

om indsatsplaner” /h/, afsnittene om foranstaltninger og retningslinjer som inspiration til valg af indsatser. 

 

I de efterfølgende afsnit er der en sammenfattende beskrivelse af de grundvandsmæssige problemstillinger ved 

hvert vandværk efterfulgt af et oversigtskort og et geologisk profilsnit for vandværket. Beskrivelsen under hvert 

vandværk skal læses sammen med oversigtskortet og profilsnittet. Vær opmærksom på, at det viste indvindings-

opland er det administrative indvindingsopland, dvs. aldersmæssigt begrænset til 200 år. Det viste grundvands-

dannende opland er derimod ikke begrænset til 200 år og repræsenterer derfor et maksimalt grundvandsdan-

nende opland for den tilladte indvinding. Vær endvidere opmærksom på, at det viste grundvandspotentiale er 

det modelberegnede potentiale for det aktuelle indvindingsmagasin. På oversigtskortet viser strømningspilene 

grundvandets strømningsretning, på profilet viser strømningspilen grundvandets gradient projiceret ind på pro-

filet, dvs. der kan også foregå strømning vinkelret på profilet, dette vises ikke. Strømningspilene er baseret på 

grundvandsmodellens potentialekort i en cellestørrelse på 100 x 100 m, tætheden hvormed pilene er vist afhæn-

ger af kortets skala. Dette betyder, at pilene kun kan anvendes ved en grov vurdering af strømningsretningen, og 

at boringernes sænkningstragt ikke kan erkendes på profilerne. 

 

Der er i vandværksbeskrivelserne ikke kommenteret på de vandbehandlingsparametre, der måtte være i råvan-

det. Her tænkes på jern, mangan, ammonium, methan og til dels fosfor. 
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7.2.1 Sammenfattende beskrivelse ved Assentoft Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Assentoft Vandværk har tre aktive vandværksboringer, DGU nr. 69.265, 69.292 og 69.610. 

Boringerne er etableret i hhv. 1977, 1969 og 2007 og er filtersat hhv. 81,4-99,2, 46-106 og 

84-105 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 201.103 m³, og tilladelsen er på 250.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Assentoft Vandværks boringer DGU nr. 69.265, 69.292 og 69.610 indvinder fra kalkmaga-

sin, TK01. 

 

Kalkmagasinet TK01 er spændt og velbeskyttet af mere end 15 meter mættet ler i hele ind-

vindingsoplandets udstrækning. Boringerne er lokalt overlejret af ca. 11-13 meter mættet 

ler.  

 

Grundvandsdannelsen sker i den centrale del af oplandet samt i den del af oplandet, som 

ligger længst væk fra boringerne.  

 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som Assentoft Vandværk indvinder fra, er vurde-

ret til lille nitratsårbarhed i størstedelen af indvindingsoplandet. I indvindingsoplandets 

sydligste spids er der sporadisk vurderet nogen sårbarhed.  
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset nitratfølsomme ind-

vindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI i et mindre område i den 

sydlige spids af indvindingsoplandet. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i hele NFI. 

 

Arealanvendelse Den nordlige del af indvindingsoplandet ligger udenfor OSD, mens resten af indvindings-

oplandet ligger indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres af byzone, 

skov, sø og forskellige landbrugsarealer. Inden for indvindingsoplandet er der én V2 lokali-

tet (747-00061) og syv V1-lokaliteter (747-00087, 747-00166, 747-00086, 747-00085, 

747-00046, 747-00109, 747-00114). På den V2-kortlagte lokalitet har der været servicesta-

tion.  Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Boringerne, DGU nr. 69.292 og 69.610 indvinder nitratfrit vand med vandtype C fra kal-

ken. Boring, DGU nr. 69.265 indvinder nitratfrit vand med vandtype D fra kalken. Boring, 

DGU nr. 69.265 indvandt tidligere vand med vandtype C.  
 

Sprøjtemidler Reserveboring 69.167: 

Der er ikke analyseret for indhold af pesticider i boringen. 
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Boring 69.265, 69.292 og 69.610: 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne. 
 

Andre stoffer I boring, DGU nr. 69.265 er der tidligere konstateret svagt stigende indhold af sulfat. Ind-

holdet af sulfat i boringen er i perioden fra 1990 til 2007 steget fra 24 mg/l til 32 mg/l. I 

den nyeste analyse fra 2011 er indholdet af sulfat faldet til 18 mg/l.  

Indholdet af sulfat i boring, DGU nr. 69.292 er lavt og konstant. I boring, DGU nr. 69.610 

er der kun én analyse for indhold af sulfat. Analysen er fra 2014 og indholdet er sulfat er på 

27 mg/l. 
 

Indholdet af klorid er lavt i boringerne.  

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i bo-

ringerne. 
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringerne, som udgør en risiko. 
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7.2.2 Sammenfattende beskrivelse ved Drastrup Mark Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Drastrup Mark Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 69.277. Boringen er 

etableret i 1963 og er filtersat 84-99,5 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 8.761 m³, og tilladelsen er på 14.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Drastrup Mark Vandværks boring, DGU nr. 69.277 indvinder fra det nedre kalkmagasin, 

TK01.  

 

Kalkmagasinet TK01 er spændt og er velbeskyttet af mellem mere end 15 til over 30 meter 

mættet ler i hele oplandet. Boringen er lokalt overlejret af ca. 44 meter mættet ler.  

 

Grundvanddannelsen til kalkmagasinet TKo1 sker i den nordlige del af indvindingsoplan-

det lige syd for kildepladsen.  

 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som Drastrup Mark Vandværk indvinder fra, er 

vurderet til lille nitratsårbarhed i størstedelen af indvindingsoplandet, mens et mindre 

område i den sydlige del af indvindingsoplandet er vurderet til at have nogen nitratsårbar-

hed.  
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der ikke afgrænset NFI i den 

sydlige del af indvindingsoplandet hvor der er nogen nitratsårbarhed, da der ikke sker 

grundvanddannelse der. 

 

IO Da der ikke er afgrænset NFI i indvindingsoplandet, er der ikke afgrænset IO. 

 

Arealanvendelse Den vestlige del af indvindingsoplandet ligger indenfor OSD, men resten af indvindingsop-

landet ligger udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres primært af 

landbrug samt i mindre grad by, skov og søer. Inden for indvindingsoplandet er der én V1-

kortlagt lokalitet (747.00041). Denne lokalitet prioriteres til undersøgelse og evt. opryd-

ning af Region Midtjylland. 

 

Nitrat Boring 69.277 indvinder nitratfrit vand med vandtype C fra kalken.  
 

Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringen. 

 

Andre stoffer 

 

I boringen er der konstateret svagt stigende indhold af sulfat. Indholdet er i perioden 1978 

til 2013 steget fra 28 til 42 mg/l. Et stigende indhold af sulfat tyder på øget nitratsårbar-

hed. I denne boring er der tale om en mindre stigning over 35 år, hvilket vurderes at være i 

overensstemmelse med at der er vurderet lille nitratsårbarhed i næsten hele indvindings-

oplandet. 

 

Indholdet af klorid er lavt og konstant i boringen. 
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Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringen. 

 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringen, som udgør en risiko. 
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7.2.3 Sammenfattende beskrivelse ved Eriksborg Vandværk 

 

Vandværks- Eriksborg Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 69.320. Boringen er etableret 
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beskrivelse i 1982 og er filtersat 56-62 m.u.t.  

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 3.026 m³, og tilladelsen er på 5.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Eriksborg Vandværks boring DGU nr. 69.320 indvinder fra det øvre sandmagasin, KS03. 

 

 Sandmagasinet KS03 er et frit og ubeskyttet magasin, da der ikke er beskyttende lag af 

mættet ler over magasinet i hele indvindingsoplandets udstrækning.   

 

Grundvandsdannelsen til sandmagasinet KS03 sker i den del af oplandet, som ligger 

længst væk fra boringen. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at sandmagasinet som Eriksborg Vandværk indvinder fra, er vur-

deret til stor nitratsårbarhed. Dette er i overensstemmelse med vandkvaliteten og vandty-

pen for boringen filtersat i magasinet. 
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der af-

grænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset 

NFI, i hele udbredelsen af oplandet til boring 69.320. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i hele NFI. 

 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgø-

res primært af landbrug og i mindre grad byområde, skov, natur og søer.  Inden for ind-

vindingsoplandet er der én V1-kortlagt lokalitet (731-00636). Denne lokalitet prioriteres til 

undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Boringen indvinder nitratholdigt vand med vandtype B fra sandmagasinet, KS03. Indhol-

det af nitrat i boringen er i 2011 på 8,4 mg/l. Der er ikke analyseret for nitrat i andre analy-

ser for boringen. Indholdet af nitrat i boringen tyder på, at sandmagasinet (KS03) ni-

tratsårbarhed.  
 

Sprøjtemidler I 2009 og 2011 er der konstateret indhold af BAM i intervallet 0,035-0,04 μg/l, om end 

væsentligt under drikkevandskriteriet på 0,1μg/l. Der er ikke efterfølgende analyseret for 

BAM i boringen. 
  

 

 

Andre stoffer 

 

 

Der er konstateret et højt indhold af sulfat i boringen i 2011 på 110 mg/l. Dette er dog un-

der drikkevandskriteriet på 250 mg/l. Der er ikke analyseret for sulfat i andre analyser for 

boringen, og det er derfor ikke muligt at se evt. tendenser for sulfat indholdet. 
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Indholdet af klorid i boringen er lavt. 
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringen. 
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyse ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stoffer 

i indvindingsboringen, som udgør en risiko. 
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7.2.4 Sammenfattende beskrivelse ved Fausing Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Fausing Vandværk har to aktive vandværksboringer, DGU nr. 69.8 og 69.609. Boringerne 

er etableret i hhv. 1914 og 2007. Boring, DGU nr. 69.8 er filtersat i to niveauer hhv. 41,5-

46,5 og 65-85 m.u.t. Boring, DGU nr. 69.609 har to indtag, men kun indtag 2, som er fil-

tersat og den er filtersat i 81-110 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 30.898 m³, og tilladelsen er på 52.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Fausing Vandværks boringer DGU nr. 69.8 og 69.609 indvinder fra det nedre kalkmaga-

sin, TK01. 

 

Kalkmagasinet TK01 er spændt og velbeskyttet af mere end 15 meter mættet ler i det meste 

af indvindingsoplandets udstrækning. I den østlige del af indvindingsoplandet længst væk 

fra boringerne er lerdæklagene dog kun mellem 5 og 15 meter tykke.  

 

Grundvandsdannelsen til kalkmagasinet (TK01) sker i hele indvindingsoplandets ud-

strækning.  
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som Fausing Vandværk indvinder fra, er vurde-

ret til lille nitratsårbarhed i det meste af indvindingsoplandet. I den østlige del af indvin-

dingsoplandet, hvor lerdæklagene er tyndere er der vurderet nogen nitratsårbarhed. I den 

vestlige del af indvindingsoplandet overlapper indvindingsoplandet med indvindingsop-

landet for Slyngborg Vandværk. Slyngborg Vandværk indvinder fra det overliggende 

sandmagasin KS03 og nitratsårbarheden er derfor i denne del af indvindingsoplandet vur-

deret i forhold til dette overliggende sandmagasin KS03. Nitratsårbarhed er vurderet til 

stor i forhold til sandmagasinet KS03 i denne del af indvindingsoplandet.  
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI i den 

vestlige og østlige del af indvindingsoplandet til boringerne DGU nr. 69.8 og 69.609. Des-

uden er der udpeget NFI i det grundvandsdannende opland til Floes Vandværk som over-

lapper med den vestlige del af indvindingsoplandet til Fausing Vandværk. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i størstede-

len af NFI, på nær i skovområdet sydvest for Floes. 

 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres 

primært af landbrug og i mindre grad by og søer. Inden for indvindingsoplandet er der én 

V1-kortlagt lokalitet (747-00024).  Denne lokalitet prioriteres til undersøgelse og evt. op-

rydning af Region Midtjylland. 
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Nitrat Boringerne, DGU nr. 69.8 og 69.609 indvinder nitratfrit vand med vandtype C fra kalken. 
 

Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne. 

 

Andre stoffer I boring, DGU nr. 69.8 er der konstateret konstant til svagt stigende indhold af sulfat. I pe-

rioden 1990 til 2012 er indholdet af sulfat steget fra 28 til 34 mg/l. Det stigende indhold af 

sulfat i boringen kan tyde på, at der er en lille øgning i kalkmagasinets (TK01) nitratsår-

barhed. 

I boring, DGU nr. 69.609 er der kun analyseret for indhold af sulfat i én analyse i 2012. 

Her var indholdet af sulfat på 41 mg/l. Muligvis med stigende tendens. 

 

Indholdet af klorid er lavt i begge boringer. 
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringerne. 
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringerne, som udgør en risiko. 
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7.2.5  Sammenfattende beskrivelse ved Floes Vandværk I/S 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Floes Vandværk I/S har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 69.453. Boringen er etableret i 

1939 og er filtersat 46-50 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 9.568 m³, og tilladelsen er på 20.900 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Floes Vandværks boring, DGU nr. 69.453 indvinder fra det nedre kalkmagasin TKo1. 

 

Kalkmagasinet TK01 er spændt og er velbeskyttet af mellem 15 og 30 meter mættet ler i det 

meste af indvindingsoplandet. I den nordvestlige del af indvindingsoplandet er der et min-

dre område med mellem 10 og 15 meter mættet ler.  

 

Grundvandsdannelsen til kalkmagasinet TK01 sker i den sydøstlige del af indvindingsop-

landet. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som Floes Vandværk indvinder fra, er vurderet 

til lille nitratsårbarhed i det meste af indvindingsmagasinet. I den nordvestlige del af ind-

vindingsoplandet, hvor lerdæklagene er tyndere, er der vurderet nogen nitratsårbarhed. 

Indvindingsoplandet for Floes Vandværk overlapper med indvindingsoplandet for bl.a. 

Slyngborg Vandværk og Langkastrup Vandværk, som indvinder fra de overliggende sand-

magasiner KS03 og KS04. I disse områder er nitratsårbarheden vurderet i forhold til disse 

overliggende magasiner. Det betyder, at der i den centrale del af oplandet er et område, 

som er vurderet til stor nitratsårbarhed for det overliggende sandmagasin KS03, og i den 

nordvestlige del af oplandet er et område, hvor der er vurderet nogen og stor nitratsårbar-

hed for det overliggende sandmagasin KS04. 
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI i et om-

råde i det nordvestlige indvindingsopland og i det centrale indvindingsopland. Der er des-

uden udpeget NFI indenfor det grundvandsdannende opland til Floes Vandværk. Dette er 

sket på baggrund af en vurdering af partiklernes strømning til magasinet, som ses i neden-

stående profil. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i størstede-

len af NFI.  

 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres 

af landbrug, byzone og skovarealer. Inden for indvindingsoplandet er der én V2-kortlagt 

lokalitet (747-00095) og én V1-kortlagt lokalitet (747-00024).  Disse lokaliteter prioriteres 

til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
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Nitrat Boring 69.453 indvinder nitratholdigt vand med vandtype B fra kalken. Indholdet af nitrat 

i boringen ligger i perioden 1991 til 2005 i intervallet 11-14 mg/l. I 2010 stiger nitratind-

holdet til 21 mg/l.  

 

Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i boringerne. 
 

Andre stoffer Der er konstateret et højt indhold af sulfat i boringen. I perioden 1991-1994 ligger indhol-

det på 85 mg/l, og i perioden 1997-2010 er det steget til 110 mg/l. Værdierne er dog under 

drikkevandskriteriet på 250 mg/l. Det høje indhold af sulfat i boringen kan tyde på, at 

kalkmagasinet har stor sårbarhed.  

 

Indholdet af klorid i boringen er lavt. 
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i bo-

ringerne. 
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringen, som udgør en risiko. 
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7.2.6  Sammenfattende beskrivelse ved Fløjstrup Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Fløjstrup Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 69.329. Boringen er etableret 

i 1983 og er filtersat 37-48 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 2.710 m³, og tilladelsen er på 3.600 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Fløjstrup Vandværks boring, DGU nr. 69.329 indvinder fra det nedre kalkmagasin TK01. 

 

Kalkmagasinet TK01 er generelt spændt og er i den centrale del af oplandet overlejret af 

mellem af mere end 15 meter mættet ler. I indvindingsoplandet omkring boringen og i op-

landet længst væk fra boringen bliver lerdæklagene tyndere og er her mellem 5 og 15 me-

ter. 

 

Grundvanddannelsen til kalkmagasinet TK01 sker i den centrale del af oplandet samt i op-

landet længst væk fra boringen.  
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som Fløjstrup Vandværk indvinder fra, er vurde-

ret til lille nitratsårbarhed i den centrale del af oplandet. I oplandet tættest på kildepladsen 

og i den nordvestlige del er der vurderet nogen og stor sårbarhed. 

 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). Der er afgrænset et lille område med NFI i den 

del af indvindingsoplandet, hvor der er stor sårbarhed. I områderne med nogen nitratsår-

barhed er der ikke afgrænset NFI, da vandkvaliteten viser lille nitratsårbarhed og lerdæk-

lagene i indvindingsoplandet vurderes at have tilstrækkelig reduktionskapacitet. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i hele det 

mindre område, som er NFI. 
 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres 

primært af landbrugsarealer og i mindre grad befæstede arealer og skov. Inden for indvin-

dingsoplandet er der to V2-kortlagte lokaliteter (747-00005, 747-00006), og én V1-

kortlagt lokalitet (747-00157). På den ene V2-kortlagte lokalitet (747-00005) er der 

grundvandsforurening med zink. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. op-

rydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Boring 69.329 indvinder nitratfrit vand med vandtype D fra kalken.  
 

Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringen. 
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Andre stoffer Indholdet af sulfat og klorid i boringen er lavt og konstant. 
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringen. 
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringen, som udgør en risiko. 
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7.2.7  Sammenfattende beskrivelse ved Frisenvold Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Frisenvold Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 68.521. Boringen er etable-

ret i 1964 og er filtersat i 48,19-60,19 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 2.447 m³, og tilladelsen er på 6.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Frisenvold Vandværks boring DGU nr. 68.521 indvinder fra det nedre kalkmagasin Tk01. 

 

Kalkmagasinet, TK01, er primært spændt og enkelte steder artetisk. Kalkmagasinet er vel-

beskyttet og er overlejret af mere end 30 meter mættet ler i det meste af indvindingsop-

landets udstrækning. 

 

Grundvandsdannelsen til kalkmagasinet sker indvindingsoplandet længst væk fra borin-

gen. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Indvindingsoplandet ligger indenfor OSD og nitratsårbarheden er derfor vurderet i forhold 

til det overliggende sandmagasin, KS04, der hvor det er udbredt, og ellers i forhold til 

TK01. Der er vurderet stor nitratsårbarhed i et større område i den centrale sydlige del af 

indvindingsoplandet, og lille eller nogen nitratsårbarhed i den resterende del af området.  
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI i den cen-

trale og sydlige del af indvindingsoplandet.  

 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i hele NFI. 

 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgø-

res primært af landbrugsarealer og i mindre grad byzoner og skov. Inden for indvindings-

oplandet er der én V1-kortlagt lokalitet (717-00162), hvor der har været benzinsalg. Denne 

lokalitet prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Boring 68.521 indvinder nitratfrit vand med vandtype C fra kalken. 
 

Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringen. 
 

Andre stoffer Indholdet af sulfat og klorid i boringen er lavt og stabilt.  

 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringen. 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er konstateret højt indhold af arsen i boringen. I 2006 er indholdet af arsen på 5,6 

μg/l, som er over drikkevandskriteriet på 5 μg/l. I 2011 er indholdet af arsen faldet til 4 
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μg/l.  

 

Derudover er der ikke konstateret indhold af andre naturligt forekommende stoffer som 

vurderes at udgøre en risiko for vandkvaliteten. 
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7.2.8  Sammenfattende beskrivelse ved Jebjerg Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Jebjerg Vandværk har to aktive vandværksboringer, DGU nr. 68.549 og 68.859. Boringer-

ne er etableret i hhv. 1974 og 1993 og er filtersat hhv. 52-60 og 54-60 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 19.937 m³, og tilladelsen er på 25.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Jebjerg Vandværks boringer DGU nr. 68.549 og 68.859 indvinder fra smeltevandssand-

magasinet, KS04. 

 

Sandmagasinet KS04 er generelt frit og ubeskyttet. Boringerne er lokalt overlejret ca. 0,5 

meter mættet ler, og magasinet er i det meste af indvindingsoplandets udbredelse overlej-

ret af ingen eller meget tynde lerdæklag. I den østlige del af indvindingsoplandet øst for 

kildepladsen er der dog mere varierende lerdæklag på mere end 15 meter mættet ler.  
 

Grundvandsdannelsen til sandmagasinet sker i den nordlige del af indvindingsoplandet 

rundt om kildepladsen.  

 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at sandmagasinet KS04 som Jebjerg Vandværk indvinder fra, er 

vurderet til stor nitratsårbarhed i størstedelen af indvindingsoplandet. Der er dog vurderet 

nogen og lille nitratsårbarhed i den østlige og nordøstlige del af indvindingsoplandet.  
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI i det me-

ste af indvindingsoplandet til boringerne, DGU nr. 68.549 og 68.859. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i hele NFI. 

 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgø-

res af landbrugsarealer, byzone og skov. Der forefindes ingen V1- eller V2-kortlagte lokali-

teter inden for indvindingsoplandet. 

 

Nitrat Boring 68.549 indvinder vand med vandtype C fra sandmagasinet. Indholdet af nitrat i bo-

ringen er lavt. 

 

Boring 68.859 indvinder vand med vandtype B fra sandmagasinet. Indholdet af nitrat i 

boringen er på 2,6 mg/l i 2012.  
 

Sprøjtemidler Boring 68.549: 

I 2011 er der konstateret indhold af BAM på 0,026 μg/l, om end væsentligt under drikke-

vandskriteriet på 0,1μg/l. Der er ikke efterfølgende analyseret for BAM i boringen. 
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Boring 68.859: 

I 2000 er der konstateret indhold af BAM på 0,011 μg/l. I den efterfølgende analyse i 2012 

er niveauet steget til 0,063 μg/l. Begge værdier under drikkevandskriteriet på 0,1μg/l. Der 

er ikke efterfølgende analyseret for BAM i boringen. 

 

Andre stoffer Der er konstateret højt indhold af sulfat i begge boringer. I de seneste analyser fra hhv. 

2011 og 2012 ligger indholdet af nitrat i de to boringer på hhv. 100 og 120 mg/l. Det høje 

indhold af sulfat i boringerne tyder på, at sandmagasinet (KS04) har nogen sårbarhed.  
 

Indholdet af klorid i boringerne er lavt. 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringerne. 
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringerne, som udgør en risiko. 
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7.2.9  Sammenfattende beskrivelse ved Kristrup Vandværk, Asser Rigs Vej 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Kristrup Vandværk, Asser Rigs Vej har tre aktive vandværksboringer DGU nr. 68.61, 

68.536 og 68.592. Boringerne er etableret i hhv. 1942, 1970 og 1980 og er filtersat hhv. 

87,5-94,4, 92-102 og 90-106 m.u.t. 

 

Vandværkets indvinding var i 2014 på 77.660 m³, og tilladelsen er på 233.000 m³ pr. år. 

Indvindingen og tilladelsen deles med vandværkets underanlæg – Kristrup Vandværk, Gl. 

Clausholmvej. 

 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Vandværkets boringer DGU nr. 68.61, 68.536 og 68.592 indvinder alle fra det nedre kalk-

magasin, TK01. 

 

Kalkmagasinet TK01 er generelt spændt og velbeskyttet af mere end 15 meter mættet ler i 

det meste indvindingsoplandets udbredelse. 

 

Grundvandsdannelsen til kalkmagasinet sker i den sydvestlige del af indvindingsoplandet 

længst væk fra boringerne. 

 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som vandværket indvinder fra, er vurderet til lil-

le nitratsårbarhed i det meste af indvindingsoplandets udbredelse. Der er mindre områder, 

som er vurderet til nogen eller stor nitratsårbarhed, da lerdæklagene her er under 15 meter 

og enkelte steder under 5 meter tykke. Indvindingsoplandet til Sdr. Borup Vandværks bo-

ring, som indvinder fra det overliggende sandmagasin KS04, er beliggende i den østlige del 

af den centrale del af indvindingsoplandet til kalkmagasinet. I dette områder er nitratsår-

barheden vurderet i forhold til det overliggende sandmagasin og er vurderet til nogen og 

stor nitratsårbarhed.  
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). Der afgrænset et mindre areal med NFI i områ-

det, hvor indvindingsoplandet for Sdr. Borup Vandværk ligger samt i området med stor 

nitratsårbarhed. Der er ikke afgrænset NFI i områderne med nogen nitratsårbarhed, da 

vandkvaliteten viser lille nitratsårbarhed og lerdæklagene i indvindingsoplandet vurderes 

at have tilstrækkelig reduktionskapacitet. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i hele det 

mindre område der er NFI. 
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Arealanvendelse Det meste af indvindingsoplandet ligger udenfor OSD, dog ligger den østligste del af ind-

vindingsoplandet indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres af byzo-

ne og landbrug og i mindre områder med skov. Inden for indvindingsoplandet er der én 

V2-kortlagt lokalitet (731-00910), og 24 V1-kortlagte lokaliteter (731-01060, 731-00249, 

731-00173, 731-00385, 731-00117, 731-00562, 731-00345, 731-01032, 731-00661, 731-

00773, 731-00813, 731-00122, 731-00862, 731-00701, 731-00521, 731-00585, 731-00338, 

731-00718, 731-00331, 731-00330, 731-00523, 731-00329).  Disse lokaliteter prioriteres til 

undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Boringerne, DGU nr. 68.61, 68.536 og 68.592 indvinder nitratfrit vand med vandtype D 

fra kalken. 
 

Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne. 
 

Andre stoffer Der er konstateret indhold af klorid i intervallet 55-75 mg/l i boringerne i gennem alle åre-

ne siden 1991. Indholdet af sulfat i boringerne er lavt og konstant. 

Det forhøjede indhold af klorid, tyder på at der er en dybderelateret saltvandspåvirkning i 

kalkmagasinet. 
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringerne.  

 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er konstateret højt indhold af bor i alle tre boringer. I perioden 2004/05 til 2012/13 er 

der konstateret et indhold af bor i intervallet 750-900 μg/l i boring 68.61, 560-670 μg/l i 

boring 68.536 og 580-760 μg/l i boring 68.592. Bor er en risikoparameter, som bør over-

våges. Det forhøjede indhold af bor tyder på at vandværket indvinder gammelt vand. Dette 

bekræftes af vandværket, der oplyser at det indvundne vand fra DGU nr. 68.61 er aldersda-

teret (ved kulstof 14 datering). Denne datering har vist at vandet er 9.000- til 19.000 år 

gammelt. Dette må betragtes som en gennemsnitsalder, og kan være resultat af en lille an-

del med yngre vand og en stor andel med meget gammelt vand. 

 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringerne, som udgør en risiko. 
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7.2.10  Sammenfattende beskrivelse ved Kristrup Vandværk, Gl. Clausholmvej 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Kristrup Vandværk, Gl. Clausholmvej har to aktive vandværksboringer, DGU nr. 68.137 og 

68.823. Boringerne er etableret i hhv. 1952 og 1950. Boring, DGU nr. 68.137 er filtersat 

20-90,4 m.u.t. Der foreligger ingen oplysninger om filter for boring 68.832. Boringen er 91 

meter dyb. 

 

Vandværkets indvinding var i 2014 på 77.660 m³, og tilladelsen er på 233.000 m³ pr. år. 

Indvindingen og tilladelsen deles med vandværket - Kristrup Vandværk, Asser Rigs Vej, 

som vandværket er et underanlæg til. 

 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Vandværkets boringer DGU nr. 68.137 og 68.823 indvinder fra det nedre kalkmagasin, 

TK01. 

 

Kalkmagasinet TK01 er spændt og velbeskyttet af mere end 15 meter mættet lerdække i det 

meste af indvindingsoplandet. Der er dog mindre områder indenfor indvindingsoplandet, 

hvor lerdæklagene er tyndere bl.a. i området omkring kildepladsen.  

 

Grundvandsdannelsen til kalkmagasinet TK01 sker i den sydvestlige del af indvindingsop-

landet. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som vandværket indvinder fra, er vurderet til lil-

le nitratsårbarhed i det meste af oplandet. I de områder, hvor lerdæklagene er tyndere, er 

der vurderet nogen eller stor nitratsårbarhed. I det sydvestlige hjørne af indvindingsop-

landet overlappes oplandet af indvindingsoplandet for Sdr. Borup Vandværks boring 

68.702, som indvinder fra det overliggende sandmagasin KS04. I dette området er nitrat-

sårbarheden vurderet i forhold til sandmagasinet og er vurderet til nogen eller stor ni-

tratsårbarhed. Ligeledes er den mest østlige del af oplandet indenfor OSD, hvor der er vur-

deret nogen nitratsårbarhed i forhold til KS04. 
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). Der afgrænset et mindre areal med NFI i områ-

det, hvor indvindingsoplandet for Sdr. Borup Vandværk overlapper indvindingsoplandet 

samt i området med stor nitratsårbarhed. Der er ikke afgrænset NFI i områderne med no-

gen nitratsårbarhed, da vandkvaliteten viser lille nitratsårbarhed og lerdæklagene i ind-

vindingsoplandet vurderes at have tilstrækkelig reduktionskapacitet. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i hele det 

område som er NFI.  
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Arealanvendelse 

 

Indvindingsoplandet ligger primært udenfor OSD, dog ligger den østligste del af indvin-

dingsoplandet indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres af byzone 

og landbrugsarealer og i mindre grad skov. Inden for indvindingsoplandet er der nitten V1-

kortlagte lokaliteter (731-00770, 731-00249, 731-00173, 731-00385, 731-00117, 731-00661, 

731-00773, 731-00813,731-00122, 731-00862, 731-00701, 731-00521, 731-00585, 731-

00338, 731-00718, 731-00331, 731-00330, 731-00523, 731-00329). Disse lokaliteter prio-

riteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Boringerne, DGU nr. 68.137 og 68.823 indvinder nitratfrit vand med vandtype D fra kal-

ken. 
 

Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne. 
 

Andre stoffer Indhold af klorid i boringerne ligger på 50-60 mg/l. Indholdet af sulfat i boringerne er lavt 

og konstant. 

Det forhøjede indhold af klorid tyder på, at der er en dybderelateret saltvandspåvirkning i 

kalkmagasinet. 
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Boring 68.137: 

Der er ikke analyseret for indhold olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i indvin-

dingsboringen. 

 

Boring 68.823: 

I 2001 er der konstateret indhold af MTBE på 0,11 μg/l, om end væsentligt under drikke-

vandskriteriet på 5 μg/l. Der er byttet om på de to analyser, der er i Jupiter, og det har vist 

sig at der blev analyseret for MTBE i boringen umiddelbart efter dette fund. MTBE blev 

ikke genfundet, og det formodes, at der var tale om en forurening i forbindelse med prøve-

tagningen pga. analysetidspunktet 

 

Der er ikke analyseret for andre olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i indvin-

dingsboringen.  
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er konstateret højt indhold af bor i begge boringer. I perioden 2004/05 til 2012/13 er 

der konstateret et indhold af bor i intervallet 600-710 μg/l i boring 68.137 og 750-900 μg/l 

i boring 68.823. Bor er en risikoparameter, som bør overvåges.  

 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringerne, som udgør en risiko. 
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7.2.11  Sammenfattende beskrivelse ved Langkastrup Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Langkastrup Vandværk har to aktive vandværksboringer, DGU nr. 69.504 og 69.505. Bo-

ringerne er etableret i hhv. 1979 og 1969 og er filtersat hhv. 56,8-65,8 og 55,2-64,2 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 9,367 m³, og tilladelsen er på 18.100 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Langkastrup Vandværks boringer DGU nr. 69.504 og 69.505 indvinder fra smeltevands-

sandmagasinet KS04.  

 

Sandmagasinet KS04 er primært spændt og velbeskyttet af mere end 15 meter mættet ler-

dæklag i det meste af indvindingsoplandets udbredelse. Lokalt omkring kildepladsen er 

lerdæklagene dog væsentligt tyndere helt ned til under 5 meter tykt.  

 

Grundvandsdannelsen til sandmagasinet KS04 sker i den centrale del af indvindingsop-

landet.  
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
  

Kortlægningen har vist, at sandmagasinet som Langkastrup Vandværk indvinder fra, er 

vurderet til lille nitratsårbarhed i det meste af indvindingsoplandets udbredelse, dog er der 

vurderet nogen og stor nitratsårbarhed i området omkring kildepladsen. I nedenstående 

figur er vist partikelbaner. Her ses tydeligt at det grundvand der dannes i de øvre sandma-

gasiner, KS01 og KS03 strømmer horisontalt i magasinet og hen til indvindingsboringen. 

Det betyder at på trods af lille nitratsårbarhed i området med grundvandsdannelse (gul 

streg), vil nedbør fra denne del af indvindingsoplandet strømme lige ned til indvindingen 
 

Over magasiner, der er afgrænset til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der af-

grænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI 

i det kildepladsnære indvindingsopland, samt indenfor det grundvandsdannende opland 

til Langkastrup Vandværk og det grundvandsdannende opland til Floes Vandværk, som 

overlapper den østlige, centrale del af indvindingsoplandet til Langkastrup Vandværk. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i størstede-

len af NFI. 

 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres 

primært af landbrug og mindre områder med byzone, skov og søer. Inden for indvindings-

oplandet er der én V1/V2-kortlagt lokalitet (747-00035).  Denne lokalitet prioriteres til 

undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Boringerne 69.504 og 69.505 indvinder nitratholdigt vand med hhv. vandtype B og A fra 

sandmagasinet. Indholdet af nitrat er i boring 69.504 ligger i intervallet 21-29 mg/l i peri-

oden 1989 til 2011, dog med et fald til 12 mg/l i 1998, hvorefter det stiger igen. Indholdet af 
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nitrat i boring 69.505 er stigende fra 7,9 til 27 mg/l i perioden 1995 til 2011. Det høje ind-

hold af nitrat i boringerne tyder på, at sandmagasinet (KS04) har stor nitratsårbarhed. 
 

Sprøjtemidler Boring 69.504: 

I perioden 1998-2011 er der konstateret indhold af BAM i boringen i intervallet 0,014-0,03 

μg/l, om end under drikkevandskriteriet på 0,1μg/l. Der er ikke efterfølgende analyseret 

for BAM i boringen. 

 

Boring 69.505: 

I perioden 2006-2011 er der konstateret indhold af BAM i boringen i intervallet 0,03-

0,043 μg/l, om end under drikkevandskriteriet på 0,1μg/l. Der er ikke efterfølgende analy-

seret for BAM i boringen. 

 

Andre stoffer Der er konstateret et højt indhold af sulfat i boringerne. I boring 69.504 ligger indholdet af 

sulfat i intervallet 70-85 mg/l og i boring 69.505 ligger indholdet af sulfat på ca. 72 mg/l. I 

1997 var indholdet af sulfat i boring 69.505 oppe på 100 mg/l. Dette er dog under drikke-

vandskriteriet på 250 mg/l. 

 

Indholdet af klorid i boringerne er lavt.  
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringerne.  
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringerne, som udgør en risiko. 
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7.2.12  Sammenfattende beskrivelse ved Laurbjerg Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Laurbjerg Vandværk har to aktive vandværksboringer, DGU nr. 68.760 og 68.985. Borin-

gerne er etableret i hhv. 1989 og 2001 og er filtersat hhv. 45-55 og 91-103 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 75.233 m³, og tilladelsen er på 88.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Laurbjerg Vandværks to boringer, DGU nr. 68.760 og 68.985 indvinder fra to nedre 

sandmagasiner, KS04 og KS05. Store dele af de to indvindingsoplande overlapper hinan-

den.  

 

Sandmagasinerne er lokalt spændt, da de er overlejeret af hhv. 12 og mere end 25 meter 

mættet ler. Mod nord og mod vest i indvindingsoplandet falder tykkelsen af lerdæklaget 

dog over KS04 for helt at forsvinde mod nord. KS03 er i størstedelen af området uden ler-

dæklag.   

 

Der er omkring vandværket og boringen ingen grundvandsdannelse til indvindingsmaga-

sinerne. Vandet dannes i den nordlige og østlige del af indvindingsoplandet. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 

 

Da TK01 i store dele af området er overdækket af paleogent ler, kan kalkmagasinet ikke 

anvendes til indvinding, og KS03, KS04 og KS05 udgør drikkevandsressourcen. Indvin-

dingsoplandene ligger indenfor OSD, hvor sårbarheden vurderes dels af KSo4 og KS05. 

 

Kortlægningen har vist, at sandmagasinet KS04 og KS05, som Laurbjerg Vandværk ind-

vinder fra, er vurderet varierende nitratsårbarhed indenfor indvindingsoplandene.  
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der af-

grænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset 

NFI, i hele udbredelsen af oplandene til boringerne DGU nr. 68.760 og 68.985 (KS04 og 

KS05), dog med undtagelse af mindre områder. Dette skyldes det store lerdæklag over 

KS04 i disse områder samt små områder med opadrettet gradient. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset indsatsområde 

(IO) i hele NFI.  
 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgø-

res primært af landbrug og mindre områder med byzone og skov. Der ligger ingen V1- og 

V2-kortlagte lokaliteter inden for indvindingsoplandet. 
 

Nitrat Der indvindes både fra to sandlag KS04 og KS05. Vandet der indvindes er af vandtypen C, 

ikke nitratholdigt.  
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Sprøjtemidler Boring 68.760: 

I perioden 2005-2009 er der konstateret indhold af BAM i boringen i intervallet 0,022-

0,093 μg/l, om end under drikkevandskriteriet på 0,1μg/l. Der er ikke efterfølgende analy-

seret for BAM i boringen. 

 

Boring 68.985: 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringen. 
 

Andre stoffer Der er konstateret et indhold af sulfat i boringerne. I boring 68.760 ligger indholdet af sul-

fat i intervallet 38-63 mg/l med stigende tendens og i boring 68.985 ligger indholdet af 

sulfat stabilt på ca. 52 mg/l. Dette er dog væsentligt under drikkevandskriteriet på 250 

mg/l.  

 

Der er konstateret et lavt og stabilt indhold af klorid i boring 68.985. I boring 68.760 ligger 

indholdet af klorid dog i intervallet 19-41 mg/l med stigende tendens. Dette er dog væsent-

ligt under drikkevandskriteriet på 250 mg/l. 

 

Stigningen af både sulfat og klorid i boring 68.760 tyder på påvirkning fra overfladen og på 

øget sårbarhed af KS04. 

 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringerne. Der er dog i senest rentvandsanalyse ikke konstateret indhold. 

 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyse ikke konstateret indhold af øvrige naturligt forekommende stoffer 

i indvindingsboringerne, som kan udgøre en risiko. 
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7.2.13  Sammenfattende beskrivelse ved Lerbjerg-Svejstrup Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Lerbjerg-Svejstrup Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 78.509. Boringen er 

etableret i 1961 og er filtersat 18-21 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 24.524 m³, og tilladelsen er på 29.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Lerbjerg-Svejstrup Vandværks boring DGU nr. 78.509 indvinder fra smeltevandssandma-

gasinet KS04. Boringen er lokalt overlejret af 8,5 meter mættet ler. Lerdæklaget mindskes 

bort fra boringen, for helt at forsvinde i den nordlige del af indvindingsoplandet. Grund-

vandet dannes i den centrale del af indvindingsoplandet. Der er i to mindre områder mod 

øst opadrettet gradient. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at sandmagasinet som Lerbjerg-Svejstrup Vandværk indvinder fra, 

er vurderet til nogen til stor nitratsårbarhed, som er i overensstemmelse med vandtypen i 

boring 78.509 (KS04).  
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der af-

grænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset 

NFI, i hele udbredelsen af oplandet til boring DGU nr. 78.509, med undtagelse af to områ-

der mod øst med opadrettet gradient.  

 

Det sydligste areal i indvindingsoplandet er udenfor afgrænsningspolygonet og derfor 

kortlagt i redegørelsen til Hadsten-området /22/. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset indsatsområde 

(IO) i hele oplandet til Lerbjerg-Svejstrup Vandværk med undtagelse af de to områder mod 

øst med opadrettet gradient.  
 

Arealanvendelse Det meste af indvindingsoplandet ligger indenfor OSD. Den sydlige del af indvindingsop-

landet ligger dog udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres af byzone 

og landbrugsarealer. Der ligger ingen V1- eller V2-kortlagte lokaliteter inden for indvin-

dingsoplandet. 
 

Nitrat Der indvindes fra sandlaget KS04. Vandet der indvindes er af vandtypen B, med et indhold 

af nitrat på 11-25 mg/l med varierende tendens. Indholdet af nitrat i boringen tyder på, at 

sandmagasinet (KS04) har nitratsårbarhed.  

 

Sprøjtemidler I perioden 1998-2011 er der konstateret indhold af BAM i indvindingsboringen i intervallet 

0,011-0,041 μg/l, om end væsentligt under drikkevandskriteriet på 0,1μg/l. Der er ikke ef-

terfølgende analyseret for BAM i boringen. 
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Andre stoffer Der er konstateret et højt indhold af sulfat i boringen. I boring 78.509 ligger indholdet af 

sulfat i intervallet 110-130 mg/l. Dette er dog under drikkevandskriteriet på 250 mg/l.  

 

Der er konstateret et højt indhold af klorid i boring 78.509 i intervallet 110-137 mg/l dog 

med faldende tendens. Dette er dog under drikkevandskriteriet på 250 mg/l. 

 

Det høje af både sulfat og klorid i boring 78.509 tyder på påvirkning fra overfladen og på 

stor sårbarhed af KS04. 
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringen.  
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er konstateret et højt indhold af bor i boringen i intervallet 480-600 mg/l. Det bør jf. 

drikkevandsbekendtgørelsen tilstræbes at indholdet er under 300 mg/l.  

 

Derudover er der påvist et svagt stigende indhold af kalium, der i seneste analyse, er på 13 

mg/l. Kvalitetskravet for kalium er 10 mg/l, men ifølge drikkevandsbekendtgørelsen kan 

en værdi på op til 20 mg/l tillades, hvis det kan dokumenteres at kaliumindholdet skyldes 

geologiske aflejringer i grundvandsmagasinet, og det ikke er muligt at forbedre vandkvali-

teten. På grund af nærheden til det paleogene ler, er det muligt, at indholdet af kalium ved 

Lerbjerg-Svejstrup vandværk er relateret til aflejringerne.  
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7.2.14  Sammenfattende beskrivelse ved Sdr. Borup Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Sdr. Borup Vandværk har to aktive vandværksboringer, DGU nr. 68.702 og 68.979. Borin-

gerne er etableret i hhv. 1986 og 2000 og er filtersat hhv. 71-76 og 82-102,5 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 25.495 m³, og tilladelsen er på 31.500 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Sdr. Borup Vandværks boring DGU nr. 68.702 indvinder fra smeltevandssandmagasinet 

KS04 og boring DGU nr. 68.979 indvinder fra det nedre kalkmagasin TK01. 

 

Sandmagasinet KS04 er generelt frit og er lokalt ved boringen overlejret af ca. 22 meter 

mættet ler. Længere ude i oplandet er lerdæklagene dog tyndere eller ikke eksisterende.  

Kalkmagasinet TK01 er et spændt magasin og er velbeskyttet af mere end 30 meters mæt-

tet lerdække. 

 

Grundvandsdannelsen til de to magasiner TK01 og KS04 sker i begge indvindingsoplande 

lige sydvest for boringerne.  

 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at sandmagasinet, som Sdr. Borup Vandværks boring 68.702 ind-

vinder fra, er vurderet til nogen eller stor nitratsårbarhed i det meste af indvindingsoplan-

dets udbredelse. Kalkmagasinet, som Sdr. Borup Vandværks boring 68.979 indvinder fra, 

er vurderet til lille nitratsårbarhed i det meste af indvindingsoplandet. Den del af kalkma-

gasinets indvindingsopland, hvor indvindingsoplandet for sandmagasinet overlapper, er 

den viste nitratsårbarhed vurderet ud fra det overliggende sandmagasin. Den sydlige del af 

indvindingsoplandet til kalkmagasinet ligger udenfor afgrænsningspolygonet, og er derfor 

ikke vurderet.  

 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI i det me-

ste af oplandet til boring DGU nr. 68.702 (sandmagasinet). 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i hele NFI. 

 

Arealanvendelse Indvindingsoplandene ligger primært udenfor OSD, dog ligger den sydligste del af indvin-

dingsoplandet til kalkmagasinet indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandene 

udgøres primært af landbrug. Derudover er der mindre områder med bebyggelse og skov. 

Inden for indvindingsoplandene er der to V1-kortlagte lokaliteter (731-00249, 731-00173). 

Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Boring 68.702 indvinder nitratfrit vand med vandtype C fra sandmagasinet og boring 

68.979 indvinder nitratfrit vand med vandtype D fra kalken. 
 

Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne. 
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Andre stoffer Der er konstateret stigende indhold af sulfat i boring 68.702. I perioden 1987 til 2010 er 

indholdet af sulfat steget fra 5 mg/l til 68 mg/l. I 2011 er indholdet af sulfat faldet til 30 

mg/l. Det stigende indhold af sulfat tyder på, at sandmagasinet (KS04) har nogen sårbar-

hed. 

Der er kun udtaget én analyse i boring 69.979 i år 2000. Her er indholdet af sulfat lavt. 

 

Indholdet af klorid i boringerne er lavt. 
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Boring 68.702: 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af olieprodukter eller klorerede opløs-

ningsmidler i indvindingsboringen. 

 

Boring 68.979: 

Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i indvindingsbo-

ringen. 

 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Boring 68.702: 

Der er konstateret højt indhold af fosfat i boringen. I perioden 1987 til 2011 er der konsta-

teret indhold af fosfat i intervallet 0,33-0,52 mg/l, som ligger over drikkevandskriteriet på 

0,15 mg/l.  

 

Indholdet af arsen i boringen ligger i intervallet 2,1-4,4 μg/l i perioden 2006 til 2011, om 

end under drikkevandskriteriet på 5 μg/l. 

 

Boring 68.979: 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i boringen, som udgør en risiko. 
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7.2.15  Sammenfattende beskrivelse ved Slyngborg Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Slyngborg Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 69.506. Boringen er etableret 

i 1895. Der foreligger ingen oplysninger om boringens filter. Boringen er 24 meter dyb. 

 

Vandværkets indvinding var i 1997 på 2.267 m³. Der foreligger ikke nyere data i Jupiter. 

Tilladelsen er på 1.900 m³ pr. år. 

 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Slyngborg Vandværks boring DGU nr. 69.506 indvinder fra det øvre smeltevandssandma-

gasin KS03. 

 

Sandmagasinet KS03 er frit og ubeskyttet. Der er ingen mættede lerlag over magasinet i 

hele indvindingsoplandets udbredelse.  

 

Grundvandsdannelsen til sandmagasinet KS04 sker i den centrale del af oplandet ved kil-

depladsen. 

 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at sandmagasinet som SlyngborgVandværk indvinder fra, er vur-

deret til stor nitratsårbarhed i hele indvindingsoplandets udbredelse. 
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI, i hele 

udbredelsen af oplandet til boring DGU nr. 69.506. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i størstede-

len af NFI. 

 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres 

af byzone, skov og landbrugsarealer. Inden for indvindingsoplandet er der én V1-kortlagt 

lokalitet (747-00024). Denne lokalitet prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Re-

gion Midtjylland. 
 

Nitrat Boring 69.506 indvinder nitratholdigt vand med vandtype A fra sandmagasinet. Indholdet 

af nitrat i boringen var på 29 mg/l i 1995. I nyere rentvandsanalyser er der konstateret 

indhold af nitrat på op til 40 mg/l. I den seneste er indholdet faldet til 26 mg/l. Det høje 

indhold af nitrat i boringen tyder på, at sandmagasinet KS03 har stor nitratsårbarhed. 
 

Sprøjtemidler Der er ikke analyseret for indhold af pesticider i indvindingsboringen, men rentvandsana-

lyserne viser tidligere fund af BAM på op til 0,031 µg/l. Indholdet er ikke genfundet i den 

seneste rentvandsanalyse. 
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Andre stoffer Indholdet af klorid og sulfat i boringen er lavt.  
 

 

Miljøfremmede 

stoffer 

 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af olie i indvindingsboringen. Der er 

ikke analyseret for andre olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i indvindingsbo-

ringen. 
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringen, som udgør en risiko. 
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7.2.16  Sammenfattende beskrivelse ved Strømmen Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Strømmen Vandværk har treaktive vandværksboringer DGU nr. 68.748, 68.1160 og 

68.1184. Boringerne er etableret i hhv. 1988, 2011 og 2013 og er filtersat hhv. 27,5-45,5, 

67,5-76,5 og 70,5-79,5 m.u.t. 

 

Vandværkets indvinding var i 2014 på 281.819 m³, og tilladelsen er på 380.000 m³ pr. år. 

 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Strømmen Vandværks boringer DGU nr. 68.748, 68.1160 og 68.1184 indvinder fra smelte-

vandssandmagasinet KS04. 

 

Sandmagasinet KS04 er spændt og boring 68.748 er lokalt overlejret af ca. 10 meter mæt-

tet ler, men boringerne 68.1160 og 68.1184 lokalt er overlejret af hhv. 17 og 22 meter mæt-

tet ler. Længere ude i oplandet er lerdæklagene af mere varierende tykkelse.  

 

Grundvandsdannelsen til boringen i sandmagasinet KS04 sker i den vestlige del af oplan-

det syd for boring 68.748. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at sandmagasinet som Strømmen Vandværk indvinder fra, er vur-

deret til nogen eller stor nitratsårbarhed i det meste af indvindingsoplandet. Der er mindre 

områder, som er vurderet til lille nitratsårbarhed pga. tykkere lerdæklag i disse områder. 
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI i de om-

råder i indvindingsoplandet, hvor der er vurderet nogen og stor nitratsårbarhed. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i hele NFI. 

 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger primært udenfor OSD. En lille del af den vestlige del af indvin-

dingsoplandet ligger indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres af 

byzone og landbrugsarealer samt mindre områder med skov og natur.  

Inden for indvindingsoplandet er der 7 V2-kortlagte lokaliteter, én V1/V2-kortlagt lokalitet 

og 27 V1-lokaliteter jf. Tabel 5-1.  På V2-lokaliteterne er der bl.a. konstateret grundvands-

forurening med olie- og benzinprodukter. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og 

evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Boringerne DGU nr. 68.748, 68.1160 og 68.1184 indvinder nitratfrit vand med vandtype C 

fra sandmagasinet. Boring 68.1160 indvandt i 2011 vand med vandtype A, da indholdet af 

nitrat i 2011 var på 48 mg/l. Analysen formodes at være fejlplaceret i Jupiter, og stammer 

muligvis fra det øvre indtag 2, idet alle øvrige parametre i denne analyse peger på en helt 

anden vandkvalitet, end der ses i de øvrige analyser. 
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Sprøjtemidler Boring 68.748 og 68.1184: 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne.  

 

Boring 68.1160: 

I 2011 er der konstateret indhold af nedbrydningsstoffer fra pesticider – 2,6-dichlorphenol 

på 0,037 μg/l og Desethylatrazin på 0,012 μg/l, om end begge under drikkevandskriteriet 

på 0,1 μg/l. Der er ikke efterfølgende analyseret for disse stoffer.  Ligesom for nitrat for-

modes analysen at være fejlplaceret i Jupiter, og stammer muligvis fra det øvre indtag 2. 
 

Andre stoffer Der er konstateret stigende indhold af sulfat i boring 68.748. I perioden 1988 til 2013 er 

indholdet af sulfat steget fra 73 til 92 mg/l. Indholdet af klorid er ligeledes stigende i sam-

me periode. Det stigende indhold af sulfat og klorid tyder på, at sandmagasinet (KS04) har 

nogen sårbarhed. 

 

Indholdet af sulfat i de to andre boringer ligger på hhv. 75 og 77 mg/l, og indholdet af klo-

rid ligger på hhv. 28 og 31 mg/l. 

 

Miljøfremmede 

stoffer 

Boring 68.748: 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af Benzen i indvindingsboringen. Der 

er ikke analyseret for andre olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i indvindings-

boringen.  

 

Boring 68.1160: 

I 2011 er der konstateret indhold af trichlorethylen på 7,4 μg/l, som ligger væsentligt over 

drikkevandskriteriet på 1 μg/l. Der er ikke efterfølgende analyseret for trichlorethylen 

(TCE) i boringen. Ligesom for nitrat formodes analysen at være fejlplaceret i Jupiter, og 

stammer muligvis fra det øvre indtag 2. I den efterfølgende analyse fra er der ikke påvist 

indhold af TCE. 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af olieprodukter i indvindingsborin-

gen. 

 

Boring 68.1184: 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af olieprodukter eller klorerede opløs-

ningsmidler i indvindingsboringen 
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Indholdet af arsen i de tre boringer ligger i intervallet 2,2-2,6 μg/l, om end under drikke-

vandskriteriet på 5 μg/l. 

 

I boring 68.748 er der i 1998 konstateret indhold af NVOC på 4,62 mg/l, som er over drik-

kevandskriteriet på 4 mg/l. I de efterfølgende analyser er indholdet af NVOC i intervallet 

0,8-1,4 mg/l.  

 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringerne, som udgør en risiko. 
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7.2.17 Sammenfattende beskrivelse ved Tebbestrup Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Tebbestrup Vandværk har to aktive vandværksboringer, DGU nr. 68.496 og 68.822. Bo-

ringerne er etableret i hhv. 1965 og 1991 og er filtersat hhv. 60-124 og 110-130 m.u.t. 

 

Vandværkets indvinding var i 2014 på 15.278 m³, og tilladelsen er på 42.000 m³ pr. år. 

 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Tebbestrup Vandværks boringer DGU nr. 68.496 og 68.822 indvinder fra det nedre kalk-

magasin TK01.  

 

Kalkmagasinet TK01 er spændt og er velbeskyttet af mere end 30 meter mættet ler. 

 

Grundvandsdannelsen til kalkmagasinet TK01 sker bl.a. i den centrale del af oplandet samt 

i oplandet længst væk fra kildepladsen. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som Tebbestrup Vandværk indvinder fra, er vur-

deret til lille nitratsårbarhed i det meste af indvindingsoplandet. Den nordlige del af ind-

vindingsoplandet ligger indenfor OSD. Nitratsårbarheden er derfor i denne del af oplandet 

vurderet i forhold til det overliggende sandmagasin KS04. Nitratsårbarheden er vurderet 

til nogen og stor i meste af dette område. 
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI i den 

nordlige del af indvindingsoplandet. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i hele NFI. 

 

Arealanvendelse Den nordlige del af indvindingsoplandet ligger indenfor OSD, mens resten af indvindings-

oplandet ligger udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres primært af 

Landbrugsarealer samt mindre områder med by og skov. Inden for indvindingsoplandet er 

der toV2-kortlagte lokaliteter (731-00005, 731-01024) og én V1-kortlagt lokalitet (731-

00179). På den ene V2-kortlagte lokalitet (731-00005) er der konstateret grundvandsforu-

rening med olieprodukter og tungmetaller.  Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og 

evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Boring 68.496 indvinder vand med vandtype B fra kalken. Indholdet af nitrat i boringen er 

ved seneste analyse fra 2011 på 2 mg/l. Tidligere indvandt boringen nitratfrit vand med 

vandtype C fra kalken, og det mindre indhold af nitrat vurderes at være en analysefejl eller 

tilskrives omdannelse af ammonium til nitrat. 

 

Boring 68.822 indvinder nitratfrit vand med vandtype C fra kalken. 
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Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne. 
 

Andre stoffer Boring 68.496: 

Der er konstateret stigende indhold af både sulfat og klorid i boring 68.496. Indholdet af 

sulfat er i perioden 1979 til 2011 steget fra 11 mg/l til 31 mg/l og indholdet af klorid er i 

samme periode steget fra 106 til 120 mg/l. Stigning i sulfat vurderes at stamme fra den til-

svarende stigning i klorid, og det tyder derfor ikke på, at der sker overfladepåvirkning til 

magasinet.  

 

Boring 68.822: 

Indholdet af sulfat i boringen er lavt. Indholdet af klorid er højt og ligger på ca. 120 mg/l.  

 

En eventuel øget indvinding kan være risikobetonet for vandkvaliteten, idet der er mulig-

hed at trække saltholdigt vand til indvindingsboringerne med et stigende indhold af klorid 

til følge. 

 

Miljøfremmede 

stoffer 

Boring 68.496: 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af olie og trichlorethylen i indvin-

dingsboringen. Der er ikke analyseret for andre olieprodukter eller klorerede opløsnings-

midler i indvindingsboringen. 

 

Boring 68.822: 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringen.  

 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er konstateret højt indhold af bor i de to indvindingsboringer. Indholdet af bor ligger 

på hhv. 520 og 470 μg/l i de to boringer. Bor er en risikoparameter, som bør overvåges.  
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7.2.18  Sammenfattende beskrivelse ved Uggelhuse Øst Vandværk I/S 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Uggelhuse Øst Vandværk I/S har to aktive vandværksboringer DGU nr. 69.70 og 69.230. 

Boringerne er etableret i hhv. 1935 og 1974. Boring, DGU nr. 69.70 er filtersat 4-52 m.u.t. 

Der foreligger ikke oplysninger om boring, DGU nr. 69.230 filter udover det starter i 42 

m.u.t. og boringen er 56 meter dyb.  

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 32.560 m³, og tilladelsen er på 45.200 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Uggelhuse Øst Vandværks boringer DGU nr. 69.70 og 69.230 indvinder fra det nedre 

kalkmagasin TK01.  

 

Kalkmagasinet TK01 er spændt og velbeskyttet af mere end 15 meter mættet ler.  

 

Grundvandsdannelsen til kalkmagasinet sker i den østlige del af indvindingsoplandet syd 

for kildepladsen.  

 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
  

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som Uggelhuse Øst Vandværk indvinder fra, er 

vurderet til lille nitratsårbarhed i det meste af indvindingsoplandet. Der er et mindre om-

råde i den nordlige del af indvindingsoplandet, som er vurderet til nogen nitratsårbarhed. I 

den østlige del af indvindingsoplandet overlapper indvindingsoplandet for Langkastrup 

Vandværk kalkmagasinets opland. Langkastrup Vandværk indvinder fra det overliggende 

sandmagasin KS04, og i dette område er nitratsårbarheden derfor vurderet i forhold til det 

overliggende sandmagasin KS04, og er i et mindre område vurderet til nogen og stor ni-

tratsårbarhed. 
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-

tratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI i den del 

af oplandet, hvor der er vurderet nogen og stor nitratsårbarhed i forhold til det overliggen-

de sandmagasin KS04. Der er ikke afgrænset NFI i området med nogen nitratsårbarhed i 

den nordlige del af indvindingsoplandet, da vandkvaliteten i kalkmagasinet viser lille ni-

tratsårbarhed og lerdæklagene i indvindingsoplandet vurderes at have tilstrækkelig reduk-

tionskapacitet. Der er desuden udpeget NFI indenfor det grundvandsdannende opland til 

Langkastrup Vandværk og til Floes Vandværk, som begge overlapper den sydøstlige del af 

indvindingsoplandet til Uggelhuse Øst Vandværk. 

 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i størstede-

len af NFI. 

 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres 

primært af landbrugsarealer og mindre områder af byzone og skov. Inden for indvindings-

oplandet er der to V1-kortlagte lokaliteter (747-00105, 747-00066). Disse lokaliteter prio-

riteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
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Nitrat Boringerne 69.70 og 69.230 indvinder nitratfrit vand med vandtype C fra kalken. 
 

Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne. 
 

Andre stoffer Indholdet af sulfat og klorid er i begge boringer lavt og konstant.  
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringerne. 
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

I boring 69.70 er der konstateret indhold af arsen på 1,4 μg/l, dog væsentlig under drikke-

vandskriteriet på 5 μg/l. 

 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringerne, som udgør en risiko. 
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7.2.19  Sammenfattende beskrivelse ved Vilstrup Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Vilstrup Vandværk har fire aktive vandværksboringer, DGU nr. 69.213, 69.215, 69.523 og 

69.558. Boringerne er etableret i hhv. 1975, 1975, 1995 og 1999 og er filtersat hhv. 78-148, 

37-62,5, 50-58 og 52,5-60,5 m.u.t. 

 

Vandværkets indvinding var i 2014 på 364.794 m³, og tilladelsen er på 424.000 m³ pr. år. 
 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Vilstrup Vandværks boringer DGU nr. 69.215, 69.523 og 69.558 indvinder fra et øvre 

sandmagasin, KS04, som strækker sig fra 40 til 65 m.u.t. DGU nr. 69.213 indvinder fra 

kalkmagasinet TK01.  

 

Sandmagasinet KS04 er generelt frit, men kan stedvis være spændt, som følge af indskudte 

tynde lerlag (overvejende mindre end 5 m tykke), mens kalkmagasinet er spændt, men lo-

kalt kun beskyttet af ca. 2 meter mættet ler. Indvindingsoplandene til de fire boringer 

overlapper hinanden. Det længste opland er for boring 69.213 (nedre indtag i kalken). 

 

Grundvandet dannes i den boringsnære del af indvindingsoplandet. Der er et mindre om-

råde i hvert af indvindingsoplandene med opadrettet gradient. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
  

Indvindingsoplandene Vilstrup Vandværk ligger indenfor OSD. I denne del af OSD er sår-

barheden vurderet overforKS04 og dels TK01. Der er således vurderet nogen nitratsårbar-

hed i den sydlige del af indvindingsoplandet til DGU nr. 68.213, der indvinder fra kalken 

og lille nitratsårbarhed i den centrale del af indvindingsoplandet. I den sydlige del af ind-

vindingsoplandet som overlappes af indvindingsoplandet til Eriksborg Vandværk, er der 

vurderet stor nitratsårbarhed på baggrund af sandmagasinet KS03, som Eriksborg Vand-

værk indvinder vand fra. Kortlægningen har desuden vist, at det overliggende sandmaga-

sin, KS04, som Vilstrup Vandværk også indvinder fra, har nogen til stor nitratsårbarhed.  
 

Over magasiner, der er afgrænset til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der af-

grænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset 

NFI, i hele indvindingsoplandet for DGU nr. 69.215, 69.523 og 69.558 som indvinder fra 

KS04, og størstedelen af indvindingsoplandet til DGU nr. 69.213 som indvinder fra TK01, 

dog undtaget et mindre område i den centrale del af indvindingsoplandet hvor der er op-

adrettet gradient. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset indsatsområde 

(IO) i størstedelen af oplandene til Vilstrup Vandværk.  
 

Arealanvendelse Indvindingsoplandene ligger indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandene ud-

gøres primært af landbrug med mindre områder af by, søer og skov. Inden for indvin-



Redegørelse for GKO Randers Syd 159 

 

dingsoplandet for sandmagasinet er der én V2-kortlagt lokalitet (731-00146) og t0 V1-

kortlagte lokaliteter (730-00006, 731-00636). På den V2-kortlagte lokalitet er der konsta-

teret grundvandsforurening med trichlorethylen. På den ene V1-kortlagte lokalitet (730-

00006) har der æret transformerstation. Der er ingen V1- eller V2-kortlagte lokaliteter in-

den for indvindingsoplandet for kalkmagasinet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgel-

se og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Der indvindes både fra sandlaget KS04 og kalken TK01. Heraf indvindes der også vand 

med forskellige vandtyper. DGU nr. 69.213 indvinder fra kalken med vandtype D, ikke 

nitratholdig, dog har det været påvist to gange i hhv. 2004 og 2007 på 14 og 2,8 mg/l. Dis-

se to analyser er dog markant anderledes end de øvrige og anses for fejl. DGU nr. 69.523 

og 69.558 indvinder fra sandlaget KS04 med vand af vandtype C, ikke nitratholdig og hel-

ler ikke konstateret. DGU nr. 69.215 indvinder fra sandlaget KS04 med vand af vandtype B 

med et indhold af nitrat stigende fra 0,5 til 26 mg/l (1976-2011). Vandkvaliteten i sandma-

gasinerne er således nitratsårbar, hvorimod kalkmagasinet har lille nitratsårbarhed (NB 

dog usikkerhed vedrørende to forekomster af nitrat i 69.213). 
 

Sprøjtemidler Boring 69.213 og 69.215: 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne. 

 
Boring 69.523: 

I 1999 er der konstateret indhold af BAM på 0,012 μg/l, om end væsentligt under drikke-

vandskriteriet på 0,1 μg/l. I efterfølgende analyser er der ikke konstateret indhold af BAM i 

indvindingsboringen.  

 
Boring 69.558: 

I perioden 2005-2012 er der konstateret indhold af BAM i intervallet 0,013-0,016 μg/l, om 

end væsentligt under drikkevandskriteriet på 0,1 μg/l. Der er ikke efterfølgende analyseret 

for BAM i indvindingsboringen.  
 

Andre stoffer Der er konstateret et forhøjet indhold af sulfat i boringerne DGU nr. 69.215, 69.523 og 

69.558. I boring 69.215 ligger indholdet af sulfat i intervallet 54-82 mg/l med stigende 

tendens, i boring 69.523 ligger indholdet af sulfat i intervallet 48-59 mg/l og i boring 

69.558 i intervallet 66-71 mg/l begge med stigende tendens. De er dog alle under drikke-

vandskriteriet på 250 mg/l. Stigningen af sulfat og påvisning af pesticider boringerne 

69.523 og 69.558 tyder ligeledes på påvirkning fra overfladen og på øget sårbarhed af 

KS04. 

 

I DGU nr. 69.213 (TK01) er der lavt og konstant indhold af sulfat. 
  

Miljøfremmede 

stoffer 

Boring 69.215: 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af olieprodukter eller klorerede opløs-

ningsmidler i indvindingsboringen.  

 

Boring 69.213, 69.523 og 69.558: 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringerne.  

 

Seneste analyse af rent vand viser dog intet indhold. 

 

Naturligt fore- I DGU nr. 69.213 er der konstateret indhold af fluorid på 2,2 mg/l, hvilket er over kvali-
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kommende stoffer tetskravet på 1,5 mg/l. Derudover er der i boringen på påvist indhold af bor på op til 520 

µg/l, hvilket er inder kvalitetskravet på 1000 µg/l. I drikkevandsbekendtgørelsen bemær-

kes at det bør tilstræbes at levere drikkevand med indhold af bor under 300 µg/l. Begge 

disse parametre indikerer at der indvindes gammelt vand fra TK01. 

 

Derudover er der ikke konstateret indhold af naturligt forekommende stoffer der vurderes 

at udgøre en risiko for vandkvaliteten. 
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7.2.20  Sammenfattende beskrivelse ved Virring Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Virring Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 69.251. Boringen er etableret i 

1971 og er filtersat 54,5-70 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 5.060 m³, og tilladelsen er på 14.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Virring Vandværks boring DGU nr. 69.251 indvinder fra et nedre kalkmagasin TK01.  

Kalkmagasinet er spændt og overlejret af mere end 15 meter mættet ler.  

 

Grundvandet dannes i hele den centrale del af indvindingsoplandet. Der er i to mindre 

områder med opadrettet gradient. Et længst mod øst og et central i oplandet. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som Virring Vandværk indvinder fra, er vurderet 

til lille nitratsårbarhed, som er i overensstemmelse med vandtypen i boring 69.251. Kort-

lægningen har desuden vist, at det overliggende sandmagasin KS03 mod nord, har stor 

sårbarhed overfor nitrat.  
 

Over magasiner, der er afgrænset til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der af-

grænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Indenfor oplandet til Virring Vand-

værk er nitratsårbarheden derfor bestemt af indvindingen til Virring Vandværks boring 

med undtagelse af et mindre område mod nord hvor der indvindes fra KS03. På den bag-

grund er der afgrænset NFI i et mindre område mod nord. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset indsatsområde 

(IO) i hele NFI.  
 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres 

af landbrugsarealer med mindre områder med by og skov. Inden for indvindingsoplandet 

er der ingen V1- eller V2-kortlagte lokaliteter. 
 

Nitrat Boring DGU nr. 69.251 indvinder nitratfrit vand med vandtype C på grænsen til D fra kal-

ken. 
 

Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringen. 
 

Andre stoffer Der er konstateret et indhold af sulfat i boringen, der ligger i intervallet 16-26 mg/l. Sulfa-

ten viser svagt stigende tendens, hvilket tyder på svagt øget påvirkning/sårbarhed. Indhol-

det af klorid i boringen er lavt og stabilt.  
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Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i indvindingsbo-

ringen. 
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringerne, som udgør en risiko. 
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7.2.21 Sammenfattende beskrivelse ved Vorup Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Vorup Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 68.1011. Boringen er etableret i 

2002 og er filtersat 62-74 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 92.843 m³, og tilladelsen er på 156.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Vorup Vandværks boring DGU nr. 68.1011 indvinder fra et øvre sandmagasin KS04, som 

strækker sig fra terræn og ca. 60 meter ned.  

 

Sandmagasinet KS04 er boringsnært frit, men kan stedvis være spændt, som følge af ind-

skudte tynde lerlag (overvejende mindre end 5 m tykke). Lerlagets tykkelse stiger ind mod 

midten af indvindingsoplandet for ingen at falde mod syd. Centralt i oplandet er der mere 

end 25 meter mættet ler.  

 

Grundvandet dannes i hele den centrale del af indvindingsoplandet. Der er dog to små om-

råder med opadrettet gradient. Et længst mod nord og et central i oplandet mod øst. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at sandmagasinet som Vorup Vandværk indvinder fra, er vurderet 

til stor nitratsårbarhed boringsnært og i den fjerne del af indvindingsoplandet. Centralt i 

oplandet er der lille nitratsårbarhed.  
 

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der af-

grænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Indenfor oplandet til Vorup Vand-

værk er nitratsårbarheden derfor bestemt af indvinding til Vorup Vandværks boring. På 

den baggrund er der afgrænset NFI, i hele udbredelsen af oplandet til boringerne DGU nr. 

68.1011 (KS04) undtaget central i oplandet. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset indsatsområde 

(IO) i den nordlige og sydlige del af oplandet til Vorup Vandværk.  
 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres 

af by og landbrugsarealer. Inden for indvindingsoplandet er der to V2-kortlagte lokaliteter 

(731-00997, 731-00988), og ni V1-kortlagte lokaliteter (731-00390, 731-00669, 731-

00645, 731-00675, 731-00703, 731-00681, 731-00673, 731-00850, 731-01023).  Disse lo-

kaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Der indvindes fra sandlaget KS04. Vandet der indvindes er af vandtypen C, ikke nitrathol-

digt.  
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Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringen. 
 

Andre stoffer Der er konstateret et indhold af sulfat i boring 68.1011 på ca. 90 mg/l. Dette er dog under 

drikkevandskriteriet på 250 mg/l.  

 

Der er konstateret et højt indhold af klorid i boring 68.1011 på ca.71 mg/l. Dette er dog un-

der drikkevandskriteriet på 250 mg/l. 

 

Det kan ikke konkluderes på udviklingen af sulfat og klorid, da der kun findes to analyser 

fra 2010 og 2014. 
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af olieprodukter eller klorerede opløs-

ningsmidler i indvindingsboringen. 
  

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Der er i seneste analyser ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stof-

fer i indvindingsboringerne, som udgør en risiko. 
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7.2.22  Sammenfattende beskrivelse ved Værum By Vandværk I/S 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Værum By Vandværk I/S har to aktive vandværksboringer DGU nr. 68.470 og 68.893. Bo-

ringerne er etableret i hhv. 1971 og 1997 og er filtersat hhv. 92-123 og 90-130 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 39.091 m³, og tilladelsen er på 50.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Værum By Vandværks boringer DGU nr. 68.470 og 68.893 indvinder fra et nedre kalkma-

gasin TK01. Kalkmagasinet er spændt og overlejret af mere end 15 meter mættet ler.  

 

Grundvandet dannes i hele den sydlige del af indvindingsoplandet samt udenfor indvin-

dingsoplandet. Der er i tre mindre områder med opadrettet gradient. Et centralt i oplandet 

og to længst mod sydvest i oplandet. 
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 

 

Sårbarheden er udenfor OSD vurderet ud fra TK01 og indenfor OSD af det overliggende 

sandmagasin KS04 der hvor det er udbredt. 

 

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som Værum By Vandværk indvinder fra, er af-

grænset til lille nitratsårbarhed, som er i overensstemmelse med vandtypen i boringerne 

68.470 og 68.893 (kalk indtaget). Kortlægningen har desuden vist, at det overliggende 

sandmagasin, generelt har nogen til stor nitratsårbarhed.  
 

Over magasiner, der er afgrænset til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der af-

grænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset 

NFI, dog undtaget mindre områder i den sydvestlige del af indvindingsoplandet hvor der 

ikke sker grundvandsdannelse. 
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset indsatsområde 

(IO) i hele NFI.  
 

Arealanvendelse Den østlige halvdel af indvindingsoplandet ligger indenfor OSD. Den anden halvdel af ind-

vindingsoplandet mod vest ligger udenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet 

udgøres primært af landbrug med mindre områder med by og skov. Inden for indvin-

dingsoplandet er der ingen V1- eller V2-kortlagte lokaliteter. 
 

Nitrat DGU nr. 68.470 og 68.893 indvinder begge fra kalken TK01 med vand af vandtype C, ikke 

nitratholdigt.  
 

Sprøjtemidler Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne. 
 

Andre stoffer Der er konstateret et indhold af sulfat i boring 68.470 i intervallet 25-31 mg/l med svagt 
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stigende tendens i perioden 1990 til 2013. Et stigende indhold af sulfat kan tyde på øget 

nitratsårbarhed. Her er der tale om en mindre stigning over 25 år, indholdet af sulfat ud-

gør ingen risiko for vandkvaliteten. 

Indholdet af klorid i boringen er lavt og stabilt. 

 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringerne. Der er i seneste analyse af rent vand ikke konstateret indhold. 
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

I DGU nr. 68.470 og 68.893 er der konstateret et indhold af bor på 460-820 mg/l. Det bør 

jf. drikkevandsbekendtgørelsen tilstræbes, at indholdet er under 300 mg/l.  

 

Der er ikke konstateret indhold af øvrige naturlige fremkommende stoffer i indvindingsbo-

ringerne, som udgør en risiko. 
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7.2.23  Sammenfattende beskrivelse ved Væth Udflytter Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Væth Udflytter Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 68.742. Boringen er 

etableret i 1960 og er filtersat 8,5-11,5 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 2.711 m³, og tilladelsen er på 6.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Væth Udflytter Vandværks boring DGU nr. 68.742 indvinder fra et grundvandsmagasin i 

kvartære sandlag (KS03), Tebbestrup Sand, som strækker sig fra ca. 5 m til ca. 25 m under 

terræn. 

 

Dette grundvandsmagasin er frit. Magasinet er stedvist overlejret af relativt tykke umætte-

de (tørre) lag og et tyndt lerlag ved terræn.  
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at grundvandsmagasinet som Væth Udflytter Vandværk indvinder 

fra, har stor nitratsårbarhed, som er i overensstemmelse med vandtypen i indvindingsbo-

ringen.  
 

Over magasiner, der er afgrænset til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der af-

grænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI 

i størstedelen af indvindingsoplandet, på nær et område i den sydvestlige del hvor der ikke 

sker grundvandsdannelse.  
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset indsatsområde 

(IO) i hele NFI.  
 

Arealanvendelse Indvindingsoplandet ligger indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgø-

res af landbrug og byzone. Inden for indvindingsoplandet er der ingen V1- eller V2-

kortlagte lokaliteter. 
 

Nitrat Nitratindholdet er svagt faldende fra knap 50 mg/l i 2000 til knap 40 mg/l i 2015. Vand-

kvaliteten i grundvandsmagasinet er således nitratsårbar. 
 

Sprøjtemidler I 2001 er der konstateret indhold af BAM på 0,083 μg/l, om end under drikkevandskrite-

riet på 0,1 μg/l. I efterfølgende analyse i 2014 er niveauet faldet til 0,013 μg/l. 
 

Andre stoffer Der er ikke konstateret indhold af andre stoffer der er problematiske for vandkvaliteten. 

 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringen. 
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Naturligt fore-

kommende stoffer 

Indholdet af klorid ligger på baggrundsniveau.  

Indholdet af sulfat er let forhøjet, men stabilt omkring 45 mg/l i perioden 2000 til 2015. 

Der er ingen risiko for vandkvaliteten i forhold til dette sulfatindhold. Sulfatindholdet be-

kræfter, at der er en vis påvirkning fra overfladen med nitrat. 
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7.2.24  Sammenfattende beskrivelse ved Væth Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Væth Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 68.839. Boringen er etableret i 

1994 og er filtersat 49-55 m.u.t. 

 

Vandværkets indvinding var i 2014 på 6.737 m³, og tilladelsen er på 19.000 m³ pr. år. 

 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Væth Vandværks boring DGU nr. 68.839 indvinder fra et grundvandsmagasin i kvartære 

sandlag (KS04), Saale Sand, som strækker sig fra ca. 50m til ca. 70 m under terræn. 

 

Dette grundvandsmagasin er spændt tæt på boringen, men der er frie magasinforhold i en 

del af oplandet. Magasinet er stedvist overlejret af relativt tykke lerlag, men da disse ikke 

er vandmættede er den beskyttende virkning af disse lerlag ringe.  
 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist at grundvandsmagasinet KS04, er vurderet til at have varierende 

nitratsårbarhed indenfor indvindingsoplandet til Væth Vandværk. Generelt er der i den 

sydlige del af indvindingsoplandet nogen til stor nitratsårbarhed, mens der er lille ni-

tratsårbarhed i den nordlige del af indvindingsoplandet. 
 

Over magasiner, der er afgrænset til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der af-

grænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI 

i en stort del af indvindingsoplandet.  
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset indsatsområde 

(IO) i hele NFI.  
 

Arealanvendelse Den vestlige kant af indvindingsoplandet ligger udenfor OSD, mens den resterende del lig-

ger indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres af landbrug og byzone 

med mindre områder med skov og søer. Inden for indvindingsoplandet er der én V1-

kortlagt lokalitet (717-00162), hvor der har været benzinsalg. Denne lokalitet prioriteres til 

undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat Nitratindholdet er stigende fra omkring 10 mg/l i 1995 til omkring 18 mg/l i 2015. Vand-

kvaliteten i grundvandsmagasinet er således nitratsårbar. 
 

Sprøjtemidler I 2014 er der konstateret indhold af BAM på 0,035 μg/l, om end væsentligt under drikke-

vandskriteriet på 0,1 μg/l. Der er ikke tidligere konstateret indhold af BAM i indvindings-

boringen.  
 

Andre stoffer Der er ikke konstateret indhold af andre stoffer der er problematiske for vandkvaliteten.  
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Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-

vindingsboringen.  
 

Naturligt fore-

kommende stoffer 

Indholdet af klorid ligger på baggrundsniveau eller lidt over, men er ikke kritisk for vand-

kvaliteten. 

Indholdet af sulfat er forhøjet, men stabilt omkring 150 mg/l i perioden 1995 til 2015. Der 

er ingen risiko for vandkvaliteten i forhold til det stigende sulfatindhold. Det høje sulfat-

indhold viser at der er påvirkning fra overfladen med nitrat. 
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7.2.25 Sammenfattende beskrivelse ved Årslev By Vandværk 

 

Vandværks-

beskrivelse 

Årslev By Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 69.279. Boringen er etableret 

i 1960 og er filtersat 15-17 m.u.t. 

 
Vandværkets indvinding var i 2014 på 8.505 m³, og tilladelsen er på 12.000 m³ pr. år. 

Geologi og indvin-

dingsforhold 

Årslev By Vandværks boring DGU nr. 69.279 indvinder fra kalken TK01. Kalkmagasinet er 

spændt og i nærområdet til indvindingsboringen er der dækkende lerlag af ca. 12 meters 

tykkelse, som tynder ud mod nord i profilets retning ind under Årslev by. 

Strømningsretningen i oplandet er overordnet fra nord mod syd i overensstemmelse med 

at der findes et toppunkt på grundvandsspejlet nord for indvindingsboringen. 

 

NFI Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske 

forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-

hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foreta-

get en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
 

Kortlægningen har vist, at kalkmagasinet som Årslev By Vandværk indvinder fra, er af-

grænset til nogen til stor sårbarhed overfor nitrat i den vestlige del af indvindingsoplandet 

og lille nitratsårbarhed i den østlige del af indvindingsoplandet. Dette er i overensstem-

melse med vandtypen som er vandtype B, som er tegn på nitratsårbare forhold.  
 

Over magasiner, der er afgrænset til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der af-

grænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).  
 

IO På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvin-

dingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er 

behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor 

nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset indsatsområde 

(IO) boringsnært samt i den centrale til vestlige del af oplandet.  

 

Arealanvendelse Den sydlige del af indvindingsoplandet ligger udenfor OSD, mens resten af indvindingsop-

landet ligger indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres af land-

brugsarealer og mindre områder med by og skov. Inden for indvindingsoplandet er der to 

V2-kortlagte lokaliteter (747-00047, 747-00002). På den V2-kortlagte lokalitet, 747-

00047, er der konstateret grundvandsforurening med olieprodukter.  Disse lokaliteter pri-

oriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland. 
 

Nitrat DGU nr. 69.279 indvinder grundvand med indhold af nitrat. Nitratindholdet har været sti-

gende fra 24 til 36 mg/l i perioden 1978 til 2014. Vandkvaliteten er nitratsårbar.  

 

Sprøjtemidler Der er i 2014 analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsborin-

gen. 
 

Andre stoffer Der er ikke konstateret indhold af andre stoffer der er problematiske for vandkvaliteten.  
 

Miljøfremmede 

stoffer 

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter og klorerede opløsningsmidler i indvin-

dingsboringen.  
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Naturligt fore-

kommende stoffer 

Indholdet af klorid ligger på baggrundsniveau. 

Indholdet af sulfat er forhøjet og stiger svagt i perioden 1978 til 2014 fra 53 til 60 mg/l. 

Der er ingen risiko for vandkvaliteten i forhold til det stigende sulfatindhold. Det stigende 

sulfatindhold viser at der er tiltagende påvirkning fra overfladen af nitrat.  
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