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Redegørelse for Hovedgård området

1.

Indledning

Denne redegørelse er udarbejdet af Naturstyrelsen som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i
Hovedgård kortlægningsområde. Redegørelsen skal danne grundlaget for Horsens Kommunes, Skanderborg
Kommunes samt Odder Kommunes efterfølgende udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvand til
drikkevand.
Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på simpel
rensning af grundvandet.
Hovedgård Kortlægningsområde blev sammen med en række andre kortlægningsområder oprindeligt udpeget af
det tidligere Vejle Amt og Århus Amt i Regionplan 2001-2013 inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (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 og revideret i
Regionplan 2005. OSD er revideret efterfølgende af By- og Landsskabsstyrelsen i 2009 i forbindelse med udarbejdelsen af 1. generation af vandplaner.
Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning til beskyttelse af grundvand til drikkevand var fra 1998 og frem til
strukturreformen hjemlet i vandforsyningsloven /b/ og blev varetaget af de daværende amter. Grundvandskortlægningen er i dag hjemlet i miljømålslovens § 8 a /c/ og varetages af staten (Naturstyrelsen), mens den efterfølgende indsatsplanlægning forsat er hjemlet i vandforsyningslovens § 13 /d/ og varetages af kommunerne.
I miljømålsloven § 8 a står således, at:

•

Områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med drikkevandsinteresser skal udpeges

•

Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for
disse skal kortlægges

•

Der skal udpeges de delområder inden for disse områder, som er særligt følsomme over for en eller flere
typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer forurening, de anses følsomme over for.

•

Der skal på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne udpeges områder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er
nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

Der er derfor i perioden 2007-2012 lavet en række undersøgelser i Hovedgård Kortlægningsområdet. Denne redegørelse sammenfatter resultaterne fra undersøgelserne, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, naturlige beskyttelse, arealanvendelse og forureningskilder. Endvidere er der i denne redegørelse foretaget en revision af
OSD, indvindingsoplande og nitratfølsomme indvindingsområder. Indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er der er udpeget indsatsområder med hensyn til nitrat (ION). Endelige er der opstillet en række forslag
til den fremtidige grundvandsbeskyttelse og overvågning.
Kortlægningsområdet er beliggende nord-nordøst for Horsens og udgør ca. 270 km2, heraf udgør det reviderede
OSD ca. 109 km2. Kortlægningsområdet består af OSD med en tilpasset margen samt indvindingsoplandene til 18
almene Vandværker, jf. figur 1.1 samt afsnit 3.1.
På figur 1.1 er vist det tidligere OSD og tidligere indvindingsoplandene til vandværkerne. På de efterfølgende
figurer i redegørelsen, vises det reviderede OSD og de reviderede indvindingsoplande, som de fremtræder, efter
de er tilpasset kortlægningsresultaterne. Se også kapitel 4.
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Figur 1.1. Kortlægningsområdets afgrænsning (rød streg) vist med bl.a. OSD, NFI og indvindingsoplande som
de så ud i 2005 sammenstillet fra Vejle Amt og Århus Amt. På kortet er vandværkernes placering og størrelse
endvidere vist. Den røde streg markerer fokusområdet for kortlægningen i trin-1./18/.
Redegørelsen er opbygget således, at kapitel 2 består af en sammenfatning af redegørelsen, som giver et hurtigt
overblik over problemstillinger og indsatsforslagene i kortlægningsområdet. Kapitel 3 beskriver vandindvindingsstrukturen i området, mens kapitel 4 er et grundlæggende kapitel, som giver et regionalt overblik over områdets
geologi og grundvandsforhold i en mere bred forstand. Kapitel 5 redegør for arealanvendelsen og forureningskil-
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derne, mens kapitel 6 omhandler de forskellige områdeudpegninger. Endelige er der i kapitel 7 opstillet en række
forslag til indsatser.
Referencerne til baggrundsmaterialet, lovgivningen og de respektive vejledninger fremgår bagerst i rapporten.
Referencerne 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

Nærværende afsnit sammenfatter de væsentligste resultater og vurderinger fra grundvandskortlægningen i
Hovedgårdområdet, herunder resumé af problemstillinger og mulige indsatser for grundvandsbeskyttelse.
Geologi
Hovedgård kortlægningsområde er beliggende i morænelandskabet fra sidste istid, og er gennemsat af en
række begravede dale i flere niveauer. Disse dale er skåret dybt ned i de underliggende aflejringer (nogle ned
til mere end 200 m). Udfyldningen i nogle af dalene udgøres af smeltevandssand og –grus, der således udgør
nuværende, såvel som fremtidige grundvandsmagasiner. Der findes desuden lokalt – regionalt udbredte
sandlag i de øverste godt 100 m.u.t. som der også indvindes fra. Nederst udgøres lagserien af fede tertiære
lere som i vandforsyningsmæssig sammenhæng er uden interesser. De begravede dalsystemer er komplekst
opbygget og er styrende for grundvandets strømninger i området.
Grundvandsmagasiner og lerdæklag
Grundvandsmagasinerne i Hovedgård kortlægningsområdet består af kvartære sandlag samt stedvist af
miocænt kvartssand hhv. mod vest ved Gedved og mod nordøst mellem Grumstrup i vest henover Vedslet
mod Fillerup i øst og nordpå ved Torrild. Det primære grundvandsmagasin i Hovedgård området fordeler sig i
Øst-modellen på laget ”S2” (+ miocænt sand) og i Vest-modellen på laget ”kote 0m til + 50m”. Lagene fra Øst
og Vest modellerne er sammenfaldende og er udbredt i så godt som hele området. Generelt ses det primære
magasin at være fordelt i niveauet kote -50m til +50m. Magasiner over dette primære fælles niveau har en
mere sporadisk udbredelse og er mere lokalt afgrænsede. Magasiner under det primære fælles niveau følger
hovedsageligt de begravede dale og har deres udbredelse afgrænset hertil. Grundvandsmagasinerne er generelt beskyttet af lerlag i de øverste 0-30 m.u.t. men der er dog kortlagt en del huller i dette lerlag som udgør
stor risiko for nedsivning af uønskede stoffer til det primære magasin.
Vandbalance og indvindingsforhold
Generelt for Hovedgård kortlægningsområdet (OSD) udgør den nuværende indvinding, for det primære magasinniveau, en relativ balanceret del af den samlede grundvandsdannelse (ca. 33% udnyttes), . Vandressourcens udnyttelse er størst i Hovedgård Vest OSD`et med op mod 67%. Den store kildeplads Højballegård indvinder her og har en stor andel i udnyttelsesgraden. Lokalt ved nogle indvindingsboringer ses indikationer på
for store sænkninger af grundvandsspejlet i form af stigende sulfatindhold. Den reviderede OSD udpegning
sikre den nuværende såvel som den fremtidige forsyning af drikkevand såfremt at indvindingsstrategien i
forhold til udnyttelse af ressourcen lokalt ændres (Vestområdet) og at der i de udpegede indsatsområder sker
en supplerende indsats for at beskytte grundvandet mod nitrat og boringsnært mod miljøfremmede stoffer.
Nitrat
Hovedgård kortlægningsområde er generelt lettere belastet med nitrat i form af stedvist forhøjede koncentrationer af nitrat og stigende og/eller forhøjede koncentrationer af sulfat. Størst er belastningen i den nordøstlige del af kortlægningsområdet mellem Tebstrup og Yding, hvor der er nitratkoncentrationer langt over grænseværdien på 50 mg/l. Nitrat er også fundet mod syd og sydøst i moderate koncentrationer ved Tvingstrup.
Der er gjort fund fortrinsvist overfladenært men også bemærkelsesværdige fund ned til både 40 og 90 m.u.t.
Et stigende sulfatniveau for flere områder i OSD`et indikerer at der tæres på nitratreduktionskapaciteten og
at nedsivende nitrat kan være en sandsynlig årsag. Der er påvist nitrat i ca. hver 6. boring i området.
Miljøfremmede stoffer
I lokalt afgrænsede områder i Hovedgårdområdet er der gjort fund af pesticider. Det hyppigst fundne stof er
nedbrydningsproduktet 2,6-Dichlorbenzamid også kaldet BAM. På trods af arealanvendelsen med spredt
bymæssig bebyggelse og åbent landbrugsland er pesticidfund i undersøgelsen fra 2009 tilsyneladende lokalt
begrænsede. Der er gjort fund i ca. hver 11. boring i Trin-1 området. Mht. øvrige miljøfremmede stoffer ses
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der kun fund i mindre omfang og det vurderedes, at øvrige miljøfremmede stoffer ikke udgjorde et vandkvalitetsproblem eller en større trussel for området som helhed. Pesticidudtrækket fra 2013 viser et lidt andet
billede af belastningen idet der er konstateret pesticidfund i 15 boringer ud af 83 indenfor OSD`et og kildefelterne ved Gedved, Haldrup og Oldrup, hvilket svarer til knap hver 6. boring. De flere fund må tilskrives dels at
der er tale om et andet areal og at dels at der kan være en reel stigning i antal fund.
Lokalt, dvs. i de boringsnære omgivelser, kan der være behov for en indsats. Beregning af BNBO kan være et
tiltag for grundvandsbeskyttelsen i forhold til miljøfremmede stoffer. I forhold undersøgelsen i 2013 og ud fra
landstendensen mht. udviklingen i fund af pesticider, er der dog grund til at være opmærksom på et potentielt
stigende problem. Der kan derfor være behov for at udpege pesticidfølsomme arealer som supplerende indsats i Hovedgård området. Kommunerne har fuld bemyndigelse til at udføre områdeudpegningen under anvendelse af miljøbeskyttelsesloven.

Naturligt forekommende problematiske stoffer
Arsen er et naturligt forekommende stof som er udbredt i hele området i stort set alle niveauer og har en stor
betydning for grundvandskvaliteten. Arsen indholdet kan nærmere relateres til grundvandets redoxforhold,
idet der ses et stigende indhold af arsen jo mere reduceret vandprøven er. Arsenholdigt grundvand har ofte et
højt indhold af jernforbindelser hvorved arsen kan fjernes ved simpel vandbehandling. Årsagen til det forhøjede arsen indhold findes i den mineralogiske sammensætning af både dæklag og magasiner. Arsen er sundhedsskadeligt stof og det anbefales at have fokus på dette i vandforsyningsøjemed.
Forurenede lokaliteter
Der er oplysninger om 23 forurenede lokaliteter (V2 kortlagte), 39 muligt forurenede lokaliteter (V1 kortlagte)
og 6 lokalitet er uafklarede. De forurenede og muligt forurenede lokaliteter er primært placeret i eller omkring
Hovedgård, Gedved, Tvingstrup og de øvrige byer i området. Olieoplag, servicestationer samt lossepladser
udgør den største del af de forurenede lokaliteter på V2 niveau. Samlet vurderet udgør ingen af de kendte
forureninger en større trussel mod grundvandsressourcen og dermed er evt. kun lokale indsatser nødvendige.
Arealanvendelse
Arealanvendelsen er domineret af landbrug, som kan udgøre en trussel for det fremtidige grundvand, hvis der
ikke gøres en indsats for at beskytte de sårbare grundvandsmagasiner mod nedsivning af nitrat. Husdyrstrykket er i gennemsnit på 0,74 dyreenheder pr./ha. Hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. Den potentielle nitratudvaskning er beregnet til et gennemsnit på 69 mg/l med store lokale afvigelser herfra. Mange steder
ses lokalt stor potentiel nitratudvaskning på 75-100 mg/l og enkelte steder endda over 100 mg/l. Den potentielle nitratudvaskning skal ses som en overordnet screening af nitratbelastningen. By og befæstede områder
udgør ca. 6 % af området og skov ca. 9 %. Arealkortlægningen har givet et vejledende overblik som kan bruges
til støtte kommunernes evt. mere detaljerede opgørelser eller beregninger til indsatsplanen.
Vurdering af trusler mod grundvandsressourcen
Overordnet set er store dele af Hovedgård området sårbart overfor nitrat. Arealanvendelsen er domineret af
landbrug, som udgør en trussel for det fremtidige grundvand, hvis der ikke gøres en indsats for at beskytte
nitratfølsomme grundvandsmagasiner. Vandbalancen overordnet set rimelig (33 % aktuel udnyttelse af
grundvandsdannelsen i OSD) men i Hovedgård vest OSD`et udnyttes lokalt op mod 67 %. Set ud fra vandbalanceestimatet baseret på indvindingstilladelserne er den potentielle udnyttelsesgrad i OSD`et ca. 39%. Indvindingsstrukturen i Vest kan overvejes ud fra dette. Lokalt ved nogle indvindingsboringer (vandforsyninger)
ses indikationer på for store sænkninger af grundvandsspejlet. Lokalt kan man overveje indvindings- og
pumpestrategien. Regionens kortlagte lokaliteter V1/V2 vurderes ikke at udgøre et problem for området. På
enkelte lokaliteter kan der være oprydningsaktiviteter mv. som skal afklares nærmere med regionen som er
myndighed på dette område. Miljøfremmede stoffer, herunder pesticider, vurderes at udgøre et moderat
problem for området som helhed, og særlig lokalt kan der være behov for en indsats i de boringsnære omgivelser. På landsplan er tendensen med pesticidfund midlertidig stigende og dette kan også på sigt slå igennem
for Hovedgårdområdet, det kan derfor være nødvendigt med supplerende områdeudpegninger for at beskytte
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grundvandet. På enkelte lokaliteter kan der være forhold som skal afklares nærmere med lodsejeren og/eller
der kan være behov for nærmere undersøgelser.
Områdeudpegninger
I Hovedgård området er der gennemført en zonering for at sikre grundvandsressourcen dvs. revurderet områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt udpeget administrative indvindingsoplande til almene
vandforsyningers kildefelter. Indenfor disse områder et der endvidere vurderet sårbarhed og udpeget indsatsområder mht. nitrat (ION). På nuværende hhv. vidensniveau og lovgrundlag er det ikke muligt at foretage
en stofspecifik zonering overfor pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Kommunerne har dog mulighed
for at benytte sig af miljøbeskyttelseslovens § § 24 og 26 a til at udarbejde indsatser overfor nitrat og miljøfremmede stoffer herunder pesticider. Kommunen kan ligeledes vurdere hvorvidt et givet område er pesticidfølsomt og udarbejde indsatser herfor.
Forslag til indsatser til beskyttelse af grundvandsressourcen
Der er udarbejdet vurderinger af områdets behov for grundvandsbeskyttelse herunder forslag til indsatser og
overvågning for bl.a. det udpegede indsatsområde mht. nitrat (ION) samt for kildefelternes grundvandsdannende oplande og vandforsyningernes indvindingsstrategi. Indsatsområder mht. nitrat har generelt et moderat til stedvist relativ stort indsatsbehov overfor nitratforureningen. Området har generelt en forholdsvis stor
følsomhed (med stor-nogen sårbarhed) overfor nitrat, hvorfor at en supplerende indsats er fundet nødvendig.
De grundvandsdannende oplande samt indvindingsoplandene til de almene vandforsyningers kildepladser er
for det vestlige og midterste område inddraget i indsatsområde mht. nitrat. Den østligste del af området er
generelt mindst sårbar.
Det anbefales, at kommunerne i indsatsområder mht. nitrat foretager en detaljeret opgørelse af nitratudvaskningen og beskyttelsesbehovet på et niveau som er relevant og på denne baggrund vurderer, hvor nitratudvaskningen skal nedbringes og angiver retningslinjer herfor.
Kommunerne har endvidere mulighed for at benytte sig af miljøbeskyttelseslovens § 26 a til at udarbejde
indsatser overfor miljøfremmede stoffer herunder pesticider. Kommunen kan ligeledes vurdere hvorvidt et
givet område er pesticidfølsomt. Her anbefales det at områder med stor grundvandsdannelse prioriteres højt i
kombination med viden om sårbarhed, aktuel arealanvendelse og evt. forureningskilder. Kommunerne er ikke
bundet i deres prioritering af indsatsen overfor nitrat ud fra Naturstyrelsens vurderinger og anbefalinger. Der
skal dog ske en supplerende indsats overfor nitrat i indsatsområderne med hensyn til nitrat.
Det anbefales at kommunerne udpeger boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er) hvor der er et særligt
behov for at forhindre eller begrænse risikoen for forureninger i boringernes nærområde.
Det anbefales helt generelt, at der er fokus på vandkvaliteten i form af; arsen, nitrat, sulfat samt fokus på
indvindingsstruktur, lokal pumpestrategi og indvindingsboringernes tilstand i vandforsyningsadministrationen. Miljøfremmede stoffer anbefales ligeledes at være et fokusområde, for de boringsnære omgivelser og i de
af kommunen eventuelt supplerende udpegede arealer.
Vandforsyningerne kan have fælles udfordringer ift. sårbarhed, trusler og beskyttelse idet mange af vandværkernes indvindings- og grundvandsdannende oplande overlapper hinanden. Hvor der forekommer overlap,
kan indsatser sandsynligvis med fordel udøves i fællesskab.
Det anbefales at der sættes et moniteringsprogram op hvor de grundvandsbeskyttende tiltag kan følges og
evalueres. Der henvises i øvrigt til den generelle grundvandsovervågning (GEUS) for mere viden.
Den resterende kortlægning af forurenede lokaliteter afklares løbende mellem kommunerne og regionen.
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3.

Vandindvindingsstruktur

I dette kapitel beskrives den overordnede vandindvinding for 2009 i kortlægningsområdet, herunder fordelingen af indvindingstyper og vandmængder. Der er særlig fokus på de almene vandforsyningers indvinding.
Den aktuelle vandforsyningsstruktur mv. vil fremgå af kommunernes respektive vandforsyningsplaner og der
henvises derfor til disse for mere udførlige beskrivelser.
Indvindingsstrukturen har betydning i forhold til arealanvendelse og sårbarhed, specielt i de områder, hvor
indvindingen anvendes til drikkevand. Indvindingsstrukturen har endvidere betydning for, hvordan grundvandsressourcen belastes.
Der er i kortlægningsområdet i 2005 tilladt en samlet vandindvinding på ca. 7,03 mio. m3, , heraf var de ca.
3,54 mio. m3 indberettet aktuel indvundet. Analysen er lavet for året 2005, da 2006-2008 havde væsentlige
mangler i indberetningerne /18/. Hovedparten af indvindingen udgøres af de almene vandforsyninger (98%).
Siden regionplankortene 2005 har vandforsyningsstrukturen ændret sig om end i mindre grad. Nogle kildefelter er blevet nedlagt, nogle koblet sammen og andre har fået nye boringer eksempelvist.

3.1

Vandforsyninger og kildepladser

I kortlægningsområdet er der 19 almene vandforsyninger, se nedenstående figur 3.1a og figur 3.1b. Den tilladte indvindingsmængde for hver vandforsyning fremgår af tabel 3.1 Hovedparten af indvindingen sker på kildepladsen for Højballegård værket med en andel på 73,8 % men der er ligeledes en væsentlig indvinding på
flere mellemstore kildepladser; Gedved Vandværk, Hovedgård Vandværk, Søvind Vandværk, Hundslund
Vandværk samt Tebstrup Vandværk. Samlet står disse kildefelter for 91 % af indvindingen. Den resterende
indvinding er spredt ud på noget mindre kildepladser.
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Figur 3.1a Oversigtskort for vandværkerne i Hovedgård området med angivelse af indvindingens størrelse.
Det ses at der er relativ stor indvinding i den vestlige del af Hovedgård området/18/.
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Figur 3.1b Oversigtskort for vandværkernes indvindingsoplande i Hovedgård området (Regionplanerne
2005). Det ses at indvindingsoplandene afspejler en relativ stor indvinding i den vestlige del af Hovedgård
området/18/.

I randen af OSD`et ligger der et par vandforsyninger som ikke er medtaget i nærværende kortlægning og
redegørelse men som blev screenet i trin-1 rapporten (2009)/18/ mht. vurdering af områdets generelle datagrundlag. Der drejer sig om fire vandforsyninger i Skanderborg Kommune og en i Horsens Kommune, jf.
nedenstående tabel 3.0. Vandforsyningerne kortlægges endeligt i en efterfølgende kortlægningskampagne
som startes op i 2013.

Vandværk

AnlægsID

Kommune

Tilladelse m3/år

I/S Gl. Hylke og Brørup Vandværk

80199

Skanderborg

35.000,00

Hylke st. Vandværk

80205

Skanderborg

40.000,00

Lyngsvej Vandværk I/S

80215

Skanderborg

5250,00

Riis & Ejer Fælles Vandforsyning*

80207

Skanderborg

77.000,00

Elling Vandværk Andelsselskab*

74727

Horsens

15.000,00

Tabel 3.0 Vandforsyninger som ligger indenfor/omkring randen til OSD kortlægningsområdet (anno 2009)
men som ikke indgår i nærværende afrapportering. De ovenfor nævnte vandværker afrapporteres særskilt.* Ligger indenfor det reviderede OSD.
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Vandværk

Kommune

Højballegårdværket

72322

Horsens

2.800.000,00

73,8

Gedved Vandværk

74466

Horsens

240.000,00

6,3

Hovedgård Vandværk Amba

72296

Horsens

130.000,00

3,4

Søvind Vandværk A/S

74469

Horsens

125.000,00

3,3

Hundslund Vandværk

79197

Odder

80.000,00

2,1

Tebstrup Vandværk

80210

Skanderborg

73.000,00

1,9

Alrø Vandværk

79209

Odder

45.000,00

1,2

Åes Vandværk I/S

72377

Horsens

40.000,00

1,1

Gangsted-Elbæk Vandværk I/S

74468

Horsens

40.000,00

1,1

Tvingstrup Vandværk

72376

Horsens

40.000,00

1,1

DGU nr 98.1288 (Hovedgård VV)

72296

Horsens

35.000,00

0,9

Kattrup Vandværk amba

72297

Horsens

32.400,00

0,9

Oldrup Vandværk A.M.B.A.

79192

Odder

30.000,00

0,8

Bleld Vandværk AnS*

73937

Horsens

25.000,00

0,7

Haldrup Vandværk

73905

Horsens

20.000,00

0,5

Grumstrup Vandværk A/S

72298

Horsens

15.000,00

0,4

Hadrup Vandværk

79191

Odder

12.500,00

0,3

Vedslet Vandværk I/S

72299

Horsens

7.500,00

0,2

Vedslet Heden Vandværk I/S

72300

Horsens

6.000,00

0,2

3.796.400,00

100

SUM tilladt indvinding

Tilladelse m3/år

Andel af samlet
indvinding %

AnlægsID

Tabel 3.1 Vandværkernes tilladte indvinding og anlægsID samt forholdsmæssige andel af samlet indvinding
for kortlægningsområdet i procent. For detaljerede oplysninger om vandværkernes aktuelle indvinding og
indvindingsboringer henvises der til /12/ og /14/.*Bemærk at Bleld Vandværks kildeplads ikke er aktiv og
ikke har en tilladelse længere, men er koblet på ledning til Horsens Vandforsyning – Kildepladsen er således
stadig aktuel for forsyningssikkerheden men pt. ikke i drift. Næsten ¾ af den samlede indvinding sker fra
Højballegård kildefeltet.
Udviklingen i de almene vandforsyningers indvinding de sidste årtier er vist på figur 3.2
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Figur 3.2 Samlet indvinding (m3/år) for det hydrologiske modelområde ”Hovedgård VEST” i perioden 1990 –
2008 (øverst blå tabel) /18/. Der er medtaget en særskilt historisk opgørelse for Højballegårdværket (nederst
grå tabel). Denne indvinding udgør omkring 90% af den samlede indvinding i Vest-området og påvirker
grundvandstrømningen markant. De to opgørelser viser at indvindingen fra sin start i 60’erne toppede i midten af 70’erne hvor alene Højballegårdværket oversteg 5 mill. m3/år. Derefter faldt indvindingen frem til 1983
hvorefter den igen steg til godt 3,5 mill. m3/år i slutningen af 80’erne og starten af 90’erne. Fra 1995 til 2003
var indvindingen ca. 2.5 mill. m3/år. I de senere år er indvindingen steget til godt 3 mill. m3/år.
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Figur 3. 2.1 Vandværksindvinding (m3/år) for det hydrologiske modelområde ”Hovedgård ØST” i perioden
1990 – 2008/14/. Der ses en svag faldende tendens i indvindingen. Tilladelserne er ikke helt udnyttet og der
er omtrent 20-30% som mulig udnyttelig kapacitet i tilladelsen. De almene vandforsyningers kildepladsers
placering og indvindingsmæssige størrelse fremgår af figur 3.1a og 3.1b i afsnit 3.1.
Opgørelserne af indvindingerne fra hovedgård VEST og ØST er forskellige grundet i forskellige modelkoncepter og modelopsætninger, samlet set er der dog skabt et fint overblik. Overordnet ses en svagt faldende tendens i vandforbruget for hele Hovedgård området. Dette er sammenlignligt med den landsdækkende tendens,
hvor faldet indtræder efter indførelse
af vandmålere hos forbrugerne, grønne
afgifter og
vandsparekampagner.

3.2

Andre vandindvindinger

Ud over indvinding af grundvand til almene vandforsyninger, er der i beskedent omfang (2%) i kortlægningsområdet indvinding af vand til industriformål, markvanding og gartneri. Beliggenhed af indvindingsanlæggene er vist på figur 3.3. Oplysningerne stammer fra Jupiter databasen /18/.

Figur 3.3 Beliggenhed af indvindingsanlæg i Hovedgård Kortlægningsområdet i 2009/18/.
Der ses ganske få markvandingsboringer som fortrinsvist ligger i de sydlige egne af kortlægningsområdet.
Området er præget af decentral vandforsyningsstruktur dog med en meget stor kildeplads ved Højballegård.
Geografisk fordeling af indvindinger distribueret på de enkelte indvindingstyper er vist på figur 3.3.
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Figur 3.4 Fordelingen af den tilladte vandmængde mellem de forskellige indvindingstyper. De indvundne
mængder er primært de indberettede mængder fra 2005/18/.
Langt hovedparten af den tilladte indvindingsmængde (98%) er givet til vandværkerne, mens den tilladte
indvinding til andre formål kun udgør 2 %. I denne sammenhæng skal det bemærkes at udført en vurdering af
indvindingsboringernes alder/risiko for gennemtæring samt en overordnet vurdering af vandværkernes kildefelters tilstand.
Boringernes alder
Boringer udført efter 1980, som udgør 34 % af boringerne i kortlægningsområdet, kan forventes at være i god
stand, med gode oplysninger om boringens konstruktion og lerspærre. Boringer udført i perioden 1960 –
1979, som udgør 55 % af boringerne i kortlægningsområdet kan have risiko for begyndende tæring af stålforerør, hvilket kan medføre indsivning i boringen. Samtidig kan oplysninger omkring materialevalg ved lerspærre være mangelfulde. Boringer der er udført før 1960, svarende til 3 % af boringerne i området, har betydelig
risiko for gennemtæring af stålforerør, hvorfor boringernes tilstand bør undersøges. Boringer uden dato udgør 8 %.
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Figur 3.4 Fordeling af boringernes alder (trin1, 2009)/18/. Væsentligt at bemærke at 55% af boringerne er
ældre end år 1980, hvilket kan udgøre en fare idet dårlig udbygget eller gennemtæret boringskonstruktioner kan give adgang for nedsivning af uønskede stoffer langs boringen (”skorstenseffekten”).
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4.

Grundvandsressourcen

Kapitel 4 er en gennemgang og sammenstilling af de eksisterende kortlægningsresultater. Der tages udgangspunkt 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 om de
undersøgelser, 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 på Naturstyrelsens hjemmeside og i GEUS´ rapportdatabase:
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand-ihverdagen/Grundvand/Grundvandskortlaegning/regional_status/Hovedgaard.htm
(Pr. 17. dec. 2012).
www.GEUS.dk (fanebladet ”Digitale data og kort” og efterfølgende valg af ”Database med grundvandsrapporter”).
De geofysiske data, boringsoplysninger og vandkemi kan ligeledes findes på GEUS´s hjemmeside:
www.GEUS.dk (fanebladet ”Digitale data og kort” og efterfølgende valg af ”National geofysisk database” eller valg af
”National boringsdatabase”).

4.1.1

Geofysiske kortlægninger

Inden for kortlægningsområdet er der udført TEM, SkyTEM, MEP og PACES /18/ der er fladedækkende geofysiske
undersøgelser. De fladedækkende undersøgelser er valgt for at understøtte den geologiske og hydrostratigrafiske
model for området, herunder kortlægning af dæklag, magasiner og magasinbund. SkyTEM er en vigtig kortlægningsmetode, hvor data fra store arealer indsamles ned til en dybde på ca. 200 m. MEP er mere nøjagtig i de øvre
lag end SkyTEM. PACES giver et detaljeret billede af de øverste ca. 20 m., og der derfor god til kortlægning af dæklag. Alle metoderne giver fordelingen af sand, ler og kalk. Desuden er der udført MRS - sonderinger øst for Højballegård /22/. MRS er en punktmåling til at bestemmer vandindholdet i jordlagene ned til ca. 70 m. MRS kan hjælpe
til at optimere de hydrauliske parametre i den hydrologiske model. Desuden er der udført log i 4 boringer til nærmere belysning af lagskift og lithologi etc. For de nye boringer har logs understøttet filtersætningerne, samt understøttet opsætningen og tolkningen af parametre i de geofysiske modeller.
Datagrundlaget for så vidt angår geofysik fremgår af tabel 4.1 og figur 4.1
METODE

Operatør

Ordregiver

Indsamlingsperiode

SkyTEM

SkyTEM aps / Århus Universitet

Århus Amt

22-10-2003 – 23-10-2003

SkyTEM

SkyTEM aps / Hedeselskabet

Århus Amt

10-07-2006 – 12-07-2006

SkyTEM

SkyTEM aps / Watertech

Århus Amt

13-05-2005 – 14-05-2005
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SkyTEM

SkyTEM aps / Alectia

Århus Amt

25-04-2007 – 02-05-2007

TEM (40*40)

HOH / Rambøll

Vejle Amt

24-03-1998 – 25-03-1998

MEP

Kemp og Lauritzen / Rambøll

Vejle Amt

15-12-1998 – 17-12-1998

PACES

Rambøll

MIM/Miljøcenter Århus

April - maj, 2009

PACES

Rambøll

Århus Amt

07-04-2005 – 08-04-2005

Schlumberger

Vejle Amt

Vejle Amt

02-03-1977 – 29-05-1978

MRS

Rambøll

MIM/Miljøcenter Århus

02-10-2009 – 08-10-2009

TEM og SKYTEM

PACES og DC-sonderinger

MRS måleområder (røde firkanter) mellem Egebjerg/Gedved i vest og Hovedgård i øst
Figur 4.1 Oversigt over de geofysiske undersøgelser med TEM og SKYTEM.(øverst tv), PACES (øverst th) samt
MRS (nederst). Farverne indikerer de forskellige geofysik-undersøgelseskampagner udført af forskellige entreprenører. Prikkerne nederst angiver enkelte DC-sonderinger. MRS undersøgelser er udført i de røde firkanter.

Undersøgelsesboringer
Der er lavet 4 dybe boringer (Hovedgård Vest /20/; DGU nr. 107.1567 og DGU nr. 107.1568 – Hovedgård Øst/21/;
DGU nr. 107.1584 og DGU nr. 98.1315) i forbindelse med kortlægningen. Boringerne supplerer den sparsomme
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viden om de dybere jordlag og begravede dale i indsatsområdet, idet de giver viden om lithologi, stratigrafi og
vandkemi. Tillige er der af GEUS udført biostratigrafisk analyse /24/ i boring DGU nr. 98.1315 mhp. vurdering af
boringens miocæne lagfølge og deres stratigrafiske indplacering.
Kemiske undersøgelser
I kortlægningsområdet er der som trin2 supplement udtaget 10 råvandsprøver som er analyseret fra 10 lokaliteter i
private boringer /19/. Kemianalyserne har til formål at vurdere grundvandskvaliteten og ikke mindst vurdere en
eventuel udvikling i kvaliteten i forhold til tidligere råvandsanalyser. Endvidere dækker disse prøver mere datasvage områder. Det øvrige hovedgrundlag for vurdering af ressourcens kvalitative tilstand stammer fra eksisterende
data - dels fra trin1 udtræk i Jupiter databasen (2009) /18/ samt dels fra supplerende Jupiterudtræk udført af
Rambøll i 2011 /14/ og /15/ samt Grontmij i 2013 /29/.
Supplerende modellering af klimaændringer
Daværende By- og Landskabsstyrelse BLST (Nu Naturstyrelsen NST) deltog sammen med Region Midtjylland og
GEUS i et InterReg IVB EU Forskning- og udviklingsprojekt kaldet CliWat. Formålet var at teste klimascenarier via
den opsatte hydrologiske model i området Hovedgård Vest (Pilotområde ”Egebjerg”) samt at sætte dette lokalområdes resultater i relation til de mange andre resultater fra Cliwat projektets internationale pilotområder. De mange
resultater og selve projektet er afrapporteret via projektets hjemmeside www.cliwat.eu. Projektets konklusioner og
vurderinger har primært fundet anvendelse til vurdering af grundvandsressourcens størrelse (OSD), oversvømmelser samt vurderinger af robustheden af ny-beregnede indvindingsoplande i forhold til klimaændringer /12/ og /13/.

4.1.2

Geologiske og hydrostratigrafiske modeller

Kortlægningsområdet har for geo-modellereingen været delt op i Hovedgård Vest /11/ og Øst /14/. De enkelte
modelleringer beskrives kortfattet i det følgende afsnit.

Figur 4.2 Geologisk/hydrostratigrafisk modelområder for hhv. Vest og Øst. Bemærk modeloverlappet på ca 2 km
nord-syd gående zone umiddeelbart vest for Hovedgård by. Overlappet og integrering af modellerne mellem Vest
og Øst er nærmere beskrevet i /11/ og /14/.
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Indenfor kortlægningsområdet er der udarbejdet hhv. for Hovedgård Øst en hydrostratigrafisk model af Rambøll/14/ og for Vest en geologisk/lithologisk model af GEUS /11/ (også benævnt ”Egebjerg. De to modeller danner
grundlaget for de efterfølgende hydrologiske grundvandsmodelleringer med beregninger af indvindingsoplande.
Områdeafgrænsningerne for de to modeller ses på figur 4.2. I hver af de geomodeller er der foretaget beregninger
og vurderinger af dæklag, grundvandsmagasiner samt geologiske strukturer bl.a. begravede dalsystemer, forkastninger etc. Modellerne er modeltekniske forskellige men giver stort set de samme informationer til brug for zoneringen og den hydrologiske modellering. For vandværkerne er der udtrukket principielle geologiske profiler ved
kildepladserne, se detailbilag fra /16/. Nedenfor er der givet en kort beskrivelse af de to geomodeller. Med den
hydrostratigrafiske og lithologiske model har det bl.a. været muligt at afgrænse grundvandsmagasinerne samt vurdere dæklagene og beregne lertykkelsen i 0 – 30 m.u.t.
VEST geo-modellen (GEUS)
Den geologiske model består af en rumlig geologisk model og af en hydrostratigrafisk model /11/. Den rumlige
geologiske model er udarbejdet som en kombineret voxel- og lagmodel – med 84 voxel-lag. Den hydrostratigrafiske
model udgøres i projektet af en såkaldt lithostratigrafisk model. Denne model er udelukkende opstillet som en
voxelmodel, hvor voxlerne definerer hele modelområdets lithologi. Der er anvendt en diskretisering på 100 x100 m
horisontalt og 5 m vertikalt. Modellerne er udarbejdet i programmet GeoScene3D.
Modelområdet omfatter den nordlige halvdel af Horsens by og bunden af Horsens fjord og breder sig 15 km mod
nord op til lige nord for Tebstrup. Modellens areal udgør ca. 200 km2 med afgrænsningerne UTMx [584.400;
562.900] og UTMy [6.190.000; 6.205.200]. Afgrænsningen er foretaget i samarbejde med de hydrologer, der udfører den numeriske grundvandsmodellering. De hydrologiske randbetingelser for vandløbsoplande og grundvandsskel ligger til grund for afgrænsningen med særlig vægt på, at man i grundvandsmodellen kan beregne en velafstemt vandbalance. Desuden er afgræsningen foretaget i henhold til de amtslige indsatsområder Tebstrup og Egebjerg /n/ og /o/.
ØST geo-modellen (Rambøll)
Den hydrostratigrafiske model for Hovedgård Øst er opstillet for et ca. 130 km2 stort område dækkende området
omkring Hovedgård /14/. Modellen er opstillet, således at den indeholder 12 modeloverflader (inkl. terrænoverfladen) dakkende i alt 11 lag fordelt på fem enheder af sand (vandforende) og seks af ler (vandstandsende lag).
Formalet med den hydrostratigrafiske model har varet at udrede den strukturelle opbygning og udbredelse af de
hydrostratigrafiske enheder i jorden. Modellen danner et væsentligt input til opstillingen af den hydrologiske model. Den hydrostratigrafiske model tager udgangspunkt i eksisterende data samt resultater fra Trin 1 kortlægningen. Den hydrostratigrafiske model er opstillet i Geoscene3D.

4.1.3

Hydrologiske strømningsmodeller

Kortlægningsområdet har for hydro-modelleringen været delt op i Hovedgård Vest og Øst. De enkelte
modelleringer beskrives kortfattet i det følgende afsnit.
Indenfor kortlægningsområdet er der udarbejdet hhv. for Hovedgård Øst en mere klassisk hydrologisk model af
Rambøll/14/ og for Vest en mere forsknings- og udviklingsbaseret hydrologisk strømningsmodel af GEUS (også
benævnt ”Egebjerg”). De to modeller danner grundlaget for de efterfølgende hydrologiske grundvandsmodelleringer med beregninger af vandbalancer, indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for vandforsyningernes kildefelter. Områdeafgrænsningerne for de to modellen ses på figur 4.3. Nedenfor er der givet en kort beskrivelse af de to hydrologiske modeller, og hvilke scenarieberegninger som er foretaget og danner baggrund for udpegningen af indvindings- og de grundvandsdannende oplande. De optegnede indvindings- og grundvandsdannende
oplande er vist i kapitel 4.3
Der er optegnet geologiske profilsnit gennem kildefelternes oplande, hvorpå de grundvandsdannende oplande og
overordnende grundvandsstrømninger er illustreret. De overordnede kort for hele Hovedgård området med nettonedbør, potentiale for det primære magasin, grundvandsmagasiner, lertykkelseskort m.v. henvises der til /15/ og
/16/.
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VEST hydromodellen (GEUS)
Opstilling af den hydrologiske model for Egebjerg er et forsknings- og udviklingsprojekt gennemført i samarbejde
mellem Naturstyrelsen Aarhus og GEUS /12/ og /13/. Formålet med projektet har været at udvikle og implementere innovative metoder til analyse af klimaændringers effekt på hydrologien og specielt grundvandet i områder med
begravede dale, og dermed udvikle og dokumentere i forhold til grundvandskortlægningen af den nye 3D voxel
baserede geologiske modellering, der oversættes til en detaljeret 3D numerisk grundvands- og overfladevandsmodel. Projektresultaterne er endvidere anvendt og afrapporteret i Cliwat-projektet.
Modellen, som dækker ca 126km2, er benyttet til at kvantificere grundvandsressourcens størrelse, udbredelse af
indvindingsoplande til udvalgte kildepladser, grundvandsdannende oplande samt alder (transporttider) af indvundet vand for både nuværende og fremtidigt klima, hvor der benyttes de seneste resultater og metoder til opgørelse
af klimaændringernes effekt på det hydrologiske system. Grundlaget for modellen er den opstillede geologiske model, som er en såkaldt ”voxel” model i 100x100x5 m modelkasser. Den meget detaljerede 3D geologisk voxelmodel
er oversæt til en ret kompleks 3D numerisk model bestående af 30 beregningslag og 100x100 m grid som en dels
stationær og semidynamisk hydrologisk model i MIKE SHE.
Indvindingsoplande samt grundvandsdannende oplande er bestemt ved brug af partikel-transportmodulet i MIKE
SHE (PT-modulet). I den detaljerede vurdering af oplandsudbredelserne er oplandene afgrænset som et rasteropland inkl. usikkerhedszonen på godt 200 m udenfor kassen (2 celler), hvor der er fundet partikelstartpunkter fra
beregningslag 1. Modellen er bl.a. anvendt til at bestemme indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande,
gradientforhold samt strømnings- og potentialeforhold i det enkelte grundvandsmagasin mv. Modellen er benyttet
til simulering af en række scenarier, som er listet nedenfor.
Scenarium

Navn

Klima

Indvindingsforhold

I - 2a

Reference

Aktuel 1991-2010

Aktuel 2006-2008

II - 4a

Fremtidigt klima

A1B 2081-2100

Aktuel 2006-2008

III - 2b

Uden oppumpning

Aktuel 1991-2010

Ingen indvinding

IV - 2c

Stationær kørsel

Aktuel 1991-2010

Aktuel 2006-2008

V - 4c

Fremtidigt klima / stationær kørsel *)

A1B 2081-2100

Aktuel 2006-2008

VI - 2ax

Følsomhed dræn (nedre konfidens-

Aktuel 1991-2010

Aktuel 2006-2008

Aktuel 1991-2010

Aktuel 2006-2008

klima

A1B 2081-2100

Aktuel 2006-2008

klima

A1B 2081-2100

Aktuel 2006-2008

(stationær recharge)

grænse dræn)
VII - 2ay

Følsomhed dræn (øvre konfidensgrænse græn)

VIII - 4ax

Følsomhed

IX - 4ay

Følsomhed

dræn

fremtidigt

(nedre kon-fidensgrænse dræn)
dræn

fremtidigt

(øvre konfidensgrænse dræn)
Supplerende scenarier
III – 2d

Tilladelser

Aktuel 1991-2010

Tilladelse

IV - 4c

Fremtidigt klima A2

A2 2071-2100 i forhold til

Aktuel 2006-2008

ref. 1961-1990

Tabel 4.2 Model og klimascenarier i ”Egebjerg-modellen”/12/ og /13/. Klimascenarierne A1B og A2 er fra IPCC
(Intergovermental Panel of Climate Change, se www.ipcc.ch )

ØST hydromodellen (Rambøll)
Grundvandsmodellen dækker et areal på ca. 114 km2 og modelområdet lapper mod vest ind over modelområdet
Egebjerg. Modelområdet ligger i Horsens, Odder og Skanderborg Kommuner, med den største andel i de to førstnævnte kommuner. Den hydrologiske model for Hovedgård øst er udarbejdet i 8.1 64 bit/MODFLOW. Modellen er
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opstillet som en 3D stationær grundvandsmodel med en diskretisering på 100x100 m. Modellen er opstillet med
udgangspunkt i den hydrostratigrafiske model for Hovedgård Øst /14/.
Modellen er bl.a. anvendt til at bestemme indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, gradientforhold
samt strømnings- og potentialeforhold i det enkelte grundvandsmagasin mv. Der er foretaget beregninger af oplande både med og uden sikkerhedsvurderinger. Dette er gjort ved anvendelse af traditionel partikelbanesimulering og
via stokastiske simuleringer. Hovedformålene med scenarierne har været at belyse variationerne i oplandene som
funktion af klima. På baggrund af den kalibrerede model er der kørt 3 scenarier:
•
•
•
•

•

Indvinding svarende til nuværende indvinding (et gennemsnit af de senste 3 års indvinding 2009-2011)
Indvinding svarende til nuværende indvinding plus 25 % infiltration
Indvinding svarende til nuværende indvinding minus 25 % infiltration
Desuden er der udført en usikkerhedsanalyse i form af stokastiske beregninger, hvor modelparametre som
hydrauliske ledningsevner varieres. Dette er gjort for at belyse usikkerheden af oplandene, som en
funktion af modelparametrene.
Endvidere er partikelbanesimuleringerne benyttet til at vise grundvandets aldersfordeling for
vandværkerne.

Figur 4.3. Hydrologisk strømningsmodelområder for hhv. Vest og Øst. Polygonernes afgrænsninger udgøres af
randeme til modellerne. Selve overgangen mellem de to modeller har været vurderet i en ca 2km bred
overlapszone. Modelområderne er hhv. 126 og 114 km2 og dækker tilsammen ca. 230km2.
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4.2

Grundvandsmagasiner og dæklag

Et af de væsentligste resultater fra den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er afgrænsningen af grundvandsmagasinerne og deres dæklag. Vurderingerne bygger i høj grad på hhv. de geologiske modeller/hydrostratigrafiske modeller, der er opstillet for Hovedgård Kortlægningsområdet i hhv. 2010 og 2011/11/ og
/14/. Resultaterne for det samlede område er endvidere sammentolket i /15/ og /16/.

4.2.1

Geologiske og landskabsmæssige forhold

De geologiske aflejringer og jordlagene er kortlægningsområdets grundvandsmagasiner og beskyttende dæklag.
Derfor er kendskab til aflejringernes fordeling og dannelseshistorie vigtig for forståelsen af de hydrologiske strømningsmønstre, den konkrete 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 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
En landskabsanalyse kan give vigtig information om de geologiske forhold, da terrænets udformning afspejler de
øverste jordlag – og sandsynligvis også de dybere dele af lagserien. På denne baggrund er der gennemført en overordnet landskabsanalyse af det aktuelle kortlægningsområde /18/.
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Figur 4.4. Landskab og højdeforhold Inddeling af kortlægningsområdet i topografiske delområder (stiplet lilla
linje afgrænser delområder som er nummereret I til VI efter karakteristika)/18/.
Hovedgård-området er beliggende mellem Horsens og Skanderborg Sø. I den nordlige del af området er terrænet
domineret af et markant VNV-ØSØ gående bakkedrag, hvor Ejer Bavnehøj udgør det højeste punkt (171 m.o.h.).
Sydover ”bølger” terrænet ned mod Horsens Fjord. Omtrent midt i området løber Gedved Mølleå i en lavning, som
har samme orientering som bakkedraget nord for. Mod syd stiger terrænet atter og danner et bakkedrag fra Gedved
i vest til Tyrrestrup i øst og længere sydover falder terrænet ned mod Horsens Fjord.
Orienteringer omkring VNV-ØSØ ses tydeligt i kurvebilledet i hele området (se Figur 4.4). Ligeledes ses tydelige
orienteringer omkring N-S i form af retlinede søer, ådale og tørre slugter, specielt i den nordlige del. Ved Tebstrup
ses Tebstrup Sø og vådområdet vest for at udgøre to markante retlinede terrænelementer på 1½-2 km’s længde.
Mellem Ustrup og Tebstrup ses lignende terrænelementer, som ofte har mindre vandløb eller moseområder i bunden. Også ved Grumstrup NØ for Hovedgård og ved Hylke lige syd for Skanderborg Sø ses disse markante dale –
alle med en tydelig N-S orientering. Mod syd i undersøgelsesområdet går denne retning igen i terrænet, men retlinetheden er ikke så udpræget her. Dalene huser typisk vandløb. Herudover ses der i den sydlige del af området en
svagt udviklet orientering omkring NØ-SV til ØNØ- VSV. Denne ses tydeligst udviklet mellem Ås og Tvingstrup,
mens fortsættelsen vestover til Serridslev og mod Hansted er knapt så tydelig. Orienteringen kan også ses ved Tolstrup, Ørskov og Bleld samt ved Hansted og vest for Egebjerg.
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På figur 4.5 ses de terrænnære jordlag, som de er tolket af GEUS /2/.
Topografiske delområder er indtegnet med lilla stiplet linie. (Jordarter: ML=brun, DS=rød, DL=orange, FS=grøn, HS=blå). Den øverste
meter af lagpakken består overordnet af moræneler. Langs randen af
kortlægningsområdet ses smeltevandssand og grus. Endvidere ses en
del områder med ferskvandsand som er fordelt omkring de mindre
vandløb og lavninger/18/.

Landskabsformerne bærer præg af, at der fortrinsvist haves ler i de øvre jordlag. Kun hvor der sker dybe nedskæringer i lagserien tyder skræntudformningerne på en sanddomineret lagserie. I stort set hele området forekommer
der afløbsløse søer og moser, hvilket viser dødispræg og samtidigt understøtter formodningen om en leret øvre
lagserie. Området har markante ådale, som stedvist er dybt nedskårne og flere steder ses at gennemskære bakkedrag. Dette tyder på en kompleks dannelse, som ikke begrænser sig til vandløbserosion i postglacialtiden, men som
peger på dannelse i senglacial tid og hvor erosionen muligvis er styret af svaghedszoner i lagserien.
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De nævnte landskabselementer er vist på figur 4.4, 4.5 og 4.6, der er et udsnit af Per Smeds ”Landskabskort over
Danmark” /3/.

Figur 4.6 Uddrag af Per Smeds landskabskort over Danmark /3/.
På figur 4.6. er informationerne fra Per Smeds landskabskort /3/ overført for det aktuelle kortlægningsområde og
med de topografiske delområder indtegnet /18/. Per Smed generelt tolker området som værende et morænelandskab med overvejende lerbund. Det topografiske delområde I svarer omtrent til et område, hvor Per Smed tolker
dødisrelief. Indenfor området ses issø-plateaubakker.

4.2.2

Prækvartæret

De prækvartære lag er fra perioderne Kridt og Palæogen. Derover følger de yngre lag fra perioden Kvartær, der
består af aflejringer fra istider og mellemistider. Grænsefladen mellem Palæogen og Kvartær kaldes prækvartæroverfladen. Beskrivelser ifølge: /18/, /11/ og /14/.

Danien
Nederst i den del af lagserien, som har interesse i grundvandsammenhæng, haves bryozokalk fra Danien, som er en
marint aflejret kalk. Danienkalken er kun anboret i olieefterforskningsboringen Horsens-1 (DGU nr. 107.219). Kalken er beliggende i intervallet 217 til 469 m.u.t. Kalken anvendes ikke til vandindvinding og beskrives derfor ikke
nærmere.
Paleocæn og Eocæn
Over Danienkalken findes marint paleocænt og eocænt ler, og det er disse aflejringer, som hovedsageligt udgør
underlaget for den kvartære lagserie. Det paleocæne og eocæne ler udgør den nedre grænse for vandindvinding, og
derfor er denne overflade vigtig at få kortlægge. Der er dog i flere tilfælde indenfor området tale om, at leret forekommer som flager i den kvartære lagserie. Derved kan der opstå tvivl om, hvorvidt den anborede ler er faststående
eller ej. Horsens-1 boringen (DGU nr. 107.219) består af 15 meter mørkegråt Paleocæn skiferler, og 35 meter grå,
Eocæne ler. Boringen er placeret, hvor prækvartæroverfladen ligger dybt, og hvor der sandsynligvis er sket erosion
af den eocæne lagserie. Denne boring forventes derfor ikke at give et fuldstændigt billede af den eocæne lagserie.
Ud fra prøvebeskrivelser i områdets boringer vurderes det, at den paleocæne lagserie sandsynligvis består af:
− Kerteminde Mergel, som er en ensartet lysgrå, siltet mergel, hvor forkislede lag kan forekomme. Spredt forekomst af skaller af snegle og muslinger.
− Æbelø Formationen, som er en mørkere grå kalkfri til moderat kalkholdigt ler med forkislede og kalkcementerede
lag.
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− Holmehus Formationen, som er en fed ler med grønlige, brunlige og blålige farver. Leret har stor plasticitet på
grund af et stort indhold af mineralet smectit.
− Ølst Formationen, som er en siltet, kalkfrit ler, vekslende med vulkanske askelag. Der findes forkislede og kalkcementerede niveauer.
Ud fra prøvebeskrivelser i områdets boringer vurderes det at den eocæne lagserie sandsynligvis består af:
− Røsnæs Ler, som er en rød til brun ler med stedvise grønne askelag.
− Lillebælts Ler, som er en grønlig og brun, kalkfattig ler.
− Søvind Mergel, som er en lysgrå til hvid, fed ler, som kan have et kalkindhold på op til 70%. Det er typisk den
eocæne Søvind Mergel og Lillebæltsleret, som anbores i vandforsyningsboringerne.
Oligocæn/Miocæn
Over Søvindmergelen haves en vekslende leret og sandet lagserie, som tydeligt adskiller sig fra det underliggende
paleocæne og eocæne ler ved at have et stigende indhold af silt og sand opefter, typisk et indhold af organisk materiale, som mørkfarver lagene, og endelig et varierende indhold af glimmer. Grænsen mellem det paleocæne/eocæne
ler og aflejringerne fra Oligocæn udgør en erosionsdiskordans, og den oligocæne/miocæne lagserie repræsenterer
en overgang fra åbne marine forhold til mere kystnære forhold og senere kontinentale forhold. Dette viser sig i form
af et stadig større indhold af silt og sand, og lagserien bærer vidnesbyrd om hyppige variationer i aflejringsmiljøet.
Lagserien består af Vejle Fjord Formationen, som i de nederste dele er lerdomineret og opefter får et større sandindhold. Formationen er udviklet som kystzonesekvenser med barriereøer og tilhørende laguner. Vejle Fjord Formationens sedimenter fremtræder typisk som:
− lyst, kvartsrigt sand eller stedvist grus.
− gråt/brunt, finkornet sand med tynde brune lerlag.
− brunt, sandet glimmerler, som sortfarves ved iltning (stort organisk indhold).
− fintlamineret finsand vekslende med tynde sorte/brune lerlag.
På baggrund af en kombination af bl.a. biostratigrafi og seismik er der opstillet en tertiær sekvensstratigrafi for det
meste af Jylland.
Overordnede strukturer
I den dybe del af undergrunden er der på baggrund af seismiske undersøgelser kortlagt forkastninger i niveau med
bunden af lagene fra Øvre Kridt. To store forkastninger ligger parallelt med henholdsvis nordkysten og sydkysten af
Horsens Fjord, og danner derved en depression i kalkoverfladen. Denne depression har et ØSØ-VNV til Ø-V forløb
fra Kalundborg via Samsøs sydspids, gennem Horsens Fjord og videre herfra nordvestover. Depressionen i kalken
er i størrelsesordenen 100-200 m øst for Horsens og ca. 400 m nordvest for Horsens, hvor depressionen i kalkoverfladen knækker fra en ca. øst-vest retning til en nordvestlig retning.
Prækvartæroverfladen og forekomst af begravede dale
Prækvartæroverfladen, som den er kortlagt på baggrund af boredata, er tidligere publiceret af Binzer & Stockmarr.
Med resultaterne af den nye fladedækkende Sky- TEM i området ses nu et mere detaljeret billede af prækvartæroverfladen. SkyTEM kortlægningen. Da prækvartæroverfladen – bedømt ud fra boringer – hovedsageligt består af fed Paleocæn, Eocæn og Oligocæn ler vil denne gode leder i store træk udgøre prækvartæroverfladen. Den
gode elektriske leder (8 ohmm) ligger meget højt i den nordlige del af området, hvor der i boringer ses tertiært ler i
koter over +100 m. Noget tilsvarende kan ses mod syd i kortlægningsområdet. I mellem disse højtliggende områder
findes et system af aflange render i overfladen af den gode leder. Disse har orienteringer omkring ØNØ-VSV og
ØSØ-VNV til SØ-NV. I den nordlige del af området, nord for Kattrup, ses tegn på en N-S lavning. Depressionerne
ligger i forskellige niveauer og bundrelieffet varierer meget indenfor hver enkelt depression. I den centrale del af
området ses meget store dybder til den gode leder i et større, uregelmæssigt område. De dybeste dele af overfladen
ligger i de topografiske delområder II, III og IV.
Lokalt-regionalt udbredt findes der begravede dale ned i prækvartæoverfladen /4/ og /18/. Det er dale i de gamle
landskaber, der senere er blevet dækket af yngre aflejringer. Figur 4.7 viser, at de fundne dalstrækninger i
kortlægningsområdet.
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Figur 4.7 Begravede dale i kortlægningsområdet /18/.
De begravede dales orienteringer stemmer godt overens med orienteringerne i topografien, hvor der for begges
vedkommende ses orienteringer omkring ØNØ-VSV og ØSØ-VNV til SØ-NV. N-S orienteringen, som for topografiens vedkommende var meget tydelig i områdets nordlige del, ses dog kun i en enkelt begravet dal nord for Kattrup
og i en enkelt dal øst for Serridslev. Sammenlagt er der god korrelation mellem forekomsten af de begravede dale og
orienteringerne i terrænet, på trods af, at dalene er helt begravede.

4.2.3

Kvartæret

Den kvartære lagserie består hovedsageligt af moræneler, smeltevandssand og interglacialt sand, ler og gytje, mens
smeltevandsler forekommer stedvist /18/. Herudover findes der postglaciale aflejringer i form af tørv, gytje og sand
overfladenært i lavtliggende områder. Ved gennemgang af borejournaler fra områdets boringer er det muligt at
sammenstille et overordnet billede af de kvartære aflejringers udseende. Generelt kan der iagttages gullige og rødlige farver i de kvartære aflejringer i de øverste meter af mange boringer, hvilket skyldes iltning.
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Moræneler:
Moræneler forekommer i lag af varierende tykkelse og i alle niveauer af den kvartære lagserie. Grå farver dominerer
i moræneleret og ofte er der tale om grønne og brune nuancer. Generelt er moræneleret kalkholdigt og ofte sandet.
Der er en tendens til, at de dybtliggende moræner i områdets sydlige halvdel er mørke og grøngrå. Borejournalerne
giver dog ingen nuancerede beskrivelser af moræneleret, og morænerne kan således ikke med sikkerhed henføres til
de navngivne tills.
Smeltevandssand og -grus:
Smeltevandssand og –grus findes spredt i den kvartære lagserie. Farverne er oftest grå, men brune farvenuancer er
almindelige. Kornstørrelsesmæssigt er der ingen lag der skiller sig ud. Det beskrives, at boringer ved Hovedgård
Vandværk viser kalkfrit kvartært smeltevandssand, mens det overliggende moræneler, smeltevandsler og -grus er
kalkholdigt. De kalkfrie lag findes mellem kote +35 og +100m. I områdets sydlige del findes ligeledes kalkfrie sandlag, men her ligger lagene på stor dybde uden kontakt til overfladenære lag. De kalkfrie lag findes under kalkholdige
lagserier på typisk 30-60 meters tykkelse. Sandlagene, hvoraf flere i beskrivelserne tolkes som ”diluvialsand”, findes typisk lige under de interglaciale lag, som ligeledes er kalkfrie. Hvorvidt sandlagene er smeltevandssand eller
interglaciale aflejringer kan ikke afgøres med sikkerhed i den enkelte boring. Men sammenstilles flere tætliggende
boringer til et samlet billede sandsynliggøres det, at hovedparten af aflejringerne er interglaciale.
Smeltevandsler og -silt:
Andelen af smeltevandsler i lagserien er lille, og beskrivelserne er sparsomme. Dog er leret kendetegnet ved at være
gråt eller lyst til mørkt olivengråt, ofte lagdelt, stenfrit og kalkholdigt.
Interglaciale aflejringer
Interglaciale aflejringer, som primært er karakteriseret ved et indhold af diatomegytje og andet organisk materiale,
forekommer i flere boringer i området. Hovedparten af de interglaciale aflejringer findes i områdets sydvestlige del.
De interglaciale lag med dynd/gytjeindhold adskiller sig tydeligt fra de andre lag i boringerne ved at have mørke
farver. De interglaciale lag i boring DGU nr. 107.553 er i 1975 dateret til ”sandsynlig alder: Holstein” af S. Th. Andersen. Under de interglaciale lag findes sand, silt og ler, hvis herkomst er vanskelig at udrede. Der er tale om lag
uden organisk materiale, som ligner smeltevandsaflejringer, og som derfor i flere tilfælde er tolket som sådan af
DGU. Lagene er dog kendetegnet ved at være kalkfrie ligesom de interglaciale aflejringer ovenover, hvilket tyder på
en tilknytning til de interglaciale aflejringer. Typisk er der i de boringer, hvor der er fundet organisk holdige interglaciale aflejringer, en tyk zone med kalkfrie aflejringer mellem kalkholdige kvartære aflejringer ovenover og nedenunder. Det vurderes, at de kalkfrie aflejringer under de organisk rige aflejringer enten er interglaciale aflejringer
eller at disse aflejringer er glaciale og er blevet kalkudvasket i Holstein mellemistiden. Det vurderes, at uanset om
lagene er glaciale eller interglaciale, så kan forekomsten af kalkfrie aflejringer være med til at korrelere mellem
boringerne. Tynde forekomster af mørke aflejringer i boringer kan muligvis være tertiære flager eller eventuelt
interglaciale aflejringer.

4.2.4

Modelopsætning for geologi og hydrostratigrafi

Med udgangspunkt i den geologiske forståelse af området er der i GeoScene3D opstillet to 3D modeller af de geologiske lag, der har betydning for grundvandets strømning for hhv Øst og Vest Hovedgård /12/ og /14/. Modellerne er
hhv. en hydrostratigrafisk model, som er opbygget med gennemgående lag for Øst og for Vest en lithologiske voxelmodel med ”kasser”. Begge modeltyper tager sigte på at skelne mellem lagenes hydrauliske egenskaber end på den
geologiske dannelse af de enkelte lag. Modellernes områder overlapper med ca. 2km og dækker hele kortlægningsområdet som har et areal på 230 km2.
De modeltyper for Øst og Vest beskrives kort i det følgende
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ØST – Hydrostratigrafisk model
Den hydrostratigrafiske model for Hovedgård Ost er opstillet af Rambøll /14/ for et ca. 130 km2 stort område.
Modellen er tolket med gennemgående lag i hele modelområdet. Tolkningen af de hydrostratigrafiske laggrænser er
foretaget i GeoScene3D langs profilerne som digitale tolkningspunkter snappet til data. Mellem data samt i datasvage områder, er der endvidere afsat støttepunkter for at få dannet gennemgående hydrostratigrafiske lag. Støttepunkterne er afsat af modelløren som et kvalificeret skøn med baggrund i den aktuelle geologiske viden for området.
Sammenstilling af Øst med Vest modellen (”Egebjerg”)
Der er ved opstillingen af den hydrostratigrafiske model for Hovedgård Øst forsøgt at lave en sømløs overgang
mellem nærværende model og ”3D geologisk model for Egebjerg” /11/. Da nærværende model er opstillet som
lagmodel, hvorimod ”3D geologisk model for Egebjerg” er en voxelmodel har det været en udfordring at analysere
de 71 lithologiske lag (i 84 enheder) fra Egebjergmodellen og sammensætte dem til 11 gennemgående lag fordelt på
fem lerlag, fire sandlag samt et prækvartært sand- og lerlag som anvendt i Hovedgård Øst modellen. Overordnet set
er der kun mindre forskelle mellem de to modeller, og de større geologiske strukturer såsom de begravede dale kan
uden problemer følges gennem de to modeller.
På lokal skala kan der nogle steder ses enkelte afvigelser mellem modellerne, hvilket tilskrives de to forskellige
tolkningsmetoder samt tolkningstilgange af de involverede modellører. Generelt ses der i områder, hvor der er
tolket sand i nærværende model ligeledes sand i ”3D geologisk model for Egebjerg”.
Hydrostratigrafisk lagserie
Den hydrostratigrafiske model er opstillet, således at den indeholder 12 modeloverflader (inkl. terrænoverfladen)
dakkende i alt 11 lag fordelt pa fem enheder af sand (vandførende) og seks af ler (vandstandsende lag).
En oversigt over den stratigrafiske lagserie samt deres navne i GeoScene3D projektet kan ses i Tabel 4.4.
Navn tolkningspunkter (GS3D)

Bund Ler 5
Bund Sand 4
Bund Ler 4
Bund Sand 3
Bund Ler 3
Bund Sand 2
Bund Ler 2
Bund Sand 1
Prækvartær overfladen
Bund Miocæn Sand
Bund model

Navn
Overflade (GS3D)

Navn
Lag (GS3D)

Terrænoverflade
Bund Ler 5
Bund Sand 4
Bund Ler 4
Bund Sand 3
Bund Ler 3
Bund Sand 2
Bund Ler 2
Bund Sand 1
Prækvartær overfladen
Bund Miocæn Sand
Bund model

Ler 5
Sand 4
Ler 4
Sand 3
Ler 3
Sand 2
Ler 2
Sand 1
Ler 1
Miocæn Sand
Miocæn Ler

Tabel 4.4: Oversigt over navne på modellerede enheder i GeoScene3D projektet (GS3D).
Antallet af hydrostratigrafiske lag er valgt på baggrund af den geologiske viden for området som er gennemgået i
/11/ samt i ovenstående afsnit. Den geologiske viden for området er sammenfattet i den geologiske principskitse
som ses på nedenstående figur. Som det ses på figuren er området karakteriseret ved en række begravede dale som
gennemskærer de prækvartære aflejringer. Dalene er hovedsagligt fyldt med lerede aflejringer og kun i mindre grad
sandede aflejringer, se figur 4.8. I den øverste del af den kvartære lagserie ses en vekslen mellem flere spredte sandede og grusede aflejringer, med meget varierende udbredelse og mægtighed, og mere sammenhængende lerede
aflejringer.
I modelområdets nordlige del ses et plateau, hvori miocæne sandede og lerede aflejringer erkendes, hvorimod der i
den sydlige del erkendes et randmorænekompleks. De lerede (vandstandsende) enheder dækker typisk over aflejringer af moræneler, smeltevandsler og smeltevandssilt samt andre aflejringstyper som vurderes til at vare vandstandsende. De sandede (vandførende) aflejringer dækker typisk, smeltevandssand, smeltevandsgrus, morænesand
samt andre aflejringer som vurderes at vare vandførende.
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Figur 4.8 Principskitse af modelområdet geologiske opbygning. Skitsen er delvist udarbejdet på baggrund af en
profillinje fra GeoScene3D modellen, og baseret på TEM data, boringer og PACES data. Nederst ses koten for
bunden af Kvartær, som tydeligt viser tilstedeværelsen af de enkelte geologiske strukturer som ses på principskitsen.
VEST – Lithologisk model (”Egebjerg”)
I nærværende afsnit gives en kort opsummering af den opstillede 3D voxel model som er tolket for et ca. 200 km2
område der dækker Egebjerg OSD og Tebstrup området indenfor Hovedgård kortlægningsområdet. 3D voxel model. Voxel diskretiseringen er 100 x 100 m i horisontal retning og 5 meter i vertikal retning, og består dermed af i alt
1.5 mill. voxels organiseret i 84 ’voxel-enheder’ /11/. Geologien er principielt set som i modelområdet for Øst modelområdet.
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Figur 4.9. Eksempel på geologisk tolkningsprofil opbygget af voxler (”kasser”). De røde lag udgør grundvandsmagasiner men resten er forskellige typer af lerdominerede aflejringer. Den prikkede linje angiver bunden af jord
med grundvandsmæssige interesser.
Den geologiske model består af en rumlig geologisk model og af en hydrostratigrafisk model. Den rumlige geologiske model er udarbejdet som en kombineret voxel- og lagmodel, der består af sværme af fladetolkningspunkter, der
beskriver forskellige lagflader. Desuden er de begravede dale modelleret, men for at kunne indarbejde deres kompleksitet rumligt, er de modelleret i et voxelgrid. Dale og lagflader er kun modelleret i de områder, hvor geologien
er rimeligt kendt og kan tolkes. Generelt er geologien forholdsvis godt kendt på trods af, at kompleksiteten er stor.
Det skyldes først og fremmest indsamlingen af SkyTEM i en stor del af området. Hvor SkyTEM ikke er indsamlet, i
den sydlige del af området – er usikkerheden generelt stor.
Der er tolket på lagflader fra Palæogen, Miocæn og Kvartær, samt et stort antal kvartære begravede dale fordelt i 7
forskellige generationer. Den kvartærgeologiske lagserie er inddelt i to sekvenser, hvoraf den ældste sekvens indeholder langt de fleste begravede dale. De to sekvenser er adskilt af en formodet erosionshorisont. Over denne horisont findes søaflejringer fra Holstein Interglacial. Området gennemskæres af en kraftigt deformeret forkastningszone og en relativt stor del af aflejringerne er glacialtektonisk forstyrret. Sidstnævnte forstyrrelser er sket meget
sent i områdets dannelseshistorie, og hele lagserien ned til palæogenet er dermed forstyrret i dette område.
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Figur 4.10. Stratigrafisk principskitse for modelområdets geologiske opbygning.
Den hydrostratigrafiske model udgøres i dette projekt af en såkaldt lithostratigrafisk model. Denne model er udelukkende opstillet som voxelmodel, hvor voxlerne definerer hele områdets lithologi. Alle grovkornede lag med
vandindvindingsinteresse befinder sig i miocæne eller kvartære lag. De miocæne lag forekommer kun i et par mindre dele af området, og udgøres primært af glimmerler. Der forekommer dog lag med kvartssand. Størstedelen af de
kvartære lag består af glacialt ler, især moræneler, men også af smeltevandsler. Indlejret i dette ler findes hovedparten af områdets grundvandsmagasiner, som består af smeltevandssand og –grus. Disse sandlag findes i adskilte,
usammenhængende enheder, typisk i de nedre dele af de ældre dale, men der ses også mere terrænnære enheder af
smeltevandssand.

4.2.5

Grundvandsmagasiner

Med udgangspunkt i lagene fra de hydrostratigrafiske/lithologiske modeller er udbredelsen af de primære grundvandsmagasiner her kort gennemgået og præsenteret.
Det primære, kvartære grundvandsmagasin i modelområdet udgøres af Sand 2 fra Øst modellen og svarer med
rimelighed til de sandlag som er beliggende mellem kote -50m og +50m i Vest modellen, figur 4.11. Den endelige
vurdering af nitratsårbarheden er primært foretaget i forhold til dette grundvandsmagasin. ”Sand 2” magasinet er
relativt tykt og især udbredt i forbindelse med dalstrukturerne og de miocæne forekomster mod nordvest, men er
det ellers forholdsvis tyndt mere regionalt set. På figur 4.11 ses udbredelsen (tykkelsen) af grundvandsmagasinet i
et udsnit svarende til kote 0m til 50m.
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Figur 4.11 Udbredelse og tykkelse af det primære magasin i koteintervallet +50 til -50 m (Sand 2) /15/.

Hovedgård Vest –

Hovedgård Øst –

Lithologiske model

Hydrostratigrafiske model

Kote +100 m til +50 m

Sand 3

Kote +50 m til 0 m

Sand 2 / miocænt sand

Kote 0 m til -50 m

Sand 2

Kote -50 m til -100 m

Sand 1

Tabel 4.5 Sammenstilling mellem de primære magasiner i de 2 modelområder /15/.
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Figur 4.12 viser den samlede magasinudbredelsen i kote 0m til +50m. Miocænt kvartssand udgør hovedparten af
disse lag.
Som det kan ses på kortet er der kortlagt et pænt stort grundvandsmagasin mellem Grumstrup i vest henover Vedslet mod Fillerup i øst og nordpå ved Torrild. Magasinet udgøres hovedsageligt af miocænt sand men består også af
kvartære sandenheder. Undersøgelsesboringen DGUnr. 98.1315 /21/ og /24/ ligger umiddelbart sydøst for Vedslet
by og bekræfter det store sandmagasin. Vandanalyser fra boringen tyder på en god vandkvalitet dog med højt indhold af arsen i det øverste niveau. Der er forsigtigt anslået en samlet potentiel vandressource på omkring 15-20
millioner m3 grundvand indenfor den blå signatur (30-50m magasin tykkelse). Ressourcen har formentlig strategisk betydning og betydningen af grundvandsfundet afklares nærmere i ”Fillerup-kortlægningen” i løbet af 2013.
Der findes en mindre Miocæn magasinlomme ved Gedved-kildefeltet i Vest som er forholdsvis lokalt afgrænset med
en mere lokal betydning.
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Figur 4.13 På figuren er vist den samlede udbredelse og akkumulerede tykkelse af magasinlag /15/. Hovedindvindingen i området sker fra niveauet kote -50m til kote +50m. Der ses store mægtigheder centralt der strækker
sig i et bånd mod nordøst i retning Torrild. Der er identificeret særlige miocæne magasinlag mellem Grumstrup i
vest henover Vedslet mod Fillerup i øst og nordpå ved Torrild.

4.2.6

Dæklag

Med udgangspunkt i modellagene fra den hydrostratigrafiske model er udbredelsen og tykkelsen af lerdæklagene
over grundvandsmagasinerne beskrevet og præsenteret overordnet.
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Figur 4.14 Akkumuleret lertykkelse (o-30 m.u.t.) over de primære grundvansmagasiner/15/.

4.3

Hydrologiske forhold

Beskrivelsen af de hydrologiske forhold i området omfatter en kort beskrivelse af overfladerecipienterne, herunder
vandløbene, samt en beskrivelse de potentiale- og strømningsmæssige forhold i grundvandsmagasinerne. Beskrivelsen bygger på Jupiter data, Naturstyrelsens temakort med bl.a. vandløb og ikke mindst på de to grundvandsmodeller, der er opstillet for området.

4.3.1

Overfladerecipienter

Grundvandsudstrømning til vandløb og søer har sammen med de topografiske forhold betydning for trykniveauet i
grundvandet og dermed strømningsretningen af grundvandet. Indenfor kortlægningsområdet er der få målestationer hvorfra der kunne indhentes vandføringsdata. Den primære datakilde er fra Lille Hansted å, hvor der ud fra
oplandets størrelse er beregnet en medianminimumsafstrømningen på 2,2 l/s pr. km2. eller ca. 70mm/år /18/.
Datagrundlaget for afstrømning er forholdsvis bedre dækkende i Hovedgård Vest, se fig 4.15.
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Figur 4.15 Vandløb, søer og målestationer i kortlægningsområdet/18/.
Omkring vandløbene vil der enkelte steder forventes en opadrettet gradient, med et tab af grundvand til følge. I
områder med opadrettet gradient vil der, ved manglende vandstandsende lag, ske en afledning via vandløbene. I
områder hvor vandløbet er beliggende højere end grundvandsspejlet vil vandløbet afgive vand til grundvandsmagasinet. I områder med nedadrettet gradient vil der, ved manglende vandstandsende lag, ske en afledning fra vandløbene til grundvandet. Afstrømning fra vandløbsoplandet indenfor kortlægningsområde er estimeret i størrelsesordnen under 5 l/s pr. km2.
Det tidligere Vejle Amt har i 1992 udarbejdet en vejledende figur (Figur 4.15), som viser vandløbenes placering i
forhold til det overordnede potentialebillede (grundvandsspejl). Figuren giver et overblik over hvilke vandløbsdelstrækninger, hvor der teoretisk kan forventes at vandløbet enten modtager (blå) eller afgiver vand (rød).
Vandløbstrækninger som er i niveau med grundvandet er markeret med grønt, vandløb som er under grundvandsspejlet er blå og med rødt er vandløbsstrækninger som er over grundvandsspejlet. I forhold til de udarbejdede grundvandsmodeller har dette amtskort fundet vejledende anvendelse da der ikke foreligger en detaljeret
amtslig kortlægning af vandløbene. Det bedste bud på grundvandsdannelse og eventuelle interaktioner mellem
grundvand og vandløb er givet i områdets to grundvandsmodeller /12/og /14/. Datagrundlag og modeltilgang er
i forhold til vurderinger af vandløbspåvirkningen mest udførligt belyst i Hovedgård Vestmodellen som følge af
arbejdet i EU-projektet Cliwat /12/og /13/.
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4.3.2

Vandbalance og potentialeforhold

Det samlede OSD for Hovedgård består af 2 kortlægningsområder, øst og vest. For det vestlige område er der tidligere opstillet en grundvandsmodel af GEUS. For den østlige del er opstillet en grundvandsmodel, på baggrund af en
hydrostratigrafiske model /12/ og /14/.
Grundvandsdannelsen bestemt i de to modeller viser, at der er et stort område med grundvandsdannelse mod
nordvest, mens grundvandsdannelsen er begrænset i de lavt liggende ådale. På baggrund af udtræk fra de to grundvandsmodeller for kortlægningsområde Hovedgård er der opstillet en overordnet vandbalance for henholdsvis OSD
udpeget i Regionplan 2005 og det reviderede OSD. Til vandbalancen er indvindingsmængden vurderet. På baggrund af afrapporteringen af den hydrologiske strømningsmodel for Egebjerg (vest) området er det vurderet at den
overordnede indvinding i området er 3 mio. m3/år.
For Hovedgård Øst er den aktuelle indvinding, som er et gennemsnit af indvinding fra 2008, 2009 og 2010 udtrukket. Indvindingsmængden indenfor OSD udpeget i Regionplan 2005 er 335.821 m3/år, mens indvindingsmængden
indenfor det reviderede OSD er 380.587 m3/år. Se tabel 4.6a.
Ligeledes er grundvandsdannelsen som nedsiver fra lag 1 til de underliggende lag bestemt. På baggrund af den
meget overordnede vurdering er der opstillet en overordnet vandbalance i forhold til hvad der dannes af grundvand
indenfor hhv. OSD udpeget i Regionplan 2005 og det reviderede OSD i forhold til den vandmængde, som oppumpes i området. På baggrund af denne vurdering er der bl.a. ikke taget højde for flow over modelrand. Vandbalancen
for Hovedgård OSD`et har en primært vejledende karakter pga. de relativt mange usikkerhedsmomenter fra dels
selve datagrundlaget og selve modelleringen,
Del omr.

OSD
RP
2005
Trin4
2012
NST 2013

Indvinding

OSD

Grv.dan.

Grv.Dan.

Udnyttelse

(m3/år)

Areal (m2)

(mm/år

(m3/år)

(%)

4.762.o87

7,1

ØST

335.821

48.107.159

99

VEST

3.000.000

42.458.410

104

4.415.675

67,9

Ø+V

3.335.821

90.565.569

-

9.803.677

34,0

ØST

380.587

54.695.065

86

4.703.776

7,0

VEST

3.000.000

52.404.034

88

4.611.555

65,0

Ø+V

3.380.587

107.099.099

-

9.534.111

35,5

Ø+V Tilladt indv.

3.683.399
3.130.889,15

108.000.000

88

9.504.000

38,8

108.000.000

88

9.504.000

32,9

Ø+V Aktuel indv.*

Tabel 4.6a Vandbalancer for det primære grundvandsmagasin beregnet for hhv. areal af oprindeligt og revideret
OSD /15/ og /16/. Vandbalanceestimatet er endeligt revideret i januar 2013 af Naturstyrelsen og skal opfattes
som vejledende. Grundvandsdannelsen for OSD`et er konservativt estimeret til 88mm/år for de primære grundvandsmagasiner ud fra hhv. Øst og Vest grundvandsmodellerne. *Den aktuelle indvinding er i gennemsnit 1520% mindre end den tilladte dvs. her der således fratrukket 15% i indvindingsmængden hvilket giver en udnyttelse af grundvandsressourcen på ca 33%.
I tabellen ses de opstillede vandbalancer, og de overslagsberegnede værdier for udnyttelsesgraden af den grundvandsdannende vandmængde. For det samlede Hovedgård OSD (Øst + Vest) ligger udnyttelsesgraden omkring de
35 %. Det bør bemærkes at langt den største indvinding fra vandværker sker i den vestlige del af OSD området,
Egebjerg, hvor udnyttelsesgraden derfor er væsentlig større, op mod 67%. Den relativ store udnyttelsesgrad i den
vestlige del af OSD`et skyldes indvindingen fra Højballegård kildefeltet. Vandbalancen i tabel 4.6 er beregnet som
et estimeret gennemsnit for det primære magasinniveau i OSD og er derfor forbundet med nogen usikkerheder.
Disse usikkerheder består hovedsageligt i at grundvandsdannelsen (på ”celleniveau”) har relativt store lokale afvigelser indenfor det vurderede OSD område. Der er ligeledes en del usikkerheder forbundet med datagrundlaget,
herunder pejlinger, afstrømningsmålinger samt at indberettede oppumpede vandmængder fra vandværkerne ikke
foreligger pr. boringer og/eller i tidsserier med f.eks. hver uge. Vurderes vandbalancen for et mindre område, f.eks.
et indvindingsopland, kan udnyttelsesgraden ændres sig markant.
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Den overordnede vandbalance i de konkrete modelområder i Hovedgård Vest og Øst giver et lidt andet billede af
ressourcen på modelområdeniveau.
Modelområde

Areal

Nettonedbør

Oppump.

Restled

Udnyttelse af nettonedbør

(km2)

(mm/år)*

(mm/År)

(mm)*

modelområde (%)

Hovedgård Vest

126

245

20

225

8,2

Hovedgård Øst

114

251

3,5

247,5

1,5

Tabel 4.6b Overordnet vandbalance for de to modelområder i hhv. Vest og Øst/12/og /14/.
*Bemærk at nettonedbøren giver et vejledende overslag på den maksimale grundvandsdannelse som kan yderligere underinddeles i flere vandbalanceled. Der henvises til de to modeller for yderligere detaljer i vandbalanceopgørelsen
Bæredygtig indvinding vurderes primært at være et spørgsmål om afsænkning, vandkvalitet samt evt. påvirkninger
af vådområder og vandløb. Vandbalancen set ud fra tabel 4.6a-b giver et fornuftigt bud på områdets udnyttelse af
grundvandsressourcen for det primære grundvandsmagasin, samt et bud på hvor der kan udarbejdes indsatser i
relation hertil. Det må anbefales at sprede indvindingen fra Højballegård kildefeltet således at ressourcen ikke
belastet for hårdt lokalt. Bæredygtig indvinding skal afvejes mod forsyningssikkerheden.
Den overordnede vurdering af vandressourcer og deres udnyttelse håndteres i statens vandplaner (aktuelt her Horsens Fjord oplandet). Nærværende OSD kortlægning udgør således et delelement i oplandet til Horsens Fjord.
Naturstyrelsen vurderer at det er sikret at Hovedgård OSD`et rummer tilstrækkeligt med grundvand af en fornuftig
kvalitet såfremt at grundvandsressourcen beskyttes og udnyttes efter de gældende regler og love.

Figur 4.16 Nettonedbør i hovedgård området. Den gennemsnitlige nettonedbør er for området ca. 248mm/år men
med store lokale afvigelser/16/.
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Der foregår således en grundvandsdannelse indenfor stort set hele kortlægningsområdet med undtagelser af områder ved vandløb og/eller artesisk tryk. For Hovedgård Vest modelområdet er der beregnet en grundvandsdannelse
på ca. 98mm/år for det primære magasin /12/ og for Hovedgård Øst modelområdet er grundvandsdannelsen beregnet til 77mm/år det primære magasin /14/. Da Øst området umiddelbart er lidt mere leret i dæklagene end i vest
området så kan dette være afspejlet i den gennemsnitlige grundvandsdannelse. Afstrømningsdata er ligeledes bedre
dækket ind i det vestlige område end i det østlige område hvilket umiddebart kan oversættes til at vandbalancen er
bedre bestemt i vestområdet. Gennemsnittet af de 2 modelområders grundvandsdannelse er 88mm/år. Den mere
sandsynlige værdi for grundvandsdannelsen ligger nærmere de 98mm/år end de 88mm/år. Så en estimeret vandbalance med udnyttelsesgrad for drikkevandsindvindingen vil ligge til den konservative side, her forstået som et
sandsynligt underestimat af den tilgængelige ressource. Indvindingsstrukturen i forhold til områdets rummelige
fordeling af magasiner kan også have en vis effekt for vurderingen af vandbalancen.
Vha. grundvandsmodellerne er potentialet (vandtrykket) i det primære grundvandsmagasin beregnet. Det simulerede potentiale fremgår af figur 4.17.

Figur 4.17 Simuleret potentiale i Hovedgård Vest er potentialet vist for magasiner i koteintervallet -40 m til -50
m. I Hovedgård Øst er potentialet vist for Lag 5. Potentialet afspejler grundvandsstrømningen i det primære
grundvandsmagasin /16/. Mod nord-nordvest samt centralt ses et højtliggende grundvandsspejl omkring kote
+50-80 m (blå nuancer). I de sydlige og sydvestlige egne falder grundvandsspejlet ned mod kote 0-10 m. Der er
således en overordnet grundvandsstrømning mod Horsens Fjord.
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Det ses af figur 4.17, at der er potentialetoppunkt (plateau) mod nord ved Tebstrup hvorfra vandet strømmer mod
syd og sydøst. Den overordnede strømningsretning i kortlægningsområdet er mod syd til fjorden.

4.3.3

Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande

Oplandsberegningerne som er foretaget i de to hydrologiske strømningsmodeller i kortlægningsområdet Hovedgård danner baggrund for udpegningen af oplandene til vandværkerne i området. I udpegningen benyttes de opstillede retningslinjer som er præsenteret i Geo-Vejledning 2 /h/.
Oplande til vandværker i Hovedgård Øst
På baggrund af partikelbanerne er der optegnet reference indvindingsoplande, således at oplandene dækker samtlige baner for scenarierne 1, 2 og 3. Ved optegningen er der benyttede en buffer på 100 meter rundt om partikelbanerne.
På baggrund af endepunkter fra alle 3 partikelbanesimuleringer samt endepunkterne for alderskørslen, hvor partiklerne i stedet er fordelt i en radius rundt om boringen, frem for i indvindingscellen, er der foretaget en reference
optegning af de grundvandsdannende oplande.
Ved optegning af de endelig indvindingsoplande, er der ligeledes inddraget modelusikkerhederne i forbindelse med
de stokastiske kørsler samt placering af partiklerne i en radius rundt om boringerne, i stedet for i den celle, hvor
boringen er placeret. Ved brug af de stokastiske oplande inddrages de arealer, hvor sandsynligheden for oplande er
80 til 100 %. Ligesom for partikelbanerne er der benyttet en buffer på 100 meter på disse arealer.
Optegning af de endelig grundvandsdannende oplande er der ligeledes inddraget modelusikkerheden i forbindelse
med de stokastiske kørsler samt placering af partiklerne i en radius rundt om boringerne i stedet for i indvindingscelle.
Grundvandsmodellen er benyttet til beregning af vandbalance samt indvindings- og grundvandsdannende oplande
for følgende vandværker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alrø Vandværk
Gangsted-Elbæk vandværk
Grumstrup Vandværk
Hadrup Vandværk
Hundslund Vandværk
Oldrup Vandværk
Søvind Vandværk
Vedslet Heden Vandværk
Vedslet Vandværk
Åes Vandværk
Haldrup Vandværk
Boring DGU nr. 98.1288, som tilhører Hovedgård Vandværk.

Der er foretaget beregninger af oplande både med og uden sikkerhedsvurderinger. Dette er gjort ved anvendelse af
traditionel partikelbanesimulering og via stokastiske simuleringer. Hovedformålene med scenarierne har været at
belyse variationerne i oplandene som funktion af klima. På baggrund af den kalibrerede model er der kørt 3 scenarier:
1.
2.
3.

Indvinding svarende til nuværende indvinding (et gennemsnit af de senste 3 års indvinding 2009-2011)
Indvinding svarende til nuværende indvinding plus 25 % infiltration
Indvinding svarende til nuværende indvinding minus 25 % infiltration

Desuden er der udført en usikkerhedsanalyse i form af stokastiske beregninger, hvor modelparametre som hydrauliske ledningsevner varieres. Dette er gjort for at belyse usikkerheden af oplandene som en funktion af modelpara-

42

Miljøministeriet – Naturstyrelsen

metrene. Endvidere er partikelbanesimuleringerne benyttet til at vise grundvandets aldersfordeling for vandværkerne.
Resultaterne af scenarierne ses i /14/ og danner grundlag for den endelige optegning af indvindingsoplande og
grundvandsdannende oplande for vandværkerne.
Oplande for Hovedgård Vest (Egebjerg) området
Opstilling af den hydrologiske model for Egebjerg er et forsknings- og udviklingsprojekt gennemført i samarbejde
mellem Naturstyrelsen Aarhus og GEUS. Formålet med projektet har været at udvikle og implementere innovative
metoder til analyse af klimaændringers effekt på hydrologien og specielt grundvandet i områder med begravede
dale, og dermed udvikle og dokumentere i forhold til grundvandskortlægningen af den nye 3D voxel baserede geologiske modellering, der oversættes til en detaljeret 3D numerisk grundvands- og overfladevandsmodel.
Modellen er benyttet til at kvantificere grundvandsressourcens størrelse, udbredelse af indvindingsoplande til udvalgte kildepladser, grundvandsdannende oplande samt alder (transporttider) af indvundet vand for både nuværende og fremtidigt klima, hvor der benyttes de seneste resultater og metoder til opgørelse af klimaændringernes
effekt på det hydrologiske system.
Grundlaget for modellen er den opstillede geologiske model, som er en såkaldt ”voxel” model i 100x100x5 m modelkasser. Den meget detaljerede 3D geologisk voxelmodel er oversæt til en ret kompleks 3D numerisk model bestående af 30 beregningslag og 100x100 m grid som en dynamisk hydrologisk model i MIKE SHE.
Der er i Kortlægningsområdet Egebjerg udpeget i alt 8 kildepladser, for hvilke der skal vurderes indvindings- og
grundvandsdannende oplande. Det drejer sig om følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedgård VV amba
Gl. Katrupvej VV
Højballegårdværket
Tvingstrup VV
Åes VV
Bleld VV
Gedved VV
Tebstrup VV

Modellen er benyttet til simulering af en lang række scenarier blandt andre fremtidigt klima, som er listet i/12/ og
/13/. Standard referencescenariet er nutidigt klimainput med perioden 1991-2010 og indvindingsgennemsnit af
2006-2008. Indvindingsoplande samt grundvandsdannende oplande er bestemt ved brug af partikeltransportmodulet i MIKE SHE (PT-modulet).
Der er generelt meget små forskelle på oplandenes udbredelse i forbindelse med simuleringerne af klimaændringer,
og for de fleste oplande ses ubetydelige ændringer. I vurdering af de grundvandsdannende oplande er det relative
antal partikler, der starter i hver kasse, og som er fundet ved vandværket omsat til en ”procent af infiltrationen”,
vist med en skala på 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 og 80-100 % - der henvises til GEUS rapporten for nærmere detaljer /12/.
I den detaljerede vurdering af oplandsudbredelserne er oplandene afgrænset som et rasteropland inkl. usikkerhedszonen på godt 200 m udenfor kassen, hvor der er fundet partikelstartpunkter fra beregningslag 1.
Resultaterne af scenarierne danner grundlag for den endelige optegning af indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for vandværkerne.
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Figur 4.18 Indvindingsoplande og grundvandsdannende områder /15/ og /16/. De grundvandsdannende områder er angivet ved skravering.
Indvindingsoplandene strækker sig generelt fra en nord til sydgående retning, hvilket er i overensstemmelse med
det overordnede potentialekortet på figur 4.17, der netop viser, at grundvandet strømmer mod syd mod Horsens
fjord. Indvindingsoplandene er ligeledes markant påvirket af de mange begravede dalstrukturer hvilket giver anledning til noget aparte polygoner.

4.4

Grundvandets kvalitet

I dette afsnit beskrives de grundvandskemiske forhold. Beskrivelsen bygger primært på Trin 1 rapporten /18/ suppleret med nyere data fra Jupiter /15/og /16/ samt supplerende vandanalyser /19/ indsamlet i området. Kommunerne har bistået med oplysninger om lokale indvindingsforhold.
Grundvandets kemiske sammensætning er et produkt af alle de påvirkninger, vandet har været udsat for på vejen
fra terrænoverfladen til indtags filtret. Den kemiske sammensætning af en vandprøve afspejler derved indirekte
vandets alder, dæklagenes beskaffenhed og det geokemiske miljø generelt.
Nedenfor beskrives de væsentligste hovedstoffer, der beskriver de grundvandskemiske forhold og processer i området, samt de hovedstoffer og miljøfremmede stoffer, der udgør et problem for grundvandskvaliteten.
Beskrivelsen bygger på trin-1 rapporten om de grundvandskemiske forhold /18/. Dataene er Jupiter data udtrukket
i oktober måned 2012 /15/ suppleret med data fra en supplerende indsamling af 10 vandanalyser fra private indvindere i 2011 /19/.
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4.4.1

Udvalgte fokusstoffer

Nitrat
Nitrat er væsentligt i forhold til at vurdere grundvandskvaliteten og grundvandsmagasinets sårbarhed. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l.
Er der målt nitrat i grundvandet, kan grundvandsmagasinet karakteriseres som sårbart overfor påvirkninger fra
overfladen, hvilket kan betyde at magasinet 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. Udvaskningen 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.
Nitratindholdet må i trin-1 området (pr. 2009) generelt karakteriseres som moderat. Der er fundet nitrat i 22 ud af
117 indtag, i koncentrationer op til 35 mg/l. Fordelingen af nitrat afspejles også i vandtypen. Sammenlignet med
andre kortlægningsområder, udgør nitrat et moderat problem i Hovedgårdområdet. Der ses nitrat, men terrænnært
kun under grænseværdien på 50 mg/l. Lokalt ses der dog boringer med et forhøjet indhold. Således ses der i nord
omkring Ustrup forhøjet indhold af nitrat i boringerne. Ligeledes syd for Søvind i syd ses forhøjet indhold af nitrat.
Det er bemærkelsesværdigt at der er gjort fund ned til dybde af 40 og 90 m.u.t.
På figur 4.19 og 4.20 er vist nitratindholdet i de undersøgte boringer. Der er en del boringer med nitrat i de mere
terrænnære magasiner, men det skal bemærkes, at langt over halvdelen af boringerne er uden nitrat.
Efter områderevisionen (OSD) er der foretaget et supplerende nitratudtræk i 2012 /15/som på baggrund af seneste
analyse og på baggrund af nye OSD arealer viser et mere omfattende billede af nitratbelastningen i området end set
ud fra trin-1 kortlægningen i 2009 /18/. Dette skyldes bl.a. at det ikke helt er samme arealer som er i spil pga. område revisionen af OSD og dels at der i den mellemliggende periode er kommet lidt flere analyser med.

Redegørelse for Hovedgård kortlægningsområdet

45

Figur 4.19 Nitratindhold ud fra seneste analyse i boringerne fra trin-1 kortlægningen (2009). Tallene angiver
dybden til toppen af filteret for boringerne.

46

Miljøministeriet – Naturstyrelsen

Figur 4.20 Nitratindhold ud fra seneste analyse i boringerne fra trin-4 kortlægningen (2012) vist med det reviderede OSD /15/ og /16/.
Det er primært i de kvartære magasiner vest for Tebstrup til Yding er der målt stærkt forhøjede nitrat koncentrationer, mens der er fundet moderate koncentrationer af nitrat ved bl.a. Tvingstrup. Boringernes filterdybde fremgår
af figur 4.21 og sammenlignes nitratkortene er der en del sammenfald for fund. På figur 4.21 er nitratindholdet
sammenholdt med dybden til filtertop. De højeste nitratkoncentrationer er fundet mod nordvest. Der er fundet
nitrat ned til omkring 90 m.u.t. Hovedparten af boringerne med nitrat indvinder dog indenfor de øverste 70 m.u.t.
med de højeste koncentrationer fundet i terrænnære magasiner. Ressourcens sårbarhed underbygges af disse nitratfund fra en relativ mellem-stor dybde.

Redegørelse for Hovedgård kortlægningsområdet

47

Figur 4.21 Nitratindhold sammenholdt med filtertop ud fra trin-1 kortlægningen (2009).

Figur 4.22 Udviklingen i nitratindholdet for boringer med indhold af nitrat fra trin-1 kortlægningen (2009).
Generelt er det ikke muligt at observere tendenser for nitrat, idet der er udført et forholdsvist begrænset antal analyser /18/. I boring DGU nr. 98.630, 98.990 og i DGU nr. 107.745 ses dog et stigende indhold af nitrat se figur 4.22.
Der er konstateret nitrat i omkring hver 6. boring i området ud fra undersøgelsen i 2009 og 2013.
Sammenfattende for nitrat kan det konkluderes, at der fundet nitrat i dele af både de kvartære terrænnære magasiner såvel som i de dybere primære magasiner. Nitrat udgør derfor et problem for drikkevandsindvindingen, men
det synes på nuværende tidspunkt ikke at være udbredt til hele området. Der er ikke nogen entydig tendens i den
tidslige udvikling i indholdet. Områdets nitratfund koblet med sårbarhed og arealanvendelse giver dette anledning
til udpegning af områder hvori der skal ske en supplerende indsats for at begrænse nitratproblemer både nu og på
lang sigt.
Sulfat
Generelt viser kortlægningsområdet lavt til mellemhøjt indhold af sulfat i boringerne, op til 140 mg/l, sammenlignet med andre områder, f.eks. kystnære områder og områder hvor der ses en meget markant sulfatering af grundvandet.
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Figur 4.23: Sulfat. Dybden til toppen af indtaget er endvidere vist som label (meter under terræn).
Boringer, som er vist med en stor sort cirkel, er boringer med en stigende tendens /18/.
Der kan dog i en række boringer (18) ses en klart stigende tendens i sulfatindholdet. Denne udvikling er karakteristisk for sulfat i kortlægningsområdet, og ses ikke så tydeligt for andre parametre. Stigning i sulfatindholdet for de
udvalgte boringer varierer fra 0,4 til 3,4 mg sulfat/l pr. år med et gennemsnit på 1,3 mg sulfat/l pr. år. Boringer
hvori der ses et stigende indhold af sulfat er spredt over hele kortlægningsområdet. Dette er en klar indikation af, at
der sker et fald i de overlejrende dæklags reduktionskapacitet, herunder evnen til at reducere nedsivende nitrat.
Stigende sulfat ses på figur 4.24.
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Figur 4.24: Boringer med stigende indhold af sulfat i kortlægningsområdet/18/.
Da der bl.a. ikke findes sedimentprøver for nitratreduktionskapacitet, er det ikke muligt at kvantificere effekten på
reduktionskapaciteten ud fra den stigende sulfattendens. Men det er en klar indikation på ustabilitet i store dele af
det geokemiske miljø f.eks. forårsaget af nedsivende nitrat og/eller overudnyttelse af grundvandsressourcen ved for
stor sænkninger af vandspejlet. Det må anbefales at overvåge sulfatniveauet nøjere.

4.4.2

Øvrige problematiske stoffer

Arsen
Der ses generelt et forhøjet indhold af arsen i det meste af kortlægningsområdet, Figur 4.25. En lang række almene
vandforsyninger såvel som private indvindere kan derfor have problemer med at behandle råvandet, således at de
kan overholde kvalitetskravene med grænseværdien på 5 µg/l for afgang vandværk og 10 µg/l for taphane hos forbrugeren .
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Figur 4.25: Arsen. Dybden til toppen af indtaget er endvidere vist som label (meter under terræn). Derudover er
områder hvor der findes begravede dale vist som røde(sikker bestemt dal) og blå (mindre sikker bestemt dal)
skraverede områder /18/.
Der ses en lang række filtre med højt indhold af arsen, over 10 µg/l, i områder med begravede dale. Der ses dog
også filtre med højt indhold af arsen udenfor de begravede dale. Endvidere viser dybdefordelingen af filtre med højt
indhold af arsen, at det høje indhold er jævnt fordelt. Samlet kan det derfor ikke konkluderes, at det høje arsenindhold henviser til dalfyld. Problemet mht. arsen er mere udbredt i hele området, end blot til bestemte delområder
eller niveauer indenfor området.
Arsenindholdet kan nærmere relateres til grundvandets redoxforhold, idet der ses et stigende indhold af arsen jo
mere reduceret vandprøven er. Dette skyldes at arsen findes i arsenholdige mineraler i lerede marine sedimenter,
hvor det under iltfrie forhold frigives til grundvandet. Arsen bindes derimod hårdt til visse hydroxider som ferrihydrit, se endvidere i /9/ og /10/.
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Figur 4.26: Arsen i forhold til dybden af toppen af indtaget. Grafen er baseret på den seneste analyse for arsen i
det enkelte filter. Arsen er ret markant udbredt i råvandet i hele kortlægningsområdet og fundet i stort set alle
undersøgte dybder /18/.
At der ses en sammenhæng mellem arsen indholdet og grundvandets redoxforhold er også beskrevet af Vejle Amt i
forbindelse med grundvandsovervågningen. Derudover beskrives det af Vejle Amt, at der er en sammenhæng mellem dæklagstykkelsen og arsenindholdet. Denne sammenhæng skal givetvis ses ved, at det reelt er dæklagstykkelsen som i høj grad er styrende for grundvands redoxforhold og derigennem styrende for arsenindholdet i grundvandet. Årsagen til, at der findes forhøjet arsenindhold i dette område må givetvis findes i den mineralogiske sammensætning af både dæklag og magasiner.
Det skal bemærkes at grænseværdien af arsen er fastsat af sundhedshensyn. Arsen er meget giftigt, hvilket i høj
grad skyldes, at arsen kemisk set ligner fosfor og derfor interfererer i biologiske processer, hvor fosfor indgår. Ved
en optimeret vandbehandling vil forhøjede arsenkoncentrationer i grundvandet være uproblematiske, da arsen som
regel udfælder i vandværksfiltrene i forbindelse med den almindelige vandbehandling på vandværket. Arsen opfattes således først og fremmest som et vandbehandlingsteknisk problem og vil derfor ikke blive behandlet yderligere i
denne sammenhæng.
Det må anbefales at overvåge arsenindholdet nøjere samt at have fokus på dette stof i vandadministrationen ved
tilladelser til indvinding af drikkevand, særligt for anlæg uden/eller med begrænset vandbehandling.

4.4.3

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 /f/. Der er i Geo-Vejledning nr. 6 /g/ opstillet en algoritme på baggrund af denne klassifikation. Vandtyperne i kortlægningsområdet er bestemt med udgangspunkt i denne algoritme. På figur 4.27, 4.28 og 4.29 er vist fordelingen af vandtyperne i områdets boringer som
repræsenterer flere magasinniveauer.
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Figur 4.27 Vandtyper i trin-1 kortlægningsområdet.
Der er ingen udpræget tendens til en geografisk fordeling af vandtyperne. I den nordlige del af kortlægningsområdet mellem Brørup og Ustrup er der dog en tendens til mere oxiderede vandtyper. I disse boringer er indtagene
også mere terrænnære end de øvrige indtag indenfor kortlægningsområdet. Indvindingerne ved Hylke og Gl. Brørup Vandværk er fra kildevæld. Derudover ses der en tendens til stærkt reducerede forhold (methanogene) mellem
Eldrup og Kattrup Made. Vandtyperne A og B, der i højere grad viser, at magasinet er sårbart overfor påvirkninger
fra overfladen. Dette gælder også for boringer med forhøjet sulfatindhold, dvs. mere sulfat end 50 mg/l. Disse boringer med forhøjet sulfat benævnes også i nogen sammenhænge for vandtype C2.
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Figur 4.28. Der ses en sammenhæng mellem dybde og vandtype, idet der i de mest terrænnære indtag ses ilt- og
nitratholdigt grundvand, mens det dybere liggende grundvand er i jern/sulfatzonen samt i methanzonen. Oxiderede vandtyper ses dog helt ned til 90 meter under terræn.
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Figur 4.29. Vandtyper fra supplerende boringsudtræk /16/. Oxiderende vandtyper A-B (sårbare) ses som
røde/orange- gule farver og de mere reducerede vandtyper C-D (mindre sårbare) ses som lysegrønne til mørke
grønne farver. Tendensen fra trin-1 udtrækket (2009) er stort set den samme, dog ses der et overdrnet bånd
nordvest og sydøst gående med A-B typer. I forhold til vandtyperne kan forhold omkring utætte boringer kan det
i den forbindelse overvejes, hvorvidt der reelt er tale om grundvandsmagasinets vandkvalitet, eller alene vandkvaliteten lokalt omkring boringen. En tilstandsvurdering af boringer som er ældre end 1980 kan derfor anbefales.

4.4.4

Miljøfremmede stoffer

Ses der i første omgang bort fra pesticiderne optræder forurening med miljøfremmede stoffer typisk i forbindelse
med forurenede grunde, hvor stofferne er blevet deponeret eller spildt. Der er af Regionen indtil videre kortlagt i alt
39 grunde i det reviderede OSD, hvor der er mistanke om forurening (Vidensniveau 1), og 23 grunde, hvor der er
konstateret forurening (vidensniveau 2) samt 6 grunde er uafklarede. Fundene har en lokal afgrænset forureningskarakter. V2 lokaliteternes forureninger udgør ikke en større trussel mod grundvandsressourcen samlet set. Regionen står for håndteringen af forureningens oprydning og afklaring /15/.
Men udover forurenede grunde findes der også talrige mere eller mindre diffuse kilder til forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer – eksempelvis utætte kloakker, nedsivning af husspildevand, udbringning af spildevandsslam og gylle (medicinrester m.v.). Med hensyn til husspildevand er det værd at bemærke, at en undersøgelse
af de produkter, der anvendes i husholdningen, har identificeret helt op til 900 stoffer, som potentielt kan forekomme i husspildevand ifølge rapport fra DANVA (2004) /26/.
Der er i 2009 undersøgelsen /18/ fundet en række øvrige miljøfremmede stoffer i grundvandet i området. Generelt
har de efterfølgende analyser dog afkræftet fundene. I boringerne DGU nr. 107.1207-6 er der dog påvist toluen. Der
er efterfølgende ikke lavet analyser for stoffet i boringen og fundet kan derfor hverken be- eller afkræftes. Indledningsvist må det vurderes, at der er tale om en positiv analyse. Der er dog ingen kendte kilder til forurening med
toluen i nærheden af boringen. Det samme gør sig gældende for fund af trichlorethylen i DGU nr. 107.1129. I dette
tilfælde kan der heller ikke findes en kilde til forurening med trichlorethylen i nærheden af boringen. Der kan i de
to sidstnævnte tilfælde være tale om falske positive. Naturstyrelsen har i 2013 fået udført et supplerende udtræk af
det reviderede OSD´s boringer mht. pesticider /29/. Pesticidbelastningen viser her at være af større omfang end i
2009 undersøgelsen, idet der i ca. 20% af boringerne er gjort pesticidfund. Forskellen på 2009 og 2013 undersøgelserne ligger dels i et areal som er i spil og dels kan der være tale om en reel stigning i pesticidfund.
Pesticider
Grænseværdien for pesticider i drikkevand er fastsat til 0,1 µg/l. Grænseværdien er meget lav, da pesticider er uønskede i grundvandet af sundheds- og miljømæssige hensyn. Der er i 2009 analyseret for pesticider i 98 boringer. På
figur 4.30a er vist fordelingen af boringer. På kortet er endvidere angivet, hvorvidt der er fund eller ej samt hvorvidt
fundet er over eller under drikkevandskravet på 0,1 mikrogram/liter. Fund er relativ sparsomme og ses i områdets
hhv. nordvestlige og sydøstlige hjørner.
Inden for kortlægningsområdet er der gjort fund eller tidligere fund af pesticider i 9 boringer, svarende til ca. 9 % af
de analyserede (98) boringer, hvilket er en del under fundprocenten på landsplan, der i 2009 var på 23 % /18/. På
figur 4.30a ses Boring og stofnavn for fund ved de seneste analyser er angivet i Tabel 4.7a. Der ses ingen sammenhæng mellem dybden og pesticidfund. Fundene er således sandsynligvis af meget lokalafgrænset karakter og kan
muligvis hænge sammen med boringens tilstand og arealanvendelse i de boringsnære omgivelser. Det har ikke
været muligt at analysere den tidslige udvikling af de gjorte fund i større stil, da datagrundlaget ikke var konsistent
til dette formål. Flere fund har været enkeltstående tilfælde som er gjort i de øverste 0-30 m.u.t., der er dog gjort et
fund helt ned i 79 m.u.t. i 2007 for boringen DGUnr 98.528. Det er ikke genfundet ved prøve i 2011.
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Figur 4.30a. Fordelingen af pesticidfund/18/.

Figur 4.30b. Tidsserier med BAM for boringerne DGUnr 98.942 og 107.745. Der ses en faldende tendens i 107.745
og en stigende i 98.942. Der er ikke fundet tilstrækkeligt med andre tidsserier som kan bekræfte at der tale om en
områdespecifik fald eller stigning i BAM.
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Figur 4.30c. Fordelingen af pesticidfund i 2013 indenfor det reviderede OSD areal /29/. Omkring hver 6.boring
har vist spor af pesticider. Ud fra datagrundlaget er OSD`et moderat belastet med miljøfremmede stoffer herunder særligt pesticider idet den supplerende undersøgelse viser at der i omkring hver 6. boring er påvist pesticider/29/. Der kan endvidere være en potentiel pulje af stoffer på vej ned i ressourcen som følge af den tidslige
forsinkelse mellem tidspunkt for brug af et givet pesticid, grundvandets transporttid (alder) og så tidspunktet for
hvornår pesticidet blev forbudt/ikke anvendt længere samt pesticidets evt. nedbrydningstid. Det anbefales at
følge udviklingen i grundvandsovervågningen /5/,/27/og / 28/

Det er primært BAM, atrazin og atrazins nedbrydningsprodukter, der er fundet i boringerne.

Boring, filter

Indhold µg/l

Stof

Dybde top filter
(m.u.t.)

98. 528-1

Under drikkevandskrav

2,6-Dichlorbenzamid

79

98. 992-1

Under drikkevandskrav

107.457-1

Under drikkevandskrav

2,6-Dichlorbenzamid

20

107.642-1

Over drikkevandskrav

2,6-Dichlorbenzamid

17

107.745-1

Under drikkevandskrav

2,6-Dichlorbenzamid

30

2,6-Dichlorbenzamid
Atrazin, desisopropyl

3,3 m (Brønd)

Tabel 4.7a Pesticidfund i Hovedgård Kortlægningsområdet (fra 2009), Fund af pesticider i seneste analyse (udarbejdet i 2009). Derudover er der tidligere fundet BAM i boringen DGU nr. 98.482, MCPA i DGU nr. 107.632,
Cyancin i DGU nr. 107.929 og DNOC i DGU nr. 107.1207-1 /18/.
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Vandværk

DGU nr

Konc.
(µg/l)

Prøveår

Ørskov Vandværk - Nedlagt

107. 632

0,03

1990

MCPA

Tvingstrup Vandværk I/S

107. 929

0,014

2001

Cyanazin

Tebstrup Vandværk

98. 482

0,015

2011

2,6-Dichlorbenzamid

84-92

Tebstrup Vandværk

98. 528

0,021

2007

2,6-Dichlorbenzamid

79-84

Tebstrup Vandværk

98. 1343

0,022

2012

2,6-Dichlorbenzamid

77-89

Søvind Vandværk A/S

107. 457

0,063

1999

2,6-Dichlorbenzamid

20-24

Søvind Vandværk A/S

107. 745

0,011

2012

2,6-Dichlorbenzamid

30-36

Riis & Ejer Fælles Vandf.

98. 667

0,026

2006

2,6-Dichlorbenzamid

25,7-29,7

Riis & Ejer Fælles Vandf.

98. 942

0,017

2009

2,6-Dichlorbenzamid

72-84

Kattrup Vandværk I/S

98. 572

0,019

2009

2,6-Dichlorbenzamid

24,5-28,5

Intet/Ukendt Anlæg

Stof

Filter
(m.u.t.)
8-12
37,5-43,5

107. 1568

0,021

2011

AMPA

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 873

0,01

1999

2,6-Dichlorbenzamid

3-3,3

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 877

0,023

2003

2,6-Dichlorbenzamid

5-5,3

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 873

0,06

2006

Atrazin

3-3,3

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 873

0,06

2006

Atrazin, desethyl-

3-3,3

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 873

0,16

2006

Atrazin, desisopropy

3-3,3

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 873

0,02

1999

Bentazon

3-3,3

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 873

0,18

2006

DEIA

3-3,3

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 875

0,01

1995

Dichlorprop

1,2-1,5

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 873

0,01

1999

Glyphosat

3-3,3

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 873

0,046

2004

Isoproturon

3-3,3

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 877

0,019

2002

Metribuzin

5-5,3

Horndrup Bæk (LOOP)

98. 877

0,02

2005

Trichloreddikesyre

5-5,3

107. 1207

0,294

1990

DNOC

Egebjerg (GRUMO)

148-156

68,-68,6

Tabel 4.7b Pesticidfund i Hovedgård Kortlægningsområdet (supplerende udtræk 2013). Fund af pesticider i seneste analyse/29/. BAM (2,6-Dichlorbenzamid) udgør ca. 2/3 af de fundne miljøfremmede stoffer. Boringen ved
Horndrup Bæk (98.877) er markant ramt af flere pesticider. Boringen er filtersat tæt ved overfladen og indgår i
Landovervågningsprogrammet (LOOP) som en del af den nationale grundvandsovervågning. Boring DGU nr.
107.1568 er sandsynligvis en falsk positiv hvilket skal afklares nærmere ved senere prøver.
Det hyppigst fundne stof er nedbrydningsproduktet 2,6-Dichlorbenzamid også kaldet BAM. Der er samtidig fund af
atrazins nedbrydningsprodukt desisopropylatrazin. Fundene er i overensstemmelse med det, som er beskrevet af
Vejle Amt i forbindelse med grundvandsovervågningen, og det må beskrives som forventet når man ser på områdets arealanvendelse. Dichlobenil har været aktivstoffet i totalukrudtsmidlerne Prefix og Casoron. Produkterne har
været anvendt i perioden 1965 til 1997, men er nu forbudt. Prefix og Casoron har været anvendt på en lang række
arealer og af en lang række forskellige brugergrupper, herunder på
• Gårdspladser
• Gartnerier (i drivhuse, på gårdspladser og udenomsarealer)
• Plantager (under buske og træer på frugt- og granplantager, på gårdspladser)
• Planteskoler (bede, gang- og stiarealer)
• Koloni- og nyttehaver
• Boligforeninger (parkeringsarealer, gang- og stiarealer, bede, legearealer)
• Enfamilieshuse (indkørsler, bede, gang- og stiarealer)
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• Parker/grønne områder/kirkegårde (gang- og stiarealer, bede, legearealer)
• Sportspladser/idrætsanlæg (løbebaner, tennisbaner, gang- og stiarealer)
• Offentlige bygninger som skoler, hospitaler mv. (gang- og stiarealer, legearealer)
• Veje (vejrabatter, fortove, stier)
• Vandværksgrunde
Atrazin har været aktivstoffet i en række totalukrudtsmidler, herunder Lindinger Atrazin, Agro Atrazin, Atrazin
47%, DLG Atrazin 50, DLG Atrazin granulat, Vectal, Gesaprim 500 FW, PLK-Atrazin 50 Fl, Holtox F, Pramitol 5 G,
Pramitol AT, og Pramitol AT 50 F. Produkterne har været anvendt i perioden 1960 til 1994, men er nu forbudt.
Atrazin har været brugt som herbicid hovedsageligt på majsmarker og udyrkede arealer. Stoffet har dog også været
anvendt i juletræsplantager og hos planteskoler. Der er fundet en række øvrige miljøfremmede stoffer i grundvandet i området. Generelt har de efterfølgende analyser dog afkræftet fundene. I boringerne DGU nr. 107.1207-6 er
der dog påvist toluen. Der er efterfølgende ikke lavet analyser for stoffet i boringen og fundet kan derfor hverken
be- eller afkræftes. Indledningsvist må det vurderes, at der er tale om en positiv analyse. Der er dog ingen kendte
kilder til forurening med toluen i nærheden af boringen. Det samme gør sig gældende for fund af trichlorethylen i
DGU nr. 107.1129. I dette tilfælde kan der heller ikke findes en kilde til forurening med trichlorethylen i nærheden
af boringen. Der kan i de to sidstnævnte tilfælde være tale om falske positive.
På trods af arealanvendelsen med spredt bymæssig bebyggelse og åbent land er pesticidfund i 2009 relativt begrænsede. I 2013 undersøgelsen viste pesticid udtrækket noget flere fund og der kan derfor være behov for at sætte
ind med beskyttende foranstaltninger, hvilket kommunen efterfølgende konkret kan vurdere. Med hensyn til øvrige
miljøfremmede stoffer ses der fund i moderat omfang og det vurderes, at øvrige miljøfremmede stoffer ikke udgør
et aktuelt større vandkvalitetsproblem i området som det er vurderet ud fra de data som har været tilgængelige i
kortlægningen. Der henvises til Grundvandsovervågningen (GEUS) og pesticidvarslingssystemet for yderligere
informationer og udviklingstrends for miljøfremmede stoffer herunder pesticider /27/, /28/og /30/.
Vurderingen af Hovedgård OSD`ets og de tilhørende indvindingsoplande i forhold til pesticider er at de udpegende
nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI) kan anvendes som udgangspunkt for en udpegning af pesticidfølsomhed.
Områder med stor grundvandsdannelse kan sammen med en konkret viden om arealanvendelsen og forurenede
lokaliteter udgøre et grundlag for kommunens udpegning af pesticidfølsomme områder. I Hovedgård OSD´et kan
der være behov for at supplere med udpegning af pesticidfølsomme områder for at sikre grundvandet. Behovet og
en evt. supplerende områdeudpegning overfor miljøfremmede stoffer (pesticider) udføres efter konkret vurdering
af kommunen.

4.4.5

Redoxfront og lertykkelse

Dybden til redox-grænsen er bestemt som den dybde, hvor der sker et farveskift fra gullige, røde og brune farvenuancer til grålige, sorte, grønlige og grå farvenuancer. De boringer, hvor skiftet ikke sikkert kan identificeres, fordi
farvebeskrivelserne er mangelfulde eller tvetydige, er ikke medtaget. Fastlæggelsen af dybden til redox-grænsen i de
enkelte boringer er foretaget ved en manuel gennemgang af alle borejournaler. Figur 4.31 viser dybden til redoxgrænsen sammen med lertykkelsen /16/.

Redegørelse for Hovedgård kortlægningsområdet

59

Figur 4.31. Lertykkelse og dybde til redoxfront /16/.

Dybde til redox-grænsen

Antal boringer

Under 5 m
Mellem 5 og 10 m

308
130

Mellem 10 og 15 m
Over 15 m

36
13

I alt

487

Tabel 4.8 Dybdefordelingen af boringer for redox-grænsen/16/.
Dybden til redox-grænsen er størst i den sydvestlige, sydvestlige og sydlige egne af OSD. Der ses en vis sammenhæng mellem tykke lerlag (>20m) og så en højtliggende redox-grænse. Steder med indvinding og/eller tynde lerlag
(<15m) ses redox-grænsen at være dybtliggende. Steder hvor redox-grænsen ligger dybt indikerer at reduktionskapaciteten over nitrat er formindsket og/eller ved at være brugt op, sandsynligvis pga. nedsivende nitrat og/eller for
stor lokal vandspejlssænkning. En dybtliggende redox-grænse kan også være antydningen af geologiske vinduer
dvs. at lerdækket lokalt ikke er tæt (ilt/nitrat kan transporteres ned) og at sårbarheden derfor lokalt er stor.
I nogle af boringerne er der observeret mere end 1 oxidationszone. Disse boringer er vist i figur 4.32, som viser
dybden til 2. oxidationszone. Flere oxidationszoner i lagserien indikerer ligeledes geologiske vinduer, og en transportvej gennem lag der kan forbinde forskellige magasiner. Der er en tendens til, at boringer, hvor der er observeret
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2 eller flere oxidationszoner, ligger indenfor eller på flankerne af de begravede dale. Dette understreger vigtigheden
af at have fokus på de kortslutninger af magasiner, der kan ske langs de begravede dale.

Figur 4.32 Dybden til redox-grænse for 2. oxidationszone, vist sammen med begravede dale/16/.
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4.5

Grundvandsressourcens nitratsårbarhed

Sårbarheden af grundvandsressourcen vurderes i forhold til grundvandsmagasinernes sårbarhed overfor nitrat. Der
tages udgangspunkt i det øverste primære grundvandsmagasin, hvorfra hovedparten af drikkevandet indvindes fra.
Det primære grundvandsmagasin i Hovedgård området fordeler sig i Øst-modellen på laget ”S2” (+ miocænt sand)
og i Vest-modellen på laget ”kote 0m til + 50m”. Lagene fra Øst og Vest modellerne er sammenfaldende og er udbredt i så godt som hele området. Magasiner over dette primære fælles niveau har en mere sporadisk udbredelse og
er mere lokalt afgrænsede. Magasiner under det primære fælles niveau følger hovedsageligt de begravede dale og
har deres udbredelse afgrænset hertil. Grundvandsmagasinerne er generelt beskyttet af lerlag i de øverste 0-30
m.u.t. men der er dog kortlagt en del ”vinduer” i dette lerlag som udgør stor risiko for nedsivning af uønskede stoffer, herunder nitrat, til det primære magasin.
Vurderingen af sårbarheden bygger på zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af nitratsårbarhed, der
bl.a. bygger på dæklagsegenskaberne (lertykkelser) og vandkvaliteten /f/, se figur 4.33.
NitratSårbarhed

Egenskaber for dæklag og grundvandsmagasin

Grundvandskvalitet

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

Reduceret ikke nitratholdigt grundvand.
Vandtype C og D

Lille

Dæklag af fed grå ler/
glimmerler eller dæklag
med højt organisk indhold
eller

Nogen

Dæklag af oxideret sand
med slirer af silt og ler eller
dæklag af reduceret gråt/
gråsort sand med lignit
eller pyrit eller

Lerdæklag mellem
5 og 15 m eller

Reduceret magasinbjergart

Svagt reduceret grundvand med ustabil vandkvalitet.
Vandtype C med stigende sulfatindhold

Stor

Dæklag er oxideret gulligtgulbrunt sand/ler
eller

Lerdæklag < 5 m
og

Magasinbjergart
uden større nitratreduktionskapacitet

Nitratholdigt grundvand.
Vandtype A og B

Lerdæklag > 15 m
eller

Figur 4.33 Kriterier for nitrat sårbarhedszoneringen. Opstillet ud fra zoneringsvejledningen /f/.
Der kan være forhold, der betyder, at sårbarheden kan være større end vurderet udelukkende på baggrund af dæklagsberegningen. Således vil en stor grundvandsdannelse medføre et hurtigere forbrug af nitratreducerende stoffer i
dæklag og grundvandsmagasin. Også forekomst af sprækker i lerdæklagene, glacialtektonik og hyppige lithologiske
skift betyder, at der kan være større sårbarhed, da det nedsivende vand hurtigere kan finde strømningsveje ned til
grundvandsmagasinet.
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På figur 4.34 er det akkumulerede lerdæklag (0-30 m.u.t.) over det primære grundvandsmagasin/15/.
Til at beskytte grundvandsmagasinet er der helt overordnet et større regionalt lerlag over 20 meter indenfor OSD.
Der er dog fundet en del geologiske vinduer i form af huller som er helt eller delvist manglende, dvs. mindre end 15
m ler til at beskytte grundvandsmagasinet. Endvidere viser den geologiske kortlægning at der er risiko for skråtstillede lag i området pga. glacialtektonik. Dette gør især gældende for den sydøstlige del af området ved bl.a. Tvingstrup, Hundslund og søvind. Desuden er det ofte kendt at moræneler dække er præget af sprækker og revner ned til
10 m.u.t. hvilket udgør en transportvej for nedsivning af uønskede stoffer fra overfladen. Ud fra kriterierne i figur
4.33 er nitratsårbarheden kortlagt i området, resultatet af sårbarheden er vist på figur 4.35.
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Figur 4.35 Sårbarhedszonering i forhold til nitrat. Den nordlige del af OSD er udpeget med stor sårbarhed, mens
den centrale vestlige del har nogen sårbarhed. I den sydvestlige del er der også stor sårbarhed. Den centrale og
østlige del af OSD er domineret af lille sårbarhed. I indvindingsoplandene udenfor OSD er der nogen eller lille
sårbarhed overfor nitrat /15/.
Den generelle fordeling og egenskaber af lerdæklag, betyder at store dele af kortlægningsområdet vurderes til stor
eller nogen sårbarhed overfor nitrat. Stedvist er sårbarheden vurderet til nogen-stor sårbarhed på trods af lerdæklaget er større end 15 meter. Dette hænger sammen med, at der her dels er en dårlig vandkvalitet i form af grundvand med vandtype A, B og C2 samt dels med grundvandets strømningsretning og grundvandsdannelsen.
Sårbarhedszoneringen i forhold til nitrat kan med fordel indgå i en vurdering af grundvandsmagasinernes sårbarhed generelt, herunder pesticidsårbarheden da der ofte ses sammenfald mellem nitratsårbare arealer og fund af
pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.

4.6

Sammenfatning for grundvandsressourcen

Grundvandsressourcen ved Hovedgård Kortlægningsområdet kan karakteriseres ved, at der er tale om en samlet
forholdsvis stor og betydningsfuld ressource, men som fordeler sig på forskellige grundvandsmagasinniveauer, der
er mere eller mindre hydraulisk sammenhængende hovedsageligt i niveauet kote -50m til +50m. De geologiske og
hydrogeologiske forhold er stærkt præget af de begravede dale samt skråtstillede lag hvilket forårsager komplekse
strømningsmønstre i grundvandet.
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Grundvandskvaliteten er afhængig af magasinforholdene, dæklagene og ikke mindst af indvindingsstrategien samt
arealanvendelsen ovenpå. Sammenfattende er der nogle problemer med ressources kvalitet idet der er fundet nitrat
flere steder i det primære magasin koblet med et generelt stigende sulfatindhold. Arsen er stærkt udbredt i hele
området og forekommer som et naturligt men problematisk stof, der dog kan fjernes ved relativ simpel vandbehandling /9/ og /10/. Miljøfremmede stoffer, herunder pesticider, vurderes på nuværende vidensgrundlag til at
være dels et boringsnært aktuelt problem og dels udgøre et behov for en mere konkret og lokalt forankret vurdering. En supplerende områdeudpegning (pesticidfølsomhed) kan vurderes nødvendig og udføres af kommunerne
efter deres konkrete vurdering.
Grundvandsressourcens kvantitative tilstand er i nogenlunde balance for hele området samlet set, men for det vestlige del af OSD (”Tebstrup/Egebjerg-indsatsområderne”) er der pres på ressourcen i form af en høj udnyttelsesgrad
/15/. Det reviderende OSD giver rum for den nuværende såvel som den fremtidige drikkevandsforsyning. De ny
beregnede indvindingsoplande, grundvandsdannende oplande til almene vandforsyningers kildefelter viser kompleksiteten af hydrogeologien og giver muligheder for prioritering af evt. beskyttelsesindsatser lokalt såvel som
regionalt.
Den gennemførte sårbarhedskortlægning viser at hovedparten af Hovedgårdområdet er sårbart overfor nedsivning
af uønskede stoffer fra overfladen, heriblandt nitrat. De mere terrænnære magasiner er mere sårbare overfor påvirkninger fra overfladen, mens de dybereliggende magasiner, som enten er kvartære magasiner i dybe dalstrukturer eller miocæne magasiner især i den østlige del af kortlægningsområdet, i en vis udstrækning vurderes relativt
sårbare i nogen grad. Det har ud fra det foreliggende datagrundlag og vidensniveau ikke været muligt at udpege
pesticidfølsomme områder. De boringsnære områder samt områder med stor grundvandsdannelse anses dog for at
være særligt vigtige for prioriteringen af grundvandsbeskyttelsen i forhold til forurening af miljøfremmede stoffer,
herunder pesticider.
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5.

Arealanvendelse og forureningskilder

I dette kapitel redegøres der for arealanvendelsen og de potentielle forureningskilder i kortlægningsområdet.
Arealanvendelsen og de potentielle forureningskilder har afgørende betydning for indsatsbehovet og de virkemidler, der er relevant at tage i anvendelse. Redegørelsen indgår sammen med resultaterne fra den øvrige
kortlægning i en samlet vurdering af indsatsbehovet i forhold til at beskytte grundvandet.

5.1

Arealanvendelse og planmæssige forhold

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og i byområder kan udgøre en forureningstrussel i forhold til grundvandet, 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 og andet (eks.
veje, åben bebyggelse og mv.) . Der ganske få naturarealer i kortlægningsområdet, se figur 5.1 og 5.2.
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Figur 5.1 Kortlægningsområdet hvor arealanvendelsen er vurderet /17/.
Fordelingen af arealanvendelsen er illustreret i tal, som angivet på figur 5.2. Her ses potentiel landbrug at
udgøre næsten 80%, skov knap 9% og by- og befæstelse ca. 6%. Natur og fersk vand udgør en meget lille andel
med >1%.
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Figur 5.2 Fordelingen af arealanvendelsen i tal /17/.

5.1.1

Byer, byvækstområder og råstofområder

Byområder udgør en potentiel forureningstrussel i forhold til grundvandet. Det er anvendelsen, opbevaringen
og håndteringen af pesticider, olie og kemikalier samt eventuel udsivning fra spildevandsledninger, der udgør
de største trusler overfor grundvandet /26/, se også afsnit 5.3.2..
Råstofområder kan ligeledes udgøre en trussel overfor grundvandet, navnlig 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 råstofinteresseområder. Det er Regionmidtjylland der udarbejder råstofplaner i dette område. Eneste kendte udlagte bområde til råstofgravning er i Odder kommune
ved Trustrup, beliggende mellem Søvind og Hundslund. Lokaliteten er vurderes ikke at udgøre en trussel for
grundvandet.
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På figur 5.3 er vist de planlagte byvækstområder (lyserødt) i kortlægningsområdet /17/.

5.1.2

Beskyttede naturtyper

Beskyttede naturtyper er områder, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne
omfatter 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 pesticider. Figur 5.4 viser, hvor der findes beskyttede naturtyper indenfor kortlægningsområdet.
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Figur 5.4 Beskyttede naturtyper /17/.
Det fremgår af figur 5.4 at hovedparten af de beskyttede naturtyper udgøres af vandløb og søer fordelt i hele
området samt fredede områder i de sydlige og sydøstligste egne mod Horsens fjord. Der findes endvidere en
del små moser og engarealer.

5.1.3

Skov, skovrejsningsområder og SFL områder

Skovarealer, bortset fra juletræskulturer, giver som udgangspunkt en god og langsigtet beskyttelse af grundvandet. Skovrejsningsområderne er derfor vigtige i forhold til indsatsplanlægningen.
Det er muligt at få tilskud til skovrejsning. Der kan gives tilskud til private ejere af landbrugsjord til at anlægge og pleje skov. Landbrugsjorden skal ligge i skovrejsningsområde eller område, hvor skovrejsning er mulig.
Hvis landbrugsjorden er beliggende i et område, hvor skovtilplantning er uønsket, kan kommunen i særlige
tilfælde give dispensation til skovrejsning.
I forbindelse med tilskud til skovrejsning vil arealet blive pålagt fredskovspligt. Naturstyrelsen administrer
tilskudsordninger til skovrejsning. For yderligere oplysninger henvises til Naturstyrelsens hjemmeside
www.naturstyrelsen.dk .
De Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) er udpeget af de tidligere amter, hvor ekstensiv og
miljøvenlig landbrugsdrift i særlig grad vil være til gavn for miljøet og naturen /n/ og /o/. Inden for disse
områder var det til og med 2006 muligt at få tilskud til en række miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
(MVJ). De sidste tilsagn til miljøvenlige 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. SFL områderne har derfor en betydning i forhold til de virkemidler,
der kan anvendes i indsatsplanlægningen.
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Mht. støttemulighederne indenfor SFL områderne, og i øvrigt også indenfor Natura 2000 og de § 3 beskyttede
naturtyper, henvises til FødevareErhvervs hjemmeside www.fvm.dk . Bemærk at Støtteordningerne ændres
jævnligt. Det bør derfor i forhold til det videre arbejde indsatser tjekkes på FødevareErhvervs hjemmeside
hvad der er gældende i øjeblikket.
På figur 5.5 og 5.6 ses hhv. skovrejsningsområderne og SFL områderne.

Figur 5.5 Eksisterende skovområder, skovrejsningsområder/17/.
Skov udgør ca. 8,5% af arealet i kortlægningsområdet, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på ca. 14%. På
figur 5.5 fremgår de eksisterende skovområder samt de områder, der i regionplan 2005 er udlagt til skovrejsning og de områder, hvor skovrejsning er uønsket. Der er primært udlagt områder til skovrejsning i den nordlige del af kortlægningsområdet ved Hylke samt ved Tvingstrup i den sydlige del af området. Områderne er
udlagt i forbindelse med eksisterende skov. Det skal bemærkes, at der kan være foretaget ændringer af skovrejsningsområderne i forbindelse med Kommuneplan 2009. Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget på baggrund af eksempelvis naturmæssige, kulturhistoriske, geologiske og landskabelige interesser. Om-
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råder som er udpeget til råstof-, vindmølle- og byudviklingsområder samt vejtekniske anlæg er ligeledes ikke
forenelige med skovrejsning. Skovrejsning i disse områder er derfor uønsket.

Figur 5.6 SFL områder/17/.
SFL er en forkortelse for Særligt Følsomme Landbrugsområder. Områderne blev i sin tid udpeget af amterne.
I områderne var der mulighed for at modtage tilskud til miljøvenlige driftsformer. SFL områderne er opdelt i
tre typer efter baggrunden for udpegningen (grundvandshensyn, naturhensyn eller hensyn til overfladevand),
se figur 5.6. Data er fra Regionplan 2005. 4.226 ha eller 24% af området er udpeget til SFL område. Heraf er
80% udpeget af naturhensyn, 18% er udpeget af grundvandshensyn og 3% er udpeget af hensyn til overfladevand.
MVJ er forkortelse for MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger. Det er en række nu nedlagte ordninger, hvor
man som ejer af landbrugsjord kunne få tilskud for at foretage tiltag til gavn for natur og miljø bl.a. indenfor
SFL områderne. Ordningerne er nu erstattet af andre tilskudstyper. En lang række af de tilsagn, der er givet
om tilskud er stadig gældende, og data er derfor vist i denne rapport. Det skal understeges, at data er fra Re-
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gionplan 2005, og der kan således være områder, hvor eventuelle aftaler er ophørt og områder, hvor der er
kommet nye aftaler til. Jf. Regionplan 2005 data er der kun truffet aftaler om MVJ ordninger på en meget lille
del af SFL områderne, jf. figur 2.5. Disse MVJ-aftaler knytter sig primært til områder i eller omkring beskyttet
natur.
En del af SFL områderne er udpeget langs søerne og vandløbssystemerne i området. Der er udpeget et stort
SFL områder af grundvandshensyn vest for Hovedgård I dag er der mulighed for at søge om andre tilskudstyper til miljøvenlig drift, f.eks. pleje af græs- og naturarealer, jf. Fødevareministeriet.

5.2

Landbrugsforhold

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af landbrugsforholdene i kortlægningsområdet. Beskrivelsen bygger på landbrugsdata fra det generelle landbrugsregister (GLR), det centrale husdyrregister (CHR) og
Gødningsregnskabet. Landbrugsdataene er som udgangspunkt registerdata fra år 2008. For beregningen af
den potentielle nitratudvaskning er der dog tale registerdata for perioden 2008-2009. Se arealanvendelsesrapporten /17/.
Landbrugsdata er henholdsvis koblet til en bedrift, det vil sige en punktplacering, og til markblokke.
Markblokke er en opdeling af landbrugsarealer i blokke, bestående af en eller flere marker. Grænserne følger
typisk faste grænser i landskabet, som f.eks. hegn og vandløb. I en markblok kan der være marker tilhørende
forskellige bedrifter.

5.2.1

Landbrugsbedrifter

Landbrugsbedrifter kan være potentielle forureningskilder både i forhold til fladekilder og til punktkilder.
Fladekilder kan være udbringning af kvælstof, pesticider og andre miljøfremmede stoffer på marken. Punktkilder kan være opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning (gyllebeholdere, møddingspladser, ajlebeholdere og
markstakke), vaske- fyldpladser for marksprøjter, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsaktiviteter og spildevandsinstallationer.
På figur 5.7 er vist fordelingen af de forskellige landbrugsbedrifter i området. Bedrifter med ingen ”dyreenheder” (DE) vil ofte være planteavlsbrug. Anvendelsen af pesticider vil som udgangspunkt være uafhængig af
bedriftstype. For hver landbrugsbedrift foreligger der oplysninger om bl.a. dyreenhed og dyrket areal. En del
af dyrkningsarealet kan ligge udenfor kortlægningsområdet. Ligeledes kan bedrifter, der ligger udenfor kortlægningsområdet, have dyrkningsarealer indenfor området.
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Figur 5.7 Placeringen af landbrugsbedrifterne samt antal dyreenheder (DE) ved hver bedrift /17/.
Husdyrtrykket varierer indenfor kortlægningsområdet. Det er navnlig i de sydlige og sydøstlige dele, at der er
store husdyrbedrifter med bedrifter over 150 DE. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der på store
husdyrbedrifter ofte findes andre forureningskilder som eksempelvis opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning. Landbrugsarealet i kortlægningsområdet dyrkes fortrinsvist af svine- og planteavlsbrug (hhv. 40% og
33%), mens kvægbrugenes andel af dyrkningsarealet udgør knap 17%. I området udgør kvægbrugene således
et mindre areal end landsgennemsnit, mens svine- og planteavlsbrugene i området udgør en større arealandel.

5.2.2

Potentiel nitratudvaskning

Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der med udgangspunkt i kvælstofoverskuddet og
nettonedbøren principielt kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet. Kvælstofoverskuddet beregnes ud fra
gødningsregnskaberne, som er indberettet på bedriftsniveau. Det betyder, at opgørelserne, som er vist på
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markblokniveau, udgør det gennemsnitlige kvælstofoverskud for hele bedriften. Den potentielle nitratudvaskning fra rodzonen indenfor de enkelte markblokke er beregnet som et gennemsnit for perioden 20072010. Resultatet fremgår af figur 5.8.

Figur 5.8 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning opgjort på markblokniveau for perioden 20072010 /17/.
Den potentielle nitratudvaskning varierer meget indenfor området, fra under 25 mg/l til over 125 mg/l. I den
nordlige halvdel af kortlægningsområdet er udvaskningen af nitrat mindre end i områdets sydlige halvdel,
hvilket bl.a. hænger sammen med SFL områder her. Omvendt må det bemærkes at den sydlige halvdel af
området er præget af store landbrugsbedrifter og der ses en overvægt i markblokke med en nitratudvaskning
på 75 mg/l eller derover (orange og røde farver).
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Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning i kortlægningsområdet er 69 mg/l, hvilket er lidt højere end
landsgennemsnittet på 66 mg/l. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning omfatter kun de arealer,
som dyrkes landbrugsmæssigt og vil være i nogen grad være lavere hvis alle arealer inkluderes f.eks. skov og
naturarealer.
Beregningerne af den potentielle nitratudvaskning vist på figur 5.8 bygger på data fra 2008. Der kan således i
dag lokalt være ændrede forhold, som giver ændret udvaskning af nitrat. I forhold til denne redegørelsesrapport og det efterfølgende indsatsplanarbejde bruges kortet primært som en vejledende screening, der viser
områder med intensivt dyrkede landbrugsarealer og dermed arealer, hvor der er en potentiel risiko for stor
nitratudvaskning.

5.3

Forureningskilder

I nærværende afsnit beskrives forureningskilderne i kortlægningsområdet primært med udgangspunkt i de
kortlagte jordforureninger /15/, /17/ og /18/. 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 Hovedgård Kortlægningsområde er forurenede grunde, hvorfra der sker eller kan
ske udvaskning af forurenende stoffer til grundvandet. Inden for kortlægningsområdet er det Region Midtjylland, der ifølge jordforureningsloven prioriterer kortlægning, undersøgelse og oprensning af punktkilder
inden for indsatsområderne.
Undersøgelserne og afværgeindsatserne i forhold til grundvand vil blive prioriteret af Region Midtjylland i
forhold til den vurderede forureningsrisiko. Fremdriften i grundvandskortlægningen og kommunernes indsatsplaner for grundvand vil også være af væsentlig betydning for Region Midtjyllands prioritering af indsatsen til sikring af grundvandsressourcen. Regionen kan også inddrage anden potentiel forureningspåvirkning
samt udnyttelsesgraden 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 udgøre en miljø- og
sundhedsmæssig risiko.
Region Midtjylland har på nuværende tidspunkt næsten afsluttet kortlægningen af lokaliteter i området. I
Horsens kommune er der desuden en række lokaliteter hvor regionen på nuværende tidspunkt ikke har taget
stilling til kortlægning (uafklarede 6 stk.). I de tilfælde, hvor regionen ikke har undersøgt eller afværget kendte forureninger i et indsatsplanområde, vil regionen i forbindelse med indsatsplanlægningen oplyse kommunen om en forventet tidsplan for regionens indsats i det omfang regionen har en tidsplan for indsatsen i indvindingsoplandet. Regionen deltager i kommunernes indsatsplanlægningsarbejde fra den indledende fase.
Da jordforureningskortlægningen omfatter et stort antal 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.
Hoved arealkortlægningen fra 2010 er af Region Midtjylland blevet suppleret med seneste viden fra primo
november. 2012. Fra seneste viden og indenfor det reviderede OSD findes der nu 68 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen. Ændringen i disse opgørelser viser en større afklaring som regionens
dynamiske kortlægning fremskrider. Placeringen af lokaliteterne i 2010 kortlægningen og fra seneste viden er
angivet på figur 5.9. Endvidere fremgår de uafklarede lokaliteter, hvor Regionen ikke har taget stilling til
kortlægningen. I 2010 var godt halvdelen af de forurenede lokaliteter indenfor det daværende OSD.
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Regionens kortlægning af forurenede lokaliteter

V1

V2

Uafklaret

I alt

Arealkortlægning NST/RM august 2010
Seneste viden RM november 2012

93
39

36
23

0
6

129
68

Tabel 5.1 Viser Regionens opgørelser fra hhv. 2010 og 2012 /15/ og /18/.
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Figur 5.9 Kortlagte forureningslokaliteter Regionens opgørelser fra hhv. 2010 hovedkortlægningen (øverst)
og fra seneste viden 2012 (nederst) /15/ og /18/.

5.3.2

Øvrige forureningskilder

Udover de kortlagte jordforureninger er der en række øvrige potentielle kilder til grundvandsforurening.
Spildevands- og nedsivninganlæg
Spildevandsanlæg, spildevandstanke og spildevandsledninger kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet /26/. 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 (herunder sommerhusområder) 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. Det er især miljøfremmede stoffer, bakterier og fosfater som er potentielle forurenende stoffer fra nedsivningsanlæggene Indvindingsboringer til almene vandforsyninger er omfattet af en 300m hygiejnisk beskyttelseszone hvor nedsivningsanlæg eller lignende forhold
normalt ikke tillades.
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Pesticider
I landzonen er der risiko for udvaskning af pesticider og nedbrydningsprodukter heraf fra fladekilder og især
punktkilder i form af vaske- og fyldpladser. Uhensigtsmæssig indretning af fyld- og vaskepladser kan resultere
i spild af pesticider. Herudover har gartnerier, frugtplantager og planteskoler ofte et meget stort forbrug af
pesticider. Gårdspladser udgør med stor sandsynlighed en forureningsrisiko, da der ofte har været anvendt
ukrudtsmidler, ligesom det flere steder har været normen at anvende gårdspladserne som fyld- og vaskeplads.
Der er risiko for pesticidpåvirkning fra anvendelse i parcelhushaver, på sportspladser, kirkegårde og golfbaner samt langs jernbaner, stier, veje og andre befæstede arealer.
I lokalt afgrænsede områder i Hovedgårdområdet er der gjort fund af pesticider. Ud af 98 boringer blev der i
2009 fundet ca. 9%. For det reviderede OSD i 2013 er der gjort fund i ca. hver 6. boring . Det hyppigst fundne
stof er nedbrydningsproduktet 2,6-Dichlorbenzamid også kaldet BAM. På trods af arealanvendelsen med
spredt bymæssig bebyggelse og åbent landbrugsland er pesticidfund tilsyneladende lokalt afgrænsede. Mht.
øvrige miljøfremmede stoffer ses der kun fund i mindre omfang og det vurderes, at øvrige miljøfremmede
stoffer ikke udgør et vandkvalitetsproblem på nuværende vidensniveau eller en større trussel i området. Pesticidfundene kan potentielt være et stigende problem og en mere konkret vurdering af denne trussel anbefales
iværksat af kommunerne.

Vejsalt
Vejsaltning kan påvirke kloridindholdet i grundvandet. I GEUS rapport fra 2009 /8/ 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 et lokalt problem
i større byer og langs trafikintensive veje, der saltets intensivt.

Ubenyttede boringer og brønde
Brønde og boringer, som ikke er i brug, udgør 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 udgør derfor en særlig risiko.
Gamle råstofgrave/huller kan ligeledes være anvendt til bortskaffelse af affald mv. – og kan derfor ligeledes
udgøre en risiko.
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6.

Områdeudpegning

I dette kapitel vurderes afgrænsningen af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og justeringerne af OSD præsenteres. Endvidere præsenteres de reviderede indvindingsoplande til de almene vandforsyninger. Endelig vurderes sårbarheden af magasinerne i OSD og indvindingsoplandene udenfor OSD, og på
baggrund heraf udpeges de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder med hensyn til
nitrat (ION).
De ændrede områdeafgrænsninger træder i kraft (som seneste viden), når redegørelsen er overdraget til
kommunen. Områdeafgrænsningerne vil herefter kunne findes på miljøportalen for så vidt angår OSD, OD,
NFI og ION.

6.1

Indvindingsoplande

Med udgangspunkt i de opstillede grundvandsmodeller, se afsnit 4, er indvindingsoplandene til vandværkerne beregnet og administrativ optegnet. Indvindingsoplandet er det område, indenfor hvilket grundvandet
strømmer hen til den givne indvindingsboring /h/.
I grundvandsmodellerne er der gennemført partikelbanesimuleringer, hvor partikler placeret i indvindingsboringerne er sporet baglæns til grundvandsspejlet nær terræn. Indvindingsoplandene er efterfølgende optegnet som yderkanten af partikelbanerne tillagt en buffer. For de nærmere detaljer om optegningen af indvindingsoplandene henvises til afsnit 4.3.3. Indvindingsoplandene fremgår af figur 6.1

Figur 6.1 Indvindingsoplande for vandværkerne i Hovedgård kortlægningsområdet /15/.
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Der er samtidig med beregningen af indvindingsoplandene foretaget en beregning af de grundvandsdannende
oplande til vandværkerne vha. den opstillede grundvandsmodel, se afsnit 4.3.3, der nærmere redegør for
grundvandsmodellen og disse beregninger.
De grundvandsdannende oplande kan anvendes som en prioritering af de eventuelle indsatser, der skal foretages i indvindingsoplandene. De grundvandsdannende oplande er dog ikke administrative områdeafgrænsninger og bliver ikke indlæst i Miljøportalen (www.miljoeportal.dk ).

6.2

Områder med særlige drikkevandsinteresser

Den sidste udpegning af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Områder med Drikkevandsinteresser (OD) skete i kortlægningsområdet i forbindelse med Vejle Amts og Århus Amts regionplan 2005
samt ud fra vandplanen 2009, ud fra daværende eksisterende data. I forbindelse med kortlægningen i Hovedgård kortlægningsområdet er der opnået en større viden om området, der har medført, at områdeafgrænsningerne er vurderet og justeret i forhold til den nye viden. Det reviderede OSD og tidligere OSD fremgår af figur
6.2. OSD udgør efter revisionen 108 km2 i forhold til tidligere, hvor OSD i 2009 udgjorde ca. 91 km2.

Figur 6.2 OSD og tidligere OSD samt de nye indvindingsoplande ved Hovedgård Kortlægningsområde/15/.
Det samlede OSD areal er ikke ændret væsentligt, men afgrænsningen afviger som vist på figur 6.2. OSD revisionen tager udgangspunkt i vejledningen fra Miljøstyrelsen /a/, og er foretaget med udgangspunkt i følgende
sammenstilling af resultater fra kortlægningen som er: Magasinudbredelse, beskyttende lerlag, vandkvalitet,
arealanvendelse, forureningstrusler, nuværende såvel som fremtidige indvindingsmuligheder, vandkvantitet,
grundvandets strømning (potentiale) samt den udførte sårbarhedsanalyse /15/ og /16/.
OSD`et fremstår som robust og har således rum for den nuværende såvel som for den fremtidige drikkevandsforsyning. Der ligeledes muligheder omlægninger i vandforsyningsstrukturen indenfor OSD`et.
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Figur 6.3 OSD og potentialelinjer for de primære indvindingsmagasiner. Med udpegningen af OSD er det
tilstræbt at have en overordnet udadgående strømningsretning. Overordnet er grundvandsstrømningen fra
bakkedragene i nord mod Horsens fjord i syd. Der er observeret et lokalt højdepunkt i potentialet umiddelbart nordøst for Søvind. Dette skyldes højtliggende fed tertiær ler og er som sådan ikke et udtryk for større
magasiner med et højt grundvandtryk /15/.

6.3

Nitratfølsomme indvindingsområder

Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nitrat indenfor OSD og/eller indenfor almene vandforsyningers indvindingsoplande. Udpegningen foretages i henhold til
miljømålslovens § 8 a.
De nitratfølsomme indvindingsområder er oprindeligt udpeget i amtets regionplan og efterfølgende udpeget i
vandplanerne. Med udgangspunkt i den detaljerede kortlægning er udpegningen som nitratfølsomt indvindingsområde og sårbarheden vurderet nærmere.
Udpegningen af nitratfølsomme indvindingsområder tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens zoneringsvejledning /f/ og /i/. Heraf fremgår, at i områder med nogen eller stor grundvandsdannelse udpeges de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor et af følgende kriterier er opfyldt:
•

Nitratkoncentrationer over 25 mg/l i indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet
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•
•

Nitratkoncentrationer over 5 mg/l med stigende tendens i indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet
Ringe geologisk beskyttelse over for nitrat

Områder med grundvandsdannelse er vurderet og udpeget i kapitel 4, afsnit 4.3 (hydrologiske forhold), mens
de grundvandskemiske forhold, herunder nitratindhold er tolket i kapitel 4, afsnit 4.4 (grundvandskemi).
Endelig er der i kapitel 4, afsnit 4.5 foretaget en sårbarhedszonering af de områder, der er sårbare overfor
nitrat, jf. /f/, dvs. de områder hvor der er en ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat.
På figur 6.4 er vist sårbarhedszoneringen overfor nitrat. De grundvandskemiske forhold indgår i sårbarhedszonering sammen med de hydrogeologiske forhold. Se også kapitel 4.

Figur 6.4 Nitratsårbarhedszonering indenfor det nye OSD og tre indvindingsoplande /15/.
Der udpeges ikke nitratfølsomme indvindingsområder i områder med ringe eller ingen grundvandsdannelse
/f/. De øvrige arealer over grundvandsmagasiner, der er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed, skal som
udgangspunkt udpeges som nitratfølsomme indvindingsområder.
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Figur 6.5 Illustration af områdeudpegninger med nitratsårbarhed og indsatsområde mht nitrat (ION)/f/.
Forståelsen af nitratsårbarhedsudpegningen er endvidere præciseret af Naturstyrelsens notat i 2012 mht.
NFI og ION /i/. På principskitsen er en betydelig del af det sårbare område er dækket af skov. Der derfor

kun brug for at udpege en del af området som indsatsområde med hensyn til nitrat. Det samme ville være
tilfældet, hvis der var tale om f.eks. eng, mose, fredet areal eller andre anvendelser, hvor nitratudvaskningen
er minimal (eller grundvandsbeskyttelsen dermed er af blivende karakter).

6.4

Indsatsområder med hensyn til nitrat

Indsatsområder med hensyn til nitrat (ION) udpeges indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI),
hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. Udpegningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.
De udpegede indsatsområder med hensyn til nitrat er de dele af de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor
der er et dokumenteret behov for en særlig indsats for at begrænse nitratudvaskningen. Større områder med
skov, mose, fredning og vådområde, hvorfra der som udgangspunkt kun sker en begrænset nitratudvaskning,
udpeges ikke som indsatsområder med hensyn til nitrat. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen senere ændres, vil arealerne dog kunne få et indsatsbehov.
Hele det nitratfølsomme indvindingsområde udpeges som indsatsområde med hensyn til nitrat, da en vurdering af arealanvendelsen viser, at området udgøres af landbrugsarealer med en potentielt stor nitratudvaskning samt mindre spredte skovområder. Der er desuden konstateret nitratproblemer flere steder i området,
ligesom den geologiske opbygning udgør risiko med geologiske vinduer. Arealanvendelsen er nærmere vurderet i kapitel 5. Heraf fremgår, at der i lokalt afgrænsede dele af kortlægningsområdet er der fredsskovområder, hvorfra det vurderes at der kun sker en begrænset nitratudvaskning.
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På baggrund af ovennævnte udgør indsatsområderne med hensyn til nitrat de arealer, som er vist på figur 6.6.
Zoneringen af ION er endvidere vist efterfølgende på figur 6.7

Figur 6.6. Indsatsområde med hensyn til nitrat (ION) og ”blivende natur”/15/.
Ved Hovedgård er der indenfor NFI få større sammenhængende områder med fredsskov eller §3, der kan
udtages af indsatsområdet med hensyn til nitrat. Det drejer sig om fredsskov og vådområder nord og syd for
Gedved, samt fredskov nordøst for Hovedgård, figur 6.6.
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Figur 6.7. Indsatsområde med hensyn til nitrat (ION) og zonering med hhv. nogen og stor sårbarhed/15/.
Indsatsområder med hensyn til nitrat zoneres i områder, hvor magasinerne har henholdsvis stor nitratsårbarhed og nogen nitratsårbarhed. Resultatet af zoneringen ses på figur 6.7.
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7.

Indsatsforslag

I dette kapitel er der opstillet en række forslag til indsatser med henblik på at sikre nuværende og fremtidige
drikkevandinteresser i området. Der tages udgangspunkt i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser
(OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. For vandforsyninger, hvor det er
vurderet relevant, er der også opstillet forslag til indsatser.
Indsatsforslagene er baseret på en vurdering af beskyttelsesbehovet i området. I vurderingen indgår sårbarheden, arealanvendelsen og forureningstruslerne.
Det endelige valg af indsatser foretages af kommunen, der er den ansvarlige myndighed i forbindelse med den
kommende indsatsplan. Nedenstående indsatsforslag skal således alene opfattes som inspiration. Det skal i
den forbindelse nævnes, at der ud over nedenstående kan være relevante beskyttelsesindsatser, som den enkelte kommune efter de konkrete problemstillinger kan iværksætte.

7.1

Beskyttelsesbehov generelt

Der er nedenfor opstillet mulige beskyttelsesbehov, som vil være dækkende for langt hovedparten af kortlægningsområdet.
1/
Kortlægningen har vist, at grundvandsmagasinerne generelt i hovedparten af området er nitratsårbart, bl.a.
fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over magasinerne. Sammen med arealanvendelsen betyder
dette, at dele/store dele af OSD og indvindingsoplandene udenfor OSD er udpeget som indsatsområde med
hensyn til nitrat.
Indenfor indsatsområde med hensyn til nitrat er kommunen forpligtet til at udarbejde en indsatsplan med
hensyn til nitrat. Indsatserne kan tilpasses efter sårbarhedszoneringen (se afsnit 4.5).
•
Der er et moderat til højt nitratindhold i dele af det primære grundvandsmagasin, der ligger indenfor
indsatområde med hensyn til nitrat, der er udpeget mod hhv. nord-nordvest og syd-sydøst. For at
sikre, at der fortsat kan indvindes vand af en god kvalitet, foreslås at kommunerne sikrer, at nitratudvaskningen fra området nedbringes.
2/
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en række forureningslokaliteter, som er kortlagt
efter jordforureningsloven, beliggende indenfor OSD og indvindingsoplandene. I forbindelse med kommunens indsatsplanlægning vil der være behov for en opdateret viden om disse lokaliteter, herunder prioriteringen af oprydningen.
3/
Det foreslås, at kommunerne sikrer, at eventuelle fremtidige ændringer i arealanvendelsen indenfor OSD og
indvindingsoplande uden for disse, sker under hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen.
4/
Da der er flere byområder og småbyer (Gedved, Tebstrup, Hovedgård, Tvingstrup, Søvind, Hundslund m.fl.) i
indvindingsoplandene til de almene vandværker, og da magasinet er kortlagt til nogen/stor sårbarhed overfor
nitrat, kan der være behov for information til beboerne om konsekvenserne af evt. spild af miljøfremmede
stoffer og/eller lignende grundvandstruende aktiviteter.
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5/
Der er i kortlægningsområdet fundet miljøfremmede stoffer i grundvandsmagasinet. En mulig kilde kan være
ubenyttede boringer og brønde samt boringernes tilstand. Der kan være behov for yderligere viden om disse
ubenyttede boringer og brønde. En anden kildemulighed er relateret til arealanvendelsen og herunder evt.
punkt- og/eller fladekilder. Kommunen kan efter konkret vurdering udpege områder som er følsomme overfor miljøfremmede stoffer.
6/
Generelt indenfor OSD og indvindingsoplande kan det være hensigtsmæssigt, at der ved miljøtilsyn af virksomheder, herunder landbrug, er fokus på at vurdere risikoen for forurening af grundvandet. Tiltag bør
iværksættes, såfremt der vurderes at være en sådan risiko.
7/
Kortlægningen har vist, at der er flere steder i kortlægningsområdet, hvor den naturlige grundvandskvalitet er
ringe/vigende kvalitet, som følge af forhøjet indhold af nitrat og arsen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at
det tages hensyn til dette i forbindelse med den nuværende indvinding og ved placering af fremtidige indvindinger.
8/
Kortlægningen har vist, at der er magasiner, med en vigende grundvandskvalitet eller en negativ udvikling i
grundvandskvaliteten, som bør overvåges, her aktuelt mht stofferne; nitrat, arsen og sulfat samt miljøfremmede stoffer.
9/
Der er indenfor kortlægningsområdet udlagt et areal til råstofgravning i Odder kommune ved Trustrup, beliggende mellem Søvind og Hundslund. Lokaliteten er vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandet. Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces, og kan sammenlignes med den uregulerede risiko for
grundvandsforurening i forbindelse med jordbrugsmæssig drift. Ved indvinding af sand, grus og sten fjernes
typisk let gennemtrængelige lag, der ikke har ydet en særlig god beskyttelse af grundvandet. Grundvandet vil,
såfremt det ikke er beskyttet af mellemliggende gennemgående impermeable lerlag, generelt være sårbart
overfor arealanvendelse efter endt råstofindvinding. Det er derfor afgørende for grundvandsbeskyttelsen, at
de efterbehandlede råstofgrave ikke anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet.

7.2

Forslag til virkemidler

Beskyttelsesniveauet for grundvand i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastlægger, at der ved tilladelse
eller godkendelse af husdyrbrug på arealer inden for nitratfølsomme indvindingsområder skal stilles krav om,
at der ikke må ske merbelastning, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat/l i eftersituationen. Dette krav gælder ikke, hvis udvaskningen fra rodzonen ikke overstiger 50 mg nitrat/l i eftersituationen.
Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen gælder, at der for arealer omfattet af en indsatsplan skal stilles krav i
en tilladelse eller godkendelse, så denne lever op til indsatsplanen. Dog kan der ikke stilles mere vidtgående
krav end svarende til en nitratudvaskning fra et planteavlsbrug, dvs. det niveau for nitratudvaskning man har
ved dyrkning af jorden uden tilførsel af husdyrgødning.
Efter lov om Miljøbeskyttelse § 24 kan kommunalbestyrelsen give påbud eller nedlægge forbud for at undgå
fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.
Der er et moderat til stedvist højt nitratindhold i dele af de grundvandsmagasiner der ligger indenfor det
indsatområde med hensyn til nitrat, der er udpeget i Hovedgårdområdet. For at sikre, at der fortsat kan indvindes vand af en god kvalitet, foreslås at kommunerne sikrer, at nitratudvaskningen fra området nedbringes.
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Der er flere muligheder for at regulere og nedbringe nitratbelastningen i indsatsområder med hensyn til nitrat. En mulighed er at der kan stilles krav om nedbringelse eller ophør af nitratbelastende aktiviteter som
konsekvens af indsatsplaner. Hvis der ikke kan opnås en frivillig ordning, kan kommunen meddele påbud
efter Lov om Miljøbeskyttelse § 26 a mod fuld erstatning. En anden mulighed er, at kommunen kan stille krav
til, at husdyrudvidelser i fremtiden medfører lavere total nitratudvaskning (f.eks. for at beskytte OSD generelt
som fremtidig ressource). Dette skal stå som retningslinje i indsatsplanen. Denne type af regulering er ikke
erstatningspligtig. Det skal dog understreges, at der i en miljøgodkendelse af et husdyrbrug, der skal tilpasses
en indsatsplan, ikke kan stilles krav til nitratudvaskningen, der er mere vidtgående, end svarende til en udvaskning fra et planteavlsbrug.
1/
Indenfor indsatsområde med hensyn til nitrat (ION) foreslås, at kommunen sikrer, at den totale nitratudvaskning ikke øges. Denne regulering kan ske ved, at kommunen stiller krav til, at husdyrudvidelser i fremtiden ikke medfører højere total nitratudvaskning. Dette skal stå som retningslinje i indsatsplanen. Denne type
af regulering er ikke erstatningspligtig.
Generelt indenfor indsatsområde med hensyn til nitrat foreslås, at Kommunerne udpeger nye skovrejsningsområder og der iværksættes initiativer til fremme af skovrejsning i eksisterende skovrejsningsområder.
2/
Det foreslås, at kommunerne ved dialog med Region Midtjylland sikrer, at opdaterede informationer om
jordforureningslokaliteter indenfor OSD og indenfor indvindingsoplande til vandforsyningerne udenfor OSD
tilgår kommunen. Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at kortlægningen efter jordforureningsloven færdiggøres i OSD og indvindingsoplandene udenfor OSD, samt at de uafklarede lokaliteter i området søges afklaret.
Som en del af indsatsplanen foreslås, at der føres en dialog med Region Midtjyllland om prioriteringen af
jordforureningslokaliteterne indenfor OSD og indvindingsoplande. En eventuel grundvandstruende forurening vil det være hensigtsmæssigt at sikre fjernet eller afgrænset, så den ikke udgør en trussel overfor grundvandet.
3/
OSD og indvindingsoplande udenfor disse skal så vidt muligt søges friholdt for byudvikling. De statslige
vandplaner opstiller nærmere retningslinjer herfor, jf. vandplanernes retningslinjer 40 og 41, samt supplerende vurderingsgrundlag fra Naturstyrelsen/m/.
4/
Det kan være hensigtsmæssigt, at der gennemføres en oplysningskampagne i de byer, der er beliggende i
indvindingsoplandene til vandværker. Oplysningskampagnen kan for eksempel informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer
5/
Det foreslås, at kommunerne sikrer, at ubenyttede brønde og boringer opspores og sløjfes samt at boringer
udført uden tilladelse opspores og vurderes i OSD og indvindingsoplandene.
6/
Generelt indenfor OSD og indvindingsoplande foreslås det, at der i forbindelse med tilsyn med virksomheder
fokuseres på risikoen for forurening af grundvandsressourcen, herunder risiko for forurening fra:
•
•
•

Opbevaringsfaciliteter for forurenende stoffer
Olie- og drivmiddeltanke
Værkstedsaktiviteter og spildevandsinstallationer
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I forbindelse med tilsyn med landbrugsbedrifter (både med og uden dyrehold) foreslås, at der fokuseres på
grundvandsbeskyttelsen, herunder risiko for forurening fra:
•

Opbevaringsfaciliteter for husdyrgødning (gyllebeholdere, møddingspladser, ajlebeholdere og
markstakke)
Vaske- og fyldpladser for marksprøjter
Opbevaring og håndtering af pesticider
Olie- og drivmiddeltanke
Værkstedsaktiviteter og spildevandsinstallationer

•
•
•
•

7/
Da den naturlige grundvandskvalitet i flere dele af Hovedgård området er problematisk, som følge af forhøjet
indhold af arsen, vil det være hensigtsmæssigt, at kommunerne ved tilladelser til indvindings af drikkevandskvalitet sikrer, at der indføres en passende vandbehandling som kan håndtere arsen problemer.
8/
Da den naturlige grundvandskvalitet ved i dele af Hovedgård området er potentielt problematisk, som følge af
lettere forhøjet og stigende indhold af sulfat, vil det være hensigtsmæssigt, at kommunerne sikrer, at der indvindes jævnt og skånsomt ved vandforsyningernes kildefelter, således at vandkvaliteten ikke forringes yderligere.
9/
Da den naturlige grundvandskvalitet ved i flere dele af Hovedgård området er potentielt problematisk, som
følge af lettere forhøjet og stigende indhold af sulfat vil det være hensigtsmæssigt, at kommunerne, i samarbejde med vandforsyningerne, sikrer, at der etableres yderligere indvindingsboringer i kildefeltet, således at
indvindingen til vandforsyningen fordeles over et større areal.
10/
Da den naturlige grundvandskvalitet ved i store dele af Hovedgård området er potentielt problematisk, som
følge af lettere forhøjet og stigende indhold af sulfat, vil det være hensigtsmæssigt at kommunerne i samarbejde med vandværkerne overvåger udviklingen af sulfat i forbindelse med de lovpligtige boringskontroller.
Det kan også være nødvendigt med en hyppigere overvågning og f.eks. en overvågning i egentlige moniteringsboringer som etableres strategisk i forhold boringsnærhed, opland og grundvandsdannende områder.
11/
Det foreslås, at kommunerne overvejer at etablere BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) i nærområdet
til de almene vandforsyningers indvindingsboringer.
12/
Det er afgørende for grundvandsbeskyttelsen, at de efterbehandlede råstofgrave ikke anvendes på en måde,
som kan medføre forurening af grundvandet. Indenfor OSD og indvindingsoplande til vandforsyninger udenfor OSD, tilrådes kommunen, efter en konkret vurdering, at stille vilkår i de givne råstoftilladelser om at der
ikke må gødes eller bruges pesticider på de efterbehandlede arealer. Vilkåret bør tinglyses på matriklerne. Der
kan være tale om fremtidig anvendelse af arealet til f.eks.:
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•

Ekstensivt landbrug i form af vedvarende græs eventuelt med høslæt.

•

Tilplantning med skov (ikke juletræer)

•

Rekreative arealer med en blanding af græs og beplantning og søanlæg uden tilløb af dræn og overfladevand indeholdende forurenende stoffer som eksempelvis gødnings- og pesticidrester fra omkringliggende landbrugsarealer.

•

Naturarealer uden anden anvendelse
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7.3

Beskyttelsesbehov og forslag til indsatser ved vandværker

Beskyttelsesbehovet generelt og mere specifikt for de almene vandforsyningernes kildefelter henvises der til
de i afsnit 7,1 og 7.2 beskrevne indsatser og virkemidler. Det endelige valg og prioriteringer af indsatser foretages af kommunen, der er den ansvarlige myndighed i forbindelse med den kommende indsatsplan.

7.3.1

Vandværkernes kildefelter i Hovedgårdområdet

På nedenstående oversigtskort fremgår de beregnede indvindingsoplande vist med det hhv. gamle OSD
(2009) og det reviderede OSD (2012).

Figur 7.1 Oversigt med placering af vandværkernes administrative indvindingsoplande*/15/.
Det skal dog nævnes at Åes vandværk har fået sit opland beregnet af to omgange pga. modelrandsproblematik
i Vest modellen og det gældende opland er vist på ovenstående figur - og er genberegnet med Øst modellen.
*Bemærk endvidere at det viste opland for Vedslet Heden vandværk ikke er administrativt gældende da det
beregnede oplandsareal i praksis ikke står i mål med oppumpningen – og dermed beskyttelsesforanstaltninger. Det anbefales at beregne BNBO og administrere efter dette.
Der ses mange forskellige overlap af indvindingoplande, og det kan derfor være en fælles udfordring at få
beskyttelsestiltag koordineret for de pågældende vandværker.
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Figur 7.2 Hovedgård vandværker med de beregnede indvindingsoplande og sårbarhed/15/.
Vigtigt for kildefelterne
For nærmere beskrivelser og kortbilag for de enkelte kildefelter henvises der til rapporterne for Hovedgård
trin-1 /18/, Hovedgård Vest vandværker /13/ og for Hovedgård Øst vandværker /14/. I disse rapporter vil der
kunne finde nyttige detailoplysninger om beregnede transporttider, aldersfordeling, differentieret grundvandsdannelse, usikkerheder indenfor de respektive indvindings- og grundvandsdannende oplande, set sammen med den vurderede sårbarhed. I rapporten /16/ er der endvidere sammenstillet geologisk tværsnit alle
vandværkernes kildefelter i de nyberegnede indvindingsoplande.
Det anbefales at vandværkernes oppumpning registreres med den aktuelle fordeling på hver enkelt boring
f.eks. opgjort pr. måned og/eller når der opstår større ændringer i oppumpningen. Dette kan bruges i forbindelse med vurderinger at grundvandsressourcens kvantitative udnyttelse (f.eks. grundvandsmodellering).
Det anbefales at sænkning i forhold til vandkvaliteten granskes for hvert kildefelt mhp. optimal pumpestrategi
således at sænkninger minimeres.
Det anbefales at få vurderet boringernes tilstand. Det skal herunder nævnes det at Hovedgård området har
mange boringer som er ældre end 1980 (55%), hvilket kan have en negativ betydning for boringens konstruktion og dermed udgøre en risiko for nedsivning af uønskede stoffer til grundvandet.
Det anbefales at have fokus på arealanvendelsen i de boringsnære områder og i de grundvandsdannende
områder i kildefelternes indvindingsoplande.
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