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Redegørelse for Solbjerg-Fillerup

Rettelsesblad til redegørelse for den afgiftsfinansierede grundvandkortlægning,
december 2013.
Følgende rettelser:
Kapitel og afsnit

Tekst der udgår

Tekst der indsættes

Kap. 1 Indledning
4. afsnit, 2. sætning

Grundvandskortlægningen er i dag
hjemlet i vandforsyningslovens §§ 11
og 11b /c/.

Grundvandskortlægningen og udpegningen af
drikkevandsressourcer vil fremover være
hjemlet i vandforsyningslovens §§ 11 og 11 a
/c/. Bemærk at ændring af vandforsyningsloven forventes at træde i kraft den 29. december
2013.

Kap. 1 Indledning
5. afsnit

I vandforsyningsloven står således, at:
….
§ 11 b: Miljøministeren fastsætter
regler, hvorved der udpeges
1) områder med drikkevandsinteresser,
2) områder med særlige drikkevandsinteresser,
3) delområder inden for de områder,
der er nævnt i § 11, som er særligt
følsomme over for en eller flere typer
af forurening (følsomme indvindingsområder) med angivelse af, hvilken
eller hvilke typer af forurening de anses for følsomme over for, og
4) delområder inden for de følsomme
indvindingsområder, jf. nr. 3, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

I den kommende vandforsyningslov står således, at:
….
§ 11 a. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges
1) områder med drikkevandsinteresser,
2) områder med særlige drikkevandsinteresser,
3) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne i nr. 2,
4) delområder inden for de områder, der er
nævnt i nr. 2 og 3, som er særligt følsomme
over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder) med angivelse af,
hvilken eller hvilke typer af forurening de anses for følsomme over for, og
5) delområder indenfor de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler
og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af
vandressourcerne er nødvendig til sikring af
drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

1-årsfristen til udarbejdelse af beskrivelse af
udkast til foranstaltninger rettet mod de direkte
berørte parter, jf. indsatsplanbekendtgørelsens
§ 4, gælder dog fra den detaljerede kortlægning er afsluttet, dvs. når kommunen har modtaget den færdige redegørelse.

Kap. 1 Indledning
7. afsnit, efter sætningen ”Herefter skal
kommunerne udarbejde….”

Kap. 6 Områdeudpegning
1. afsnit, sidste sætning

Områdeafgrænsningerne vil herefter
kunne findes på miljøportalen for så
vidt angår OSD, OD, NFI og IO.

Områdeafgrænsningerne vil herefter kunne
findes på miljøportalen.

Kap. 8 Reference /c/

Lovbekendtgørelse af 22/12/2013 om
vandforsyning mv.

Lov om ændring af lov om vandforsyning
m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og
forskellige andre love. (Konsekvensændringer
som følge af lov om vandplanlægning). Forventet ikrafttræden 29. december 2013).

1.

Indledning

Denne redegørelse er udarbejdet af Naturstyrelsen som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i
Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde. Redegørelsen skal danne grundlaget for Skanderborg Kommunes,
Odder Kommunes og Aarhus Kommunes efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan 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 behandling af grundvandet.
Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde blev sammen med en række andre kortlægningsområder oprindeligt
udpeget af det tidligere Århus Amt i Regionplan 2001 som ramme for kortlægning af 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.
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 vandforsyningslovens §§ 11 og 11 b /c/. Grundvandskortlægningen
varetages af staten (Naturstyrelsen), mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens § 13 /c/ og varetages af kommunerne.
I vandforsyningsloven står således, at:
§ 11: Miljøministeren kortlægger
1) områder med særlige drikkevandsinteresser og
2) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne i nr. 1).
§ 11 b: Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges
1)

områder med drikkevandsinteresser,

2)

områder med særlige drikkevandsinteresser,

3)

delområder inden for de områder, der er nævnt i § 11, som er særligt følsomme over for en eller flere
typer af forurening (følsomme indvindingsområder) med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af
forurening de anses for følsomme over for, og

4)

delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 3, på baggrund af en vurdering af
arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne
(indsatsområder).

Der er derfor i perioden 2004 til 2013 lavet en række undersøgelser i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde.
Denne redegørelse sammenfatter resultaterne fra undersøgelserne, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, kvalitet, naturlige beskyttelse, arealanvendelse og forureningskilder. Endvidere er der i denne redegørelse foretaget en justering af indvindingsoplande og nitratfølsomme indvindingsområder. Der kan som led
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i kortlægningen desuden være foretaget mindre justeringer af OSD´s rand. Indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses indsatsområder.
Områdeudpegningerne er først formelt gyldige, når de via en bekendtgørelse har været i offentlig høring og er
vedtaget med hjemmel i vandforsyningsloven. Herefter skal kommunerne udarbejde en indsatsplan for indsatsområderne. Områderne vises på Danmarks Miljøportal. Denne redegørelse bliver ikke opdateret i forhold
til eventuelle ændringer som følge af høring af bekendtgørelsen.
Kortlægningsområdet er beliggende syd for Aarhus i Aarhus, Skanderborg og Odder kommuner og udgør i alt
470 km2, heraf udgør OSD 123 km2. Kortlægningsområdet består af OSD Solbjerg og OSD Fillerup samt indvindingsoplandene til 11 vandværker, beliggende udenfor OSD. Indenfor OSD Solbjerg er 14 vandværker
beliggende og med i kortlægningen, og i OSD Fillerup et vandværk.
På figur 1.1 er vist OSD og indvindingsoplandene til vandværkerne. På figur 1.1, og på de efterfølgende figurer
i redegørelsen, vises OSD og indvindingsoplande, som de fremtræder, efter de er tilpasset kortlægningsresultaterne. Se også kapitel 4.

Figur 1.1 Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområdes afgrænsning bestående af OSD og indvindingsoplande.
Desuden ses modelområdet, der danner rammen for kortlægningen.
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Redegørelsen er opbygget således, at kapitel 2 består af en sammenfatning af redegørelsen, som giver et hurtigt overblik over problemstillinger i kortlægningsområdet. Kapitel 3 beskriver vandindvindingsstrukturen i
området, mens kapitel 4 er et grundlæggende kapitel, som giver et regionalt overblik over områdets geologi og
grundvandsforhold i bred forstand. Kapitel 5 redegør for arealanvendelsen og forureningskilderne, mens
kapitel 6 omhandler de forskellige områdeafgrænsninger og -justeringer. Endelig er der i kapitel 7 givet en
sammenfatning af grundvandsmæssige problemstillinger i området.
Referencerne til baggrundsmaterialet, lovgivningen og de respektive vejledninger fremgår af kapitel 8. 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

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup er udarbejdet af Naturstyrelsen som afslutning på den afgiftsfinansierede
grundvandskortlægning i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde. Redegørelsen skal danne grundlaget for
Skanderborg Kommunes, Århus Kommunes og Odder Kommunes efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan
til beskyttelse af grundvand til drikkevand.
Kortlægningsområdet er beliggende syd for Århus. Kortlægningsområdet udgør i alt ca. 470 km2, heraf udgør
OSD ca. 123 km2. Kortlægningsområdet består af OSD Solbjerg og OSD Fillerup samt indvindingsoplandene
til 11 vandværker beliggende uden for OSD.
Der var i kortlægningsområdet i 2011 en samlet vandindvindingstilladelse på 20 mio. m3. Der blev i 2011
indvundet i alt 13,8 mio. m3, heraf udgjorde indvindingen til de almene vandforsyninger omkring 13,2 mio.
m3.
Der er opstillet en hydrostratigrafisk model for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde. Datagrundlaget for
opstillingen af den hydrostratigrafiske model udgøres af boringer, geofysiske data, grundvandskemiske data,
hydrauliske data, planmæssige data, tidligere rapporter, litteratur samt diverse kort- og GIS materiale. Med
den hydrostratigrafiske model har det bl.a. været muligt at afgrænse grundvandsmagasinerne og beregne
dæklagenes tykkelse.
På baggrund af den hydrostratigrafiske model er der opstillet en hydrologisk model. Modellen er bl.a. anvendt til at bestemme indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, gradientforhold samt strømnings- og potentialeforhold i de enkelte grundvandsmagasiner.
Der er optegnet indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for de enkelte vandværker. Optegningen tager udgangspunkt i scenarieberegninger udført med den opstillede grundvandsmodel. Formålet med
scenarierne er at belyse placeringen og størrelse af oplandene, samt variationerne i oplandene som funktion af
variationer i indvinding og nedbør.
Der er gennemført en grundvandskemisk kortlægning af Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde. Grundvandets kemiske sammensætning er et produkt af alle de påvirkninger, vandet har været udsat for på vejen fra
terrænoverfladen til indtagsfiltret. Den kemiske sammensætning af en vandprøve afspejler derved indirekte
vandets alder, dæklagenes beskaffenhed og det geokemiske miljø generelt.
Nitrat er væsentligt i forhold til at vurdere grundvandskvaliteten og grundvandsmagasinets sårbarhed. Der er
tolket på nitratanalyser fra råvand i 98 filtre i OSD Solbjerg. Det højeste fund blandt disse er på 79 mg/l,
mens medianværdien er under detektionsgrænsen. Kun 3 boringer indeholder mere end 50 mg/l nitrat. Tilsvarende er der tolket på råvandsanalyser fra 65 filtre i OSD Fillerup. Det højeste fund er her på 110 mg/l,
mens indholdet i de resterende 64 filtre er mellem 0 og 5,6 mg/l, med en medianværdi under detektionsgrænsen. Nitratindholdet i rentvandet hos enkeltindvindere er undersøgt, og her ses det, at der er en tendens til, at
nitratindholdet i rentvandet hos enkeltindvinderne er højere end i de tolkede råvandsanalyser.
Sårbarheden af grundvandsressourcen vurderes i forhold til grundvandsmagasinernes sårbarhed overfor
nitrat. Der tages udgangspunkt i det øverste primære grundvandsmagasin, hvorfra hovedparten af drikkevandet indvindes. I Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde består de primære grundvandsmagasiner af det kvartære sandmagasin Sand 2 og det miocæne sandmagasin KS1.
Store dele af OSD Solbjerg er vurderet med enten lille eller nogen sårbarhed primært grundet dæklagstykkelsen samt tilstedeværelsen af hovedsageligt reducerede vandtyper. Områder vurderet med stor sårbarhed
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findes vest for Virring, ved Møgelhøj øst for Stilling, i to mindre områder øst for Hørning, i to mindre områder øst for Blegind, ved Mesing Mark og vest og sydøst for Jeksen.
Hovedparten af OSD Fillerup er vurderet til at have en lille sårbarhed grundet den store dæklagstykkelse. Der
findes herudover fire mindre områder vurderet med nogen sårbarhed og to områder vurderet med stor sårbarhed. Denne vurdering er baseret på tykkelsen af dæklaget samt tilstedeværelsen af oxiderede vandtyper.
De to største af områderne med nogen sårbarhed er beliggende i den vestlige og centrale del af OSD Fillerup.
De to mindre områder ses mod henholdsvis nord og sydøst i OSD området. Det ene område med stor sårbarhed er beliggende i den sydlige del af OSD området. Dette område er kendetegnet ved lille dæklagstykkelse
samt fund af oxideret vand. Det andet område vurderet med stor sårbarhed er beliggende ved indvindingsboringerne i den østlige del af OSD området.
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3.

Vandindvindingsstruktur

I dette kapitel beskrives den nuværende vandindvinding i kortlægningsområdet, herunder fordelingen af
indvindingstyper og vandmængder. Der er særlig fokus på de almene vandforsyningers indvinding.
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 2011 en samlet vandindvindingstilladelse på 20 mio. m3. Der blev i 2011 indvundet i alt 13,8 mio. m3, heraf udgjorde indvindingen til de almene vandforsyninger omkring 13,2 mio. m3.

3.1

Vandforsyninger og kildepladser

I kortlægningsområdet er der 61 almene vandforsyninger. En del af vandforsyningerne er kortlagt og beskrevet i andre kortlægningsprojekter. Det gælder Skovkilde Vandværk /1/, Oldrup, Vedslet, Vedslet Hede, Hadrup Vandværk /2/, Søballe, Hårby og Stjær Vandværk /3//4//5/, samt oplande beregnet i Århus Syd modellen /6//7//8//9//10//11/ og Vibyværket.
En liste over de 25 vandforsyninger, som beskrives, og for hvilke der beregnes indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande i Solbjerg-Fillerup kortlægningen, ses i Figur 3.1. Listen indeholder både vandværker
inden for de to OSD områder og vandværker uden for OSD områderne. Anlæggenes geografiske placering kan
ses i Figur 3.3. Boringsplacering ved de enkelte vandforsyninger kan ses i kapitel 7.
Den tilladte indvindingsmængde og middelindvindingen for 2000-2011 for hver af de 25 vandforsyninger
fremgår af Figur 3.1. Værdierne for alle indvindinger i kortlægningsområdet kan ses i afrapporteringen af den
hydrologiske model /12/.
Over halvdelen af vandforsyningerne indvinder under 100.000 m3 årligt, mens Ravnholt-Tiset, Odder Vandværk og Fredensborgværket indvinder over 500.000 m3 årligt. Vandvindvindingen til disse 3 vandforsyninger
udgør ca. 17 % af den samlede vandindvinding til de almene vandforsyninger i området.
Udviklingen i den samlede grundvandindvinding de sidste 12 år er vist på Figur 3.2. Indenfor SolbjergFillerup Kortlægningsområde er den samlede indvinding af grundvand faldet ca. 10 % i løbet af perioden
2000 til 2011, fra 15,5 mio. m3 til 13,8 mio. m3 årligt. Reduktionen af indvindingen skyldes reduktion af vandværkernes indvinding. Hovedparten af indvindingen udgøres af indvinding til de almene vandforsyninger
(95,6 %), mens indvinding til markvanding, gartnerier og planteskoler udgør 1 %, husholdninger udgør 0,4 %,
og dambrug, husdyrfarm, sportspladser, industri og anden indvinding udgør 3 %.
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Vandforsyning/kildeplads

Aktive boringer

Adslev Vandværk

88. 654 88. 822
98. 935 98. 936

Alken Vandværk
Astrup vandværk
Balle Vandværk
Blegind Vandværk
Boes Vandværk
Dyrehaveværket
Fastrup Mark Vandværk
Foerlev Vandværk
Fredensborgværket
Fruering vandværk
Gl. Hørning Vandværk

Gramværket
Hørning Stationsby
Løjenkær Vandværk
Mesing By Vandværk

Odder Vandværk

Ravnholt Tiset Kildeplads
Ry Vandværk
Solbjerg Vandværk
Stillingværket
Svejstrup Vandværk
Gjesing-Svinsager
Vandværk
Virring Vandværk
Vitved Vandværk

99. 384 99. 423
99. 266 99. 509
99. 297
98. 747
98. 798
98. 908
98. 911
98. 532

98. 905 98. 906
98. 909 98. 910
98. 912 98. 983
98. 923

98. 664 98. 994
98. 513 98. 515 98. 638
98. 779 98. 1059
98. 525
88. 1602
88. 825
88. 927

98. 654
88. 506 88. 683
88. 826 88. 925
88. 1508

98. 500 98. 640
98. 846
98. 401 98. 456
98. 1332 98. 1334
99. 508
98. 758
99. 198
99. 322
99. 420
99. 802

98. 1212
99. 292 99. 305
99. 327 99. 371
99. 421 99. 475

99. 555 99. 569 99. 570
99. 572 99. 573 99. 575
87. 597 87. 841 87. 1007
98. 1067 98. 1126 98. 1326
99. 171 99. 324 99. 505
98. 830 98. 831 98. 1289
98. 961 98. 961
98. 406 98. 780 98.447
98. 499 98. 507 98. 734
98. 757 98. 924 98. 997
98. 510 98. 627

Tilladt
indvinding
(m3)
15.000
18.000
55.000
41.000
40.000

Middelindvinding
i 2000-2011
(m3/år)
15.000
12.192
17.985
35.847

8.000

32.432
7.302

342.000

219.878

39.000
30.000

24.365

900.000

631.347

27.000

18.793

382.000

302.454

200.000

111.345

51.000

45.165

45.000
29.000

27.409

900.000

613.055

1.500.000

1.104.434

300.000

293.727

225.000
200.000

132.150

34.539

32.275

15.000

131.012
18.970

52.000

41.349

112.000

87.605

37.000

27.034

Figur 3.1 Vandværkernes aktive boringer, tilladte og aktuelle indvinding. Indvindingen er opgivet som et
gennemsnit for de sidste 12 år.

8

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup

Figur 3.2 Årlige indvindingsmængder indenfor Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /12/.

3.2

Andre vandindvindinger

Ud over indvinding af grundvand til almene vandforsyninger, er der i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde
indvinding af vand til industriformål, markvanding og gartneri. Beliggenheden af indvindingsanlæggene er
vist på Figur 3.3.
Udover ovennævnte indvindingsanlæg foregår der i kortlægningsområdet indvinding til enkeltindvindere.
Disse husholdningsanlæg indvinder i størrelses orden 100 til 200 m3 årligt og den samlede indvinding fra
disse anlæg er minimal i forhold til den øvrige indvinding i området. Der er forskel på, hvordan disse anlæg
indberettes til Jupiterdatabasen af de enkelte kommuner, derfor skal antallet tages med et vist forbehold.
I alt findes omkring 334 aktive anlæg, der indvinder grundvand indenfor Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde, eller har gjort det i perioden 2000-2011. Af disse er 206 anlæg indgået i model arbejdet, disse er 61
vandværker, 32 er markindvindere, 88 er 1-2 eller 3-9 husstande, og 23 er dambrug, industri m.fl.
De almene vandforsyninger er jævnt fordelt over hele Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområdet, mens både
enkeltindvindere og markvandere overvejende findes i den nordlige del af kortlægningsområdet.
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Figur 3.3 Beliggenhed af forskellige typer indvindingsanlæg inkluderet i modelarbejdet. Navnet på vandværkerne i området er angivet.
Fordelingen af den tilladte/faktiske årlige indvinding for andre indvindinger end almene vandforsyninger,
vurderet ud fra de indberettede vandmængder og fordelt på de enkelte indvindingstyper er vist på Figur 3.4.
Det ses, at dambrug, spildevand, industri mv. indvinder de største vandmængder i denne gruppe.

10

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup

Figur 3.4 Årlig indvinding hos alle andre indvindere end privat og offentlig fælles vandforsyning indenfor
modelområdet.
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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 i GEUS´ rapportdatabase:
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”).
Endelig kan den hydrostratigrafiske og hydrologiske model findes på GEUS´s hjemmeside:
www.GEUS.dk (fanebladet ”Digitale data og kort” og efterfølgende valg af ”Modeldatabasen”).
Geofysiske kortlægninger
De geofysiske undersøgelser i Fillerupområdet går tilbage til 1970´erne. I 1979-80 blev der udført geoelektriske sonderinger i Hundslund, som ligger syd for kortlægningsområdet, og i 1984 i Fillerup. Fra slutningen af
1990´erne er der udført TEM i kortlægningsområdet, hhv. i den nordlige og sydøstlige del. Data fra begge
disse undersøgelsesområder er senere blevet retolket som følge af fornyelser indenfor såvel tolkningsmetodik
som software. Ligeledes er der fra 1990´erne og fremefter udført PACES /13/.
Fra 2004 og frem er der blevet fløjet SkyTEM over en stor del af området omkring Fillerup, Hundslund og
Hylke. Desuden er der i kortlægningsområdet udført PACES i den østlige del, samt jordbaseret TEM mod
nord /13/.
Omkring Solbjerg er der udført 16 kortlægninger med geofysik. Mod nord er der udført 2 større kortlægninger
med SkyTEM, Syd for Stilling er der udført en PATEM/TEM-kortlægning. I det øvrige område er der sket en
retolkning af flere tidligere TEM-kortlægninger. TEM-data er indsamlet af Dansk Geofysik i perioden 1992 til
1998. TEM-målingerne, der er udført på Solbjerg Sø, er foretaget på isen, da søen var isdækket /14/.
Mod nord er der udført 2 større kortlægninger med PACES. Syd og vest for Stilling har Dansk Geofysik i 2000
udført en PACES-kortlægning. Omkring Virring har Rambøll i 2003 udført en PACES-korlægning. I et mindre
område øst for Blegind, har Dansk Geofysik i 1998 udført en PACES-kortlægning. Øst for Solbjerg er der et
lille område, hvor der er udført PACES /14/.
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I den østlige del af Solbjerg området er der udført 5 større eller mindre kortlægninger med PACEP. Mod vest
ved Mårslet er der i perioden 1982 til 1984 udført en kortlægning med Wenner-profilering /14/.
I den nordlige del af modelområdet, ved Åbo, er der i 2008 udført to MRSlite-målinger. Målingerne er udført
for at kortlægge vandindhold og permeabilitet i de overfladenære sekundære magasiner ved Åbo kildeplads.
Af Figur 4.1 fremgår det, at stort set hele Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde er dækket af geofysik, herunder SkyTEM.

Figur 4.1 Kortet viser de geofysiske undersøgelser, der er udført i og omkring Solbjerg-Fillerup kortlægningsområdet.
Boringsregistrering
Som en del af den nationale grundvandskortlægning er der udført en registrering af boringer og brønde samt
efterfølgende synkronpejling i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /15/.
Der er udført boringsregistrering i Skanderborg i november 2009, hvor 126 boringer blev lokaliseret, og 116 er
lokaliseret ved tidligere lejligheder. Synkronpejlerunde er foretaget for de 242 boringer i april 2010.
Undersøgelsesboringer
I forbindelse med den nationale grundvandskortlægning i området syd for Århus er der udført en række undersøgelsesboringer. I første borekampagne blev der udført 16 dybe boringer /17//18/og i den anden 4. /16/.
Flere af undersøgelsesboringerne ligger indenfor Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde. Formålet med un-
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dersøgelsesboringerne er at få suppleret den eksisterende viden om den geologiske opbygning og de dybere
jordlag fra området, idet de giver viden om lithologi, stratigrafi og vandkemi. Boringerne er efter endt borearbejde blevet logget. Logprogrammet har omfattet naturlig gammalog, resistivitetslog, induktionslog, porøsitetslog, og temperatur og fluid resistivitet /16/ /17/. Efterfølgende har Naturstyrelsen Aarhus fra undersøgelsesboringerne udvalgt 33 sedimentprøver fra forskellige dybdeintervaller til analyse for nitratreduktionskapacitet/19/.
I 2001 udførte Carl Bro 5 ellogboringer for Århus Amt. Resultaterne heraf er anvendt som del af en bedømmelse af den naturlige beskyttelse af grundvandet i området omkring Boulstrup. Der er lavet lithologiske
tolkninger baseret på el- og gammalogprofiler, samt tekniske observationer under borearbejdet, som eksempelvis opboret materiale og boreriggens moment /13//15/.
Kemiske undersøgelser
I forbindelse med den nationale grundvandskortlægning er der udtaget 21 vandprøver i Solbjerg-Fillerup
området. Prøverne er udtaget i 17 boringer /20/.
Herudover er der analyseret grundvandsprøver fra 8 boringsindtag i undersøgelsesboringerne DGU-nr.
88.1559, 88.1564, 98.1319 og 98.1321 /19/.
På baggrund af disse nye data, samt data indberettet til Jupiter, er der gennemført en grundvandskemisk
kortlægning for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde, med særlig fokus på OSD Solbjerg og OSD Fillerup
/21/.
Hydrostratigrafisk model
Der er opstillet geologiske forståelsesmodeller for kortlægningsområdet /13//14/. De geologiske forståelsesmodeller sammenfatter den geologiske forståelse for området. Med udgangspunkt i de geologiske forståelsesmodeller er der opstillet en hydrostratigrafisk model for området /22/.
Modelområdets placering og størrelse er fastlagt, så den hydrostratigrafiske tolkning kan anvendes til en
efterfølgende hydrologisk strømningsmodel. Den nordlige rand er lagt langs med Århus Ådal, hvor Brabrand
Sø og Århus Å løber i den nordøstlige del, og Illerup Å og Knud Å i den nordvestlige del. Den sydvestlige rand
er så vidt muligt lagt langs med de større søer, Mossø og Skanderborg Sø, og den sydlige rand langs med Odder Å. Den østlige rand er naturlig afgrænset af kysten.
Med den hydrostratigrafiske model har det bl.a. været muligt at afgrænse grundvandsmagasinerne og beregne
tykkelsen af dæklagene (lertykkelseskort).
Datagrundlaget for opstillingen af den hydrostratigrafiske model udgøres af boringer, geofysiske data, grundvandskemiske data, hydrauliske data, planmæssige data, tidligere rapporter, litteratur samt diverse kort- og
GIS-materiale.
Boringsoplysninger er hentet fra boredatabasen Jupiter. Boreoplysningerne er blevet evalueret mht. boringsmetode, boringsplacering samt boringsdybde. Der findes 1569 boringer med boringsdybder under 25 m, hvorimod der kun findes 13 boringer, som er dybere end 150 m. På de prækvartære plateauer (mellem de begravede dale) ses generelt en boringsdybde under 50 m. Som det ses på Figur 4.2 er der overordnet en god dækning
af boringer i hele modelområdet. Der er i alt 2916 boringer indenfor modelområdet, hvilket giver 6,2 boringer
per km2.
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Figur 4.2 Kortet viser boringsdybde for boringer i og omkring Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde.
Kortet viser desuden modelområdet for den hydrostratigrafiske og hydrologiske model, da det er rammen
om kortlægningsområdet.
Hydrologisk model
På baggrund af den hydrostratigrafiske model er der opstillet en hydrologisk model /12/. Modellen er bl.a.
anvendt til at bestemme indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, gradientforhold samt strømnings- og potentialeforhold i det enkelte grundvandsmagasin mv.
Modelområdet er fastlagt, så det så vidt mulig følger naturlige grundvandsskel i form af vandløb og kysten, og
så de to OSD områder ligger tilpas langt væk fra modelranden. Den nordlige rand er lagt langs med Århus
Ådal, hvor Brabrand Sø og Århus Å løber i den nordøstlige del, og Illerup Å og Knud Å i den nordvestlige del.
Den sydvestlige rand er så vidt muligt lagt langs med de større søer, Mossø og Skanderborg Sø, og den sydlige
rand langs med Odder Å. Den østlige rand er naturlig afgrænset af kysten.
Den hydrologiske model er opstillet i programkoden MIKE SHE koblet med vandløbsprogrammet MIKE 11 –
version 2012.
Der er opstillet to modeller for Solbjerg-Fillerup området. En model i 100 x 100 meter grid og en i 200 x 200
meter grid. Modellerne er opstillet i modelnet, der følger koordinatsystemet UTM zone 32 EUREF89. Vertikalt består modellerne af 7 modellag, som er defineret med udgangspunkt i den hydrostratigrafiske model.
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Modellen er opstillet som en dynamisk model for perioden 2000-2011 og uden UZ og ET modulerne. Det
dynamiske input til modellen er daglige værdier for nettonedbøren (beregnet fra DK modellen), indvindingsmængder og udledninger til vandløb.

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 den hydrostratigrafiske model,
der er opstillet for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområdet i 2012 /22/.

4.2.1

Geologiske og landskabsmæssige forhold

De geologiske aflejringer af sand og grus samt de lerdominerede aflejringer udgør henholdsvis kortlægningsområdets grundvandsmagasiner og beskyttende dæklag. Derfor er kendskabet til aflejringernes rumlige fordeling vigtig for 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
Betragtes kortet over terrænkoten i Figur 4.3 fremgår det, at terrænet varierer meget fra kote 0 m langs Århus
bugt og Brabrand sø til kote +170 m ved Ejer Bavnehøj nordøst for Østbirk. Af andre karakteristiske højere
liggende landskaber ses de langstrakte NV-SØ orienterede bakkepartier langs henholdsvis den sydlige og
nordlige bred af Skanderborg Sø samt det øst-vest orienterede bakkestrøg syd for Århus. Af lavtliggende områder ses Brabrand Sø, Årslev Engsø samt Mossø og Skanderborg Sø tydeligt at adskille sig fra de omkringliggende områder med en lavere kote.
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Figur 4.3 Højderelief ved Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /23/.
På Figur 4.4 ses de terrænnære jordlag, som de er tolket af GEUS /24/. På figuren kan det ses, at de terrænnære aflejringer overvejende består af moræneler og smeltevandssand, mens de lavereliggende områder er
domineret af blødbundsaflejringer bestående primært af ferskvandstørv, men også ferskvandsgytje og –sand.
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Figur 4.4 Jordartskortet 1:25.000 for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /24/.
Kortlægningsområdets nuværende landskab er hovedsagligt dannet i den sidste istid, Weichsel, hvor flere
isfremstød har overskredet kortlægningsområdet. Under hvert isfremstød har kortlægningsområdet været
udsat for skitsevis erosion, aflejring og deformation, hvorved landskabet er blevet formet til det nuværende .
Kortlægningsområdet er især præget af det sidste isfremstød, der overskred området. Isfremstødet, der kom
fra sydøst, betegnes det Østjyske Isfremstød og havde sin opholdslinie nord og vest for undersøgelsesområdet
/14//15/.
Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde kan karakteriseres som et storbakket morænelandskab med dødishuller. Morænefladen gennemskæres af store dale med en overordnet øst-vest gående retning. Den nordligste af
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dalene er Brabrand Ådal, hvor Århus Å løber. Dalen er tolket som en tunneldal. Denne dal danner den nordlige afgrænsning af kortlægningsområdet. Længere mod syd, midt i kortlægningsområdet, løber dalsystemet,
der rummer Solbjerg Sø. Dette er også tolket som tunneldal. Moræneplateauet mellem de to dale gennemskæres i nord-sydlig retning af Jeksen-dalen.
I den sydligste del af kortlægningsområdet findes dalsystemet med Norsminde Fjord og Odder Å. Denne dal
danner den sydøstlige afgrænsning af kortlægningsområdet.
De nævnte landskabselementer er vist på figur 4.4, der er et udsnit af Per Smeds ”Landskabskort over Danmark” /25/.

Figur 4.5 Uddrag af Per Smeds landskabskort over Danmark /25/.
Prækvartæret
De prækvartære lag, der har betydning for grundvandet, 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.
De prækvartære aflejringer, der ved Solbjerg-Fillerup har betydning for vandindvindingen, er det palæogene
ler, der udgør bunden af grundvandsinteressen, og de overliggende miocæne aflejringer. Toppen af det palæogene ler udgøres flere steder af oligocænt ler. Over disse lerformationer findes miocænt kvartssand, glim-
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mersand og glimmerler. I en række nye undersøgelsesboringer udført i området er der endvidere påvist prækvartære aflejringer bestående af henholdsvis Brejning Ler og Søvind Mergel /26/. Kalken ses enkelte steder i
de geofysiske data og ses også i boringer i området. Kalken vurderes ikke umiddelbart som relevant for vandindvindingen, da den ligger dybt og under tykke lerlag samt at der potentielt kan være høje kloridkoncentrationer i vandet.
Kvartæret
Fra perioden Kvartær er der aflejringer fra henholdsvis istiderne og mellemistiderne. Aflejringerne fra istiderne består hovedsagligt af enten vandstandsende aflejringer i form af moræneler og smeltevandsler eller af
smeltevandssand, -grus og –sten, der udgør områdets vandførende grundvandsmagasiner.
Aflejringer fra mellemistiderne består af marint ler og søaflejringer. Aflejringerne findes både som in situ
aflejringer, men også tit i form af flager. Flagerne er skubbet rundt af Weichsel Istidens forskellige gletsjere,
og der er ikke nogen umiddelbar systematik i, hvor dybt under jordoverfladen disse flager ligger. Flagerne kan
have betydning for grundvandskemien.
Inden for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde er det især de begravede dale, der dominerer geologien i
grundvandszonen, idet den mest komplekse geologi findes i og omkring dalene, se Figur 4.6. Dalene er typisk
nedskåret i de prækvartære aflejringer, og har en vekslende indfyldning af lerede og sandede aflejringer, som
horisontalt kan variere over få hundrede meter.
Dalene tilhører formodentlig flere forskellige generationer og krydser hinanden i en lang række punkter /27/.
Flertallet af dalene er forholdsvis brede og kan derfor tolkes, at have været brugt af smeltevand mere end én
gang, mens enkelte af dalene er så smalle, at de formodentligt kun har været brugt en enkelt gang.
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Figur 4.6 Begravede dale i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /27/.

4.2.2

Geologisk og hydrostratigrafisk model

Den hydrostratigrafiske model er opstillet, således at den indeholder 11 laggrænser (inkl. terrænoverfladen)
dækkende i alt 10 lag fordelt på fire enheder af sand (vandførende) og seks enheder af ler (vandstandsende
lag).
Antallet af hydrostratigrafiske lag er valgt på baggrund af den geologiske viden for området, som er sammenfattet i den geologiske principskitse som ses på Figur 4.7.
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Figur 4.7 Principskitse af modelområdets 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
kort over prækvartæroverfladens kote, som tydeligt viser tilstedeværelsen af de enkelte geologiske strukturer, som ses på principskitsen. På kortet er med sort streg markeret den omtrentlige placering af principskitsen.
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I det følgende gives en kort beskrivelse af den kvartære og miocæne lagserie, hvorefter de enkelte hydrostratigrafiske lag gennemgås, se Figur 4.8.
Navn
Lag
(GS3D)

Overordnet kote
interval [m]

Lithologisk beskrivelse

Typiske
modstande
fra logs
[Ωm]
-

Alder

+30 m til +110
m

Svagt siltet, sandet og svagt gruset
moræneler samt ret fedt smeltevandsler. Enkelte steder postglacialt ler.

-

Kvartær

Sand_1

+70 m til +25 m

Fint til grovkornet smeltevandssand med enkelte ler og siltindslag. Desuden postglacialt sand.

Kvartær

+90 m til +10 m

Siltet til svagt siltet, sandet og
gruset moræneler samt smeltevandsler.

20 - 40 Ωm

Ler_2

+100 m til -40 m

Fint til mellemkornet smeltevandssand med enkelte grusindslag

50 – 100
Ωm

Kvartær

Sand_2

Kvartær

+30 m til -140 m

20 –
Ωm

40

Ler_3

Siltet, sandet og svagt gruset moræneler samt enkelte indslag af
smeltevandsler og silt

Sand_3

+20 m til -70 m

Fint til grovkornet smeltevandssand med enkelte ler og siltindslag

80 – 100
Ωm

Kvartær

Ler_4

+10 m til -140 m

Siltet, sandet og gruset moræneler
samt smeltevandsler og silt

20 - 50 Ωm

Kvartær

+50 m til -50 m

Sandet, glimmerholdigt kalkfrit til
svagt kalkholdigt glimmerler og silt

20 - 50 Ωm

GL_1

KS_1

+90 m til –50 m

Mellem til grovkornet, svagt
glimmerholdigt kvartssand med
indslag af glimmerler

60 Ωm

20 - 50 Ωm

GL_2

+30 m til -40 m

Sandet, glimmerholdigt kalkfrit til
svagt kalkholdigt glimmerler og silt

Bund
model

< +10 m

Ret fedt til fedt, glimmerholdigt
ler og plastisk ler

10 Ωm

Ler_1

Kvartær

Miocæn

100
Miocæn

Miocæn

Palæogen

Figur 4.8 Oversigt over lagserien i den hydrostratigrafiske model /22/.
Den kvartære lagserie udgøres af de syv øverste lag bestående af henholdsvis fire vandstandsende lag (moræneler, smeltevandsler) og tre vandførende lag (smeltevandssand- og grus). De dybereliggende aflejringer er
især knyttet til de begravede dale, hvorved dalenes rumlige fordeling, indfyldning, morfologi og indbyrdes
sammenhæng, spiller en central rolle for områdets grundvandsressource. Endvidere ses spredte forekomster
af senglaciale og postglaciale aflejringer øverst i lagserien.
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Som det ses af Figur 4.9, varierer mægtigheden af den samlede kvartære lagserie fra mægtigheder over 150 m
i en række markante langstrakte strøg til mægtigheder omkring 5-40 m på de omkringliggende plateauer. De
store kvartære mægtigheder repræsenterer begravede dale, som er nederoderet i de prækvartære aflejringer
og efterfølgende fyldt op med kvartære sandede og lerede aflejringer. De tynde kvartære mægtigheder ses især
omkring Solbjerg, Odder, Fillerup og ved Århus.

Figur 4.9 Kvartær mægtighed for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde. Begravede dale er markeret med
skravering /27/.
Under de kvartære lag findes der tre miocæne lag fordelt på et vandførende lag (kvartssand og glimmersand)
og to vandstandsende lag (glimmerler).
De miocæne aflejringer findes spredt i store dele af modelområdet, hvor de samlet kan nå mægtigheder på op
til 100 m, se Figur 4.10. Aflejringerne er afgrænset af den kvartære erosion, hvilket ofte ses som de begravede
dales udbredelse. Dette ses tydeligt ved at sammenholde kort over mægtigheden af de miocæne og de kvartære aflejringer, idet manglende miocæne aflejringer afløses af tykke lagserier af kvartære aflejringer.
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Figur 4.10 Miocæn mægtighed. Begravede dale er markeret med skravering /27/.

4.2.3

Grundvandsmagasiner

Med udgangspunkt i lagene fra den hydrostratigrafiske model, Figur 4.8, er udbredelsen af de primære
grundvandsmagasiner her nærmere gennemgået og præsenteret.
Det øverste primære grundvandsmagasin er Sand 2. Sand 2 er beliggende i store dele af den nordlige del af
kortlægningsområdet mellem kote -40 m og +100 m og er beskrevet som fint til mellemkornet sand med
enkelte indslag af grus, Figur 4.8. Laget er primært tolket ud fra boringer, SkyTEM, TEM40 og i mindre grad
ud fra PACES data.
Sand 2 har en relativ stor mægtighed i den nordlige del af området med tykkelser på op til 60 m, se Figur 4.11.
I de resterende områder ses spredte forekomster med stor mægtighed vest for Århus, nord for Solbjerg og
omkring Skanderborg, men ellers har laget en mægtighed på under 20 m i den resterende del af området.
På de geofysiske logs optræder laget med en modstand på 50-200 Ωm. Laget er dog mange steder under 10-15
m tykt, hvilket sandsynligvis gør, at det ikke kan opløses i de geofysiske data, hvorved den præcise udbredelse
af Sand 2 er svær af fastslå. Laget kan derfor have en større udbredelse end beskrevet her. Fra ”Sand 2” sker
der indvinding til 179 boringer.
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Figur 4.11 Udbredelse og tykkelse af magasinet ”Sand 2”. Begravede dale er markeret med sort gitternetværk /27/. Med sorte prikker er vist boringer der indvinder fra Sand 2.
Sand 3 er beskrevet som fint til grovkornet sand med enkelte ler- og siltindslag. Sand 3 er udelukkende begrænset til de begravede dale, og her overvejende beliggende mellem kote +20 m og -70 m. Som det ses i
Figur 4.12 er mægtigheden af laget generelt omkring 20-30 m, med undtagelse af enkelte områder omkring
Hasselager, Hørning, Mårslet og Beder, hvor mægtigheden stedvis er over 50 m.
Laget er overvejende modelleret ud fra boringer, SkyTEM og TEM40 data. Det ses både i de fladedækkende
geofysiske data samt på de geofysiske logs med en modstand omkring 80 -100 Ωm og træder derfor relativt
tydeligt frem grundet den store modstandskontrast til de over- og underliggende lerede aflejringer.
Fra ”Sand 3” sker der indvinding til 73 boringer.
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Figur 4.12 Mægtighed af Sand 3. Begravede dale er markeret med sort gitternetværk /27/. Med sorte prikker er vist boringer, der indvinder i Sand 3.
Det miocæne sand (KS1) findes overordnet på fire store plateauer henholdsvis centralt (Virring og Fillerup
Plateauet) samt i det nordvestlige og nordøstlige område af modellen (Hårby og Tranbjerg Plateauet). De fire
plateauer er afgrænset af de begravede dale, som har gennemskåret og adskilt plateauerne fra hinanden. Sandet er beskrevet som mellem til grovkornet kvartsrigt, svagt glimmerholdigt sand. I områder, hvor Gl1 mangler, er toppen af det miocæne sand tolket som prækvartæroverfladen, og de overliggende kvartære aflejringer,
primært moræneler (Ler 1 til 4), yder laget relativ god beskyttelse. Det underliggende lag består overvejende
af glimmerler, som flere steder har været svært at adskille fra kvartssandet i de geofysiske data grundet en lille
modstandskontrast. Desuden hviler kvartssandet flere steder direkte på det palæogene fede ler. Bunden af det
miocæne sand skal derfor tages med forbehold i områder med lav eller dårlig datadækning.
Mægtigheden af det miocæne sand er typisk op til 40-50 m, men laget kan stedvist nå tykkelser på op til 100
m f.eks. omkring Virring, se Figur 4.10. Flere steder ses laget dog at indeholde flere indslag af glimmerler med
varierende tykkelse.
Trods de store mægtigheder og et potentielt stort magasin ses laget i flere områder f.eks. omkring Skanderborg samt ved Fillerup at have et frit vandspejl 20-30 m under toppen af laget og derved ikke være vandmættet. Langs de begravede dale ses det miocæne sand ofte at have direkte hydraulisk kontakt til de forskellige
sandlag beliggende i de begravede dale. Dette er især udtalt omkring Skanderborg.
Fra det miocæne sand sker der indvinding til 82 boringer.
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Figur 4.13 Udbredelse af KS1. Begravede dale er markeret med sort gitternetværk /27/. Med sorte prikker
er vist boringer, der indvinder i KS 1.

4.2.4

Dæklag

Med udgangspunkt i modellagene fra den hydrostratigrafiske model er udbredelsen og tykkelsen af dæklagene over grundvandsmagasinerne beskrevet og præsenteret.
Ler 1 er det øverste lag i den kvartære lagserie, og udgøres af lerede aflejringer såsom moræneler samt senglacialt smeltevandsler og postglacialt ler beliggende tæt ved terrænoverfladen. Leraflejringerne er overvejende
beskrevet som svagt siltet, sandet og svagt gruset moræneler samt ret fedt ler. Ler 1 har en forholdsvis begrænset mægtighed i det meste af området med tykkelser på cirka 10 m. Enkelte steder, f.eks. omkring Skanderborg ses dog mægtigheder på op mod 25 m.
I områder, hvor Sand 1 og Ler 1 ikke er tolket, udgør Ler 2 det øverste lag i modellen. Laget er overvejende
modelleret ud fra boringer, PACES samt SkyTEM og TEM40 data. Leret fremstår i langt hovedparten af området på PACES, TEM og SkyTEM data som et lavmodstandslag med modstande omkring 30 – 50 Ωm, hvilket også bekræftes af udførte logs fra området, som angiver en modstand mellem 20-40 Ωm for laget, se Figur
4.8.
Ler 2 beskrives overvejende som siltet til svagt siltet, sandet og gruset moræneler med enkelte indslag af smeltevandsler og udgør den primære beskyttelse af de underliggende grundvandsmagasiner. Dette er især gæl-
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dende for de større, sammenhængende miocæne sandlag, som findes omkring Ry, Sanderborg og ved Fillerup, hvor Ler 2 er det eneste egentlige beskyttende dæklag.
Som det ses i Figur 4.14, varierer mægtigheden af laget gennem området med de største mægtigheder omkring Skanderborg, Århus og ved Fillerup, hvor laget kan blive op til 60 m tykt. De mindste mægtigheder ses
omkring Ry, nord for Hørning og henholdsvis nordøst og sydvest for Beder, hvor mægtigheden kommer under 3 m.

Figur 4.14 Mægtighed af Ler 2 /22/.
Ler 3 er udbredt i store dele af områdets vestlige, sydlige og nordøstlige del, mens det mangler i områdets
centrale del og delvist i den nordvestlige del. Ler 3 er overvejende beliggende fra kote + 30 m til kote -80 m.
Enkelte steder i områdets vestlige del ses laget stedvist at nå ned i kote -140 m. Laget er overvejende modelleret ud fra boringer, PACES samt SkyTEM og TEM40 data. Laget ses overvejende i de geofysiske data med
middelmodstande omkring 20-50 Ωm, hvilket stemmer godt overens med modstandene fra de geofysiske
logs.
Ler 3 udgør sammen med Ler 4 og Ler 2 den primære beskyttelse af de underliggende grundvandsmagasiner,
og beskrives overvejende som siltet, sandet og svagt gruset moræneler med enkelte indslag af smeltevandsler
og silt.
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Som det ses i Figur 4.15, varierer mægtigheden af laget gennem området med de største mægtigheder langs de
begravede dale, hvor det stedvist kan blive op til 100 m tykt. Dette tyder på, at udbredelsen af Ler 3 delvist er
kontrolleret af tilstedeværelsen af de begravede dale.

Figur 4.15 Mægtighed af Ler 3 /22/.
Ler 4 er beskrevet som siltet, sandet og gruset moræneler samt smeltevandsler og silt og udgør den nederste
kvartære enhed i modellen. Laget er ligesom Sand 3 begrænset til de begravede dale og hovedsagligt beliggende mellem kote +10 m til –140 m.
Mægtigheden af Ler 4 når over 100 m omkring Beder, men typisk ses mægtigheder mellem 20-50 m i den
resterende del af området, hvor laget er til stede. I Beder og Brabrand dalene udgør Ler 4 en stor andel af
indfyldningen i de begravede dale.
Ler 4 er primært tolket ud boringer, SkyTEM og TEM40 sonderinger og ses typisk med lave til middel modstande omkring 10-50 Ωm. Der er dog flere steder, hvor der ses en tendens til lavere modstande omkring 1020 Ωm. Dette kan sandsynligvis tilskrives en større lokal indflydelse af fed tertiær ler, som formodentligt i
forbindelsen med aflejringen, er indarbejdet i moræneleret, hvorpå lagets modstand sænkes.
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4.3

Hydrologiske forhold

Beskrivelsen af de hydrologiske forhold i området omfatter en beskrivelse af overfladerecipienterne, herunder
navnlig vandløbene, samt en beskrivelse de potentiale- og strømningsmæssige forhold i grundvandsmagasinerne. Beskrivelsen bygger på Jupiter data, Naturstyrelsens temakort med bl.a. vandløb og ikke mindst på
den grundvandsmodel, 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 Solbjerg-Fillerup modelområdet er der fem store vandløbssystemer. Mod nordvest er det Stabel
Bæk, og mod nordøst Brabrand Sø og Århus Å. Disse to systemer afgrænser modelområdet mod nord.
Midt i modelområdet findes Illerup Å, der afvander mod vest og Giber Å, der afvander mod øst. Mod sydøst
afgrænses modelområdet af Odder Å, der afvander mod øst. Syd for Skanderborg ligger Tåning Å, der afvander til Mossø. Vandløbenes beliggenhed fremgår af Figur 4.16.
Der foreligger kontinuerte vandføringsmålinger for 14 vandføringsmålestationer indenfor modelområdet.
Placeringen af disse målestationer er vist på Figur 4.16, navngivet med deres DMU-stednummer.

Figur 4.16 Vandløb og målestationer i og omkring Solbjerg-Fillerup kortlægningsområde /12/.
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Indenfor Solbjerg-Fillerup modelområde udledes vand til vandløb, primært fra rensningsanlæg. På Figur 4.17
ses udledningslokaliteterne, som de er implementeret i den hydrologiske model for Solbjerg-Fillerup. De
største udledninger ses i den nordøstlige del af modelområdet omkring Århus, hvor der årligt udledes næsten
3 mio. m3 i Døde Å og 2,4 mio. m3 i Århus Å. Den samlede udledning varierer mellem 8 mio. og 13 mio. m3
årligt, og varierer en del mellem de enkelte år. Især har der været store udledninger af spildevand i årene
2002, 2004 og 2007, som er år med megen nedbør.

Figur 4.17 Kort over udledninger i og omkring Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /12/.

4.3.2

Vandbalance og potentialeforhold

Med udgangspunkt i den opstillede hydrostratigrafiske model, jf. afsnit 4.2.2, er der opstillet en grundvandsmodel i området /12/. Grundvandsmodellen dækker OSD Solbjerg, OSD Fillerup og indvindingsoplandene
udenfor OSD. Modelområdet, der således danner rammen om Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområdet, er på
figurerne angivet med rød streg.
Den resulterende vandbalance for den dynamiske model med fuld vandløbsbeskrivelse i kalibreringsperioden
ses i Figur 4.18. Nedbøren i vandbalancen repræsenterer nettonedbøren og er på 328 mm/år. Modellen viser,
at de største vandtab i modellen er dræn til vandløb og baseflow til vandløb, der tilsammen udgør 97 % af
nedbøren. Samtidig ses en stor strømning ind over modelranden på 70 mm/år. SZ magasineringen, som er et
udtryk for opmagasinering i magasinerne, er på -9 mm/år, svarende til at der i den 5-årige periode fjernes
vand fra magasinerne.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup

33

Figur 4.18 Vandbalance i kalibreringsperioden 2007-2011. Enhed mm/år. Nedbør på vandbalancefiguren
skal læses som nettonedbør /12/.
Der ses overvejende en nedadrettet grundvandsdannelsen i grundvandsmagasinerne, se Figur 4.19 og Figur
4.20.
Grundvandsdannelsen er opdelt i kategorierne Lille, Nogen og Stor på baggrund af en statistisk analyse /40/.
Lille grundvandsdannelse er <25 mm/år, nogen 25-75 mm/år og stor er >75 mm/år.
For Sand 2 ses, at grundvandsdannelsen er påvirket af overfladevandssystemet, idet der er opadrettet strømning ved søerne og langs med de større vandløb. Langs Århus Å og Brabrand Sø i den nordøstlige del ses dog
ingen påvirkning, hvilket skyldes den kraftige indvinding i området. Størrelsen af grundvandsdannelsen varierer hen over kortlægningsområdet. For eksempel dannes der i Sand 2 omkring Ravnholt over 200 mm/år.
Området er sammenfaldende med stor mægtighed af Sand 2.
Størstedelen af grundvandsdannelsen til Sand 3 sker i området omkring Ravnholt med over 200 mm/år,
mens der i resten af magasinet dannes 0 til 100 mm/år.
Grundvandsdannelsen til KS 1 sker hovedsagelig centralt på plateauerne, hvorefter det ”strømmer af” ved
randen af disse plateauer, områder med rødt på Figur 4.20 viser, hvor grundvandsdannelsen er ringe eller
negativ.
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Figur 4.19 Grundvandsdannelse til Sand 2 opdelt på Ringe, Nogen og Stor grundvandsdannelse /12//40/.
Grundvandspotentialerne varierer generelt meget hen over modelområdet, hvilket i høj grad skyldes de store
variationer, der er i magasinernes koter. Potentialet i Sand 2 magasinet, Figur 4.21, viser et toppunkt omkring
Hårby og Virring – omkring kote 60 meter (DVR90), og falder derfra mod modelranden i alle retninger. Mod
sydvest falder potentialet ned til kote 25 meter ved Mossø og Skanderborg Sø, og mod nordøst falder potentialet mod en kote tæt på kote 0 meter langs Århus Å og Brabrand Sø. I Fillerup, hvor Sand 2 findes i mindre
afgrænsede magasiner, ligger potentialet omkring kote 40 meter.
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Figur 4.20 Grundvandsdannelse til KS1 opdelt på Ringe, Nogen og Stor grundvandsdannelse /12//40/.
Sand 3 magasinet repræsenterer flere begravede dale. Potentialet har toppunkt i det centrale modelområde
omkring Ravnholt (kote 40 til 45 meter), hvorefter potentialet falder ud mod kysten langs de to begravede
dale, der breder sig mod hhv. nordøst og sydøst /12/.
I KS 1 ses kun mindre potentialeforskelle på under 2 meter, Figur 4.22.
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Figur 4.21 Det simulerede potentiale for Sand 2 /12/. Potentialet er beregnet for Scenarium 1, hvor vandindvindingen er defineret som den nuværende indvinding (2011).
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Figur 4.22 Det simulerede potentiale for KS 1 /12/. Potentialet er beregnet for Scenarium 1, hvor vandindvindingen er defineret som den nuværende indvinding (2011).

4.3.3

Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande

Der er optegnet indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for de enkelte vandværker. Optegningen tager udgangspunkt i scenarieberegninger udført med den opstillede grundvandsmodel. Formålet med
scenarierne er at belyse placeringen og størrelse af oplandene, samt variationerne i oplandene som funktion af
variation i indvinding og nedbør. Derudover er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de hydrauliske parametre. Dette er gjort for at belyse oplandene som funktion
af modelparametrene. En oversigt over scenarierne ses i Figur 4.23.
Scenarieberegningerne køres som nævnt med den opstillede grundvandsmodel, og hvert Scenarie simulerer
modellen i 30 år. Der er kørt partikelbanesimulering for alle scenarier, undtagen Scenarie 3. Ved partikelbanesimulering placeres 10 partikler i hver modelcelle, der udgør et magasin. Partiklerne repræsenter vandpartiklernes bevægelse i undergrunden. Under simuleringen følges partiklernes vej gennem magasinerne ved
”forward tracking”. Partikelbanesimuleringen benytter trykniveauet fra det sidste tidsskridt af grundvandssimuleringen, og den simulerer partiklernes strømning i 500 år.
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Scenarie
1

Beskrivelse
Nuværende indvinding

2

Tilladelse

3

Indvindingsmængde Partikelbanesimulering
2011 indvinding
Ja
Tilladelse godkendt

Ja

Ingen grundvandsindvinding

af kommuner
Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

6.16.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc 1
benyttes

2011 indvinding

Ja

Figur 4.23 Oversigt over de scenarier, der er kørt med grundvandsmodellen. Scenarie 3 er ikke anvendt ved
optegning af oplande.
Indvindingsoplandene omfatter som udgangspunkt de arealer, hvorfra der hentes vand, i det magasin der
indvindes fra. De grundvandsdannende oplande er de infiltrationsområder, hvor der siver vand ned fra de
terrænnære lag og videre til indvindingsboringerne. De grundvandsdannende oplande ligger ikke nødvendigvis inden for indvindingsoplandene. I de tilfælde, hvor infiltrationsområderne ikke ligger inden for indvindingsoplandet er indvindingsoplandet udvidet til at også at omfatte hele infiltrationsområdet.
Størrelsen af såvel indvindingsoplandene og de grundvandsdannende oplande er afhængig af indvindingsmængdens størrelse og nedbørsmængden. Sammenholdes resultaterne for Scenarie 1, 2, 4 og 5 giver det et
godt billede af hvilke og hvor store variationer, der kan forventes i oplandenes udbredelser. Desuden giver
usikkerhedsanalysen et særdeles godt billede af, hvor velbestemt oplandene er, og hvor følsomme de er for
usikkerheder i grundvandsmodellen.
For de partikler, der benyttes til indvindingsoplandene, beregnes partiklernes transporttid i magasinet. Det
vil sige den tid det tager, fra vandpartiklen strømmer ind i magasinet, til den bliver indfanget af indvindingsboringen. For de partikler, der benyttes til grundvandsdannende oplande, beregnes vandets alder. Det vil sige,
den tid det tager, fra vandet infiltreres på overfladen, til det indfanges af indvindingsboringen.
Beregninger og optegning af oplandene følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledningen 2 /i/. Derudover er fulgt følgende specifikke retningslinjer, der er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg- og Aarhus Kommune.
Der er lagt vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene til både det aktuelle indvindingsscenarium
(Scenarium 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarium 2), idet de bedst repræsenterer den fremadrettede indvindingsstrategi i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde. Derudover er resultaterne fra de andre
scenarier selvfølgelig inddraget, hvor det vurderes relevant. Indvindingsoplandene optegnes så det sikres, at
det grundvandsdannende opland er en delmængde af indvindingsoplandet. Hvis der er en veldefineret alderszonering i partikelbanerne optegnes kun områder med transporttider under 200-300 år som indvindings- og
grundvandsdannende oplande.
De optegnede indvinding- og grundvanddannende oplande for hele Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde
ses i Figur 4.23. Det ses at form og størrelse på oplandene er meget forskellig. De største vandværker i kortlægningsområdet: Ravnholt-Tiset Kildeplads, Odder Vandværk og Fredensborgværket har meget store og
komplicerede oplande, mens de mindre vandværkers oplande typisk er mere simple. Oplandene i den nordvestlige del af området (Svejstrup Vandværk, Foerlev Vandværk, og Mesing By Vandværk) har ”langstrakte”
faner mod nord og nordvest. Boringerne er filtersat i det kvartære sandmagasin, der ligger oven på det
miocæne Hårby plateau, se Figur 4.7. Potentialet i magasinet er kraftige påvirket af dette, og der er en stor
hydraulisk nord-syd gradient, hvilket giver en hurtig partikel strømning fra nord mod syd i dette område.
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Figur 4.24 Beregnede indvindingsoplande og grundvandsdannende områder i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /12/.
I vandværksafsnittet 7.3 er alle vandværker, der indgår i denne kortlægning beskrevet. Der findes uddybende
beskrivelse af resultaterne fra scenariekørslerne, og hvorledes indvindings- og grundvandsdannende oplande
er optegnet.
I Figur 4.25 er vist et eksempel på en figur fra afsnit 7.3.1 fra Astrup Vandværk. Prikkerne viser partiklerne fra
Scenarie 2, tematiseret efter transporttiden i magasinet. Desuden ses usikkerheden på indvindingsoplandet
for Scenarie 1. Der ses en veldefineret aldersfordeling, og jo længere væk vandet kommer fra jo ældre er det. I
dette tilfælde er det optegnede indvindingsopland optegnet så kun partikler under 200 år er medtaget.
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Figur 4.25 Eksempel på aldersfordelingen af partikler fra Astrup Vandværk. Cirkler viser partiklernes
startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet. Figuren viser desuden
de optegnede indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande (polygoner) og med farvede firkanter
usikkerheden på indvindingsoplandet beregnet for Scenarie 1.
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4.4

Grundvandskvalitet

Grundvandets kemiske sammensætning er et produkt af alle de påvirkninger, vandet har været udsat for på
vejen fra terrænoverfladen til indtagsfiltret. Den kemiske sammensætning af en vandprøve afspejler derved
indirekte vandets alder, dæklagenes beskaffenhed og det geokemiske miljø generelt.
Nedenfor beskrives de væsentligste hovedstoffer, herunder de hovedstoffer og miljøfremmede stoffer, der
kræver opmærksomhed i forhold til grundvandskvaliteten.
Beskrivelsen bygger på rapport om de grundvandskemiske forhold /21/. Data er vist for hele kortlægningsområdet, men beskrives mere detaljeret for henholdsvis OSD Solbjerg og OSD Fillerup. Kemi for det enkelte
vandværk beskrives i kapitel 7.

4.4.1

Naturlige stoffer

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.
OSD Solbjerg
Der er analyseret for nitrat i 98 filtre i OSD Solbjerg. Det højeste fund er på 79 mg/l, mens medianværdien er
under detektionsgrænsen. Kun 3 boringer indeholder mere end 50 mg/l nitrat.
På Figur 4.26 er vist nitratindholdet i grundvandet i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde. Inden for OSD
Solbjerg er nitratindholdet stabilt, og der er således ikke fundet boringer, hvor vandet har et stigende eller
varierende indhold af nitrat.
Et plot af nitratindholdet i den seneste analyse i forhold til dybden af filtertop er vist i Figur 4.27. I hovedparten af prøverne er nitratindholdet under detektionsgrænsen. I prøver fra 10 filtre ses dog et indhold mellem 1
og 5 mg/l, mens der i 6 prøver ses et nitratindhold over 5 mg/l, heraf overskrides kvalitetskravet for drikkevand på 50 mg/l i 3 prøver. Overskridelsen af kvalitetskravet er konstateret i boring 98.1078, filtersat i sand 1
(79 mg/l), boring 98.759, filtersat i sand 2 (72 mg/l) og i boring 98.152, filtersat i KS 1 (73 mg/l).
De terrænnære grundvandsmagasiner i sand 1 er geologisk dårligt beskyttet med tynde eller ingen lag af ler.
Der er da også fund af nitrat i dette magasin, jf. Figur 4.26.
Grundvandsmagasinerne i sand 2 er bedre geologiske beskyttet, og der er således kun få påvisninger af nitrat
over 1 mg/l Figur 4.26. De boringer, hvor der er påvist et højt indhold af nitrat, er beliggende på Mesing Hede
ved Jeksen. Den geologiske beskyttelse af sand 2 magasinet ved Mesing Hede er generelt dårligt. Mens nitratfronten i størstedelen af dette område træffes mindre end 5 m u.t., er de terrænnære lag omkring Jeksen oxiderede dybere nede, i enkelte boringer mere end 15 m u.t., Figur 4.37. Undersøgelser af aflejringernes nitratreduktionskapacitet i tre boringer på Mesing Hede /19/ viser god overensstemmelse mellem vandkemi og
reduktionskapacitet.

42

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup

Den geologiske beskyttelse af sand 3 er god. I overensstemmelse hermed er der ikke fund af nitrat over 1 mg/l
ved seneste analyse Figur 4.26.
Boringerne filtersat i KS 1 er primært beliggende i den sydlige del af OSD Solbjerg mellem Skanderborg, Stilling og Solbjerg. I store dele af dette område er den geologiske beskyttelse af magasinet ringe, med mindre
end 15 m ler. På trods heraf er der i blot én ud af 40 boringer fund af nitrat over 1 mg/l ved seneste analyse.

Figur 4.26 Nitratindhold i boringerne inden for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde (seneste analyse i
hver boring).
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OSD Fillerup
Der er analyseret for nitrat i 65 filtre i OSD Fillerup. Det højeste fund er på 110 mg/l, mens indholdet i de
resterende 64 filtre er mellem 0 og 5,6 mg/l, med en medianværdi under detektionsgrænsen. Den geografiske
fordeling af nitratindholdet i OSD Fillerup er vist i Figur 4.26. I området er der ingen boringer, hvor vandet
vurderes at have et stigende indhold af nitrat, mens der er enkelte boringer, hvor indholdet af nitrat varierer.
Et plot af nitratindholdet i den seneste analyse i forhold til dybden af filtertop for OSD Fillerup er vist i Figur
4.27. Fund af nitrat inden for OSD Fillerup knytter sig til de øverste 20 m u.t. Nitratindholdet i grundvandet i
OSD Fillerup er generelt under detektionsgrænsen. I seks boringer er indholdet af nitrat i grundvandet ved
seneste analyse mellem 1 og 6 mg/l, mens nitratindholdet er 110 mg/l i boring 108.209 2 m u.t. Boringerne er
beliggende i området ved Fillerup og syd herfor og er filtersat i Sand 1, Sand 2 og KS 1.
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Figur 4.27 Nitratindhold sammenholdt med dybden til filtertop for OSD Solbjerg og OSD Fillerup /21/.
Inden for OSD Fillerup er der tidligere gjort enkelte fund af nitrat, som vist i Figur 4.28. I tre af boringerne er
der tale om enkeltstående, lave fund af nitrat (under 3 mg/l). Det relativt lave indhold af nitrat er muligvis et
resultat af uhensigtsmæssig prøvehåndtering. Vandprøven kan være beluftet, hvorved ammonium oxideres til
nitrat. Det kan dog også være et udtryk for at vandet i boringerne er på grænsen mellem en reduceret og en
oxideret vandtype.
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Herudover er der gjort gentagende fund af nitrat i boring 99.464, jf. Figur 4.28. Som beskrevet i /21/ skyldes
de gentagne fund af nitrat i boring 99.464 formodentlig utætheder omkring boringen.
Tidsserier for fund af nitrat i OSD Fillerup
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Figur 4.28 Udviklingen i nitratindhold i boringer med fund af nitrat over 1 mg/l inden for OSD Fillerup
/21/.
Enkeltindvindere
Nitratindholdet i rentvandet hos enkeltindvindere er undersøgt i kortlægning af grundvandskemien /21/. Her
ses det, at nitrat påvises i samme dele af kortlægningsområdet, som der i grundvandet er fund af nitrat. Dog
er der en tendens til, at nitratindholdet i rentvandet hos enkeltindvinderne er højere, end hvad der ses i
grundvandet. Dette kan dels skyldes oxidation af ammonium til nitrat. Men det kan også skyldes dårlig boringskonstruktion, som ofte ses ved enkeltindvindere, hvorved vandanalysen kan repræsentere vand, der
findes mere terrænnært end filtersætningen. Ligeledes ses normalt kortere boringsdybder hos enkeltindvindere.
Sulfat
Oxidation af pyrit (FeS2) med ilt eller nitrat kan give anledning til, at der i grundvandet kan konstateres sulfatindhold, der er forhøjede i forhold til det naturlige baggrundsniveau. Herudover kan pyritoxidation ved de
rette grundvands- og geokemiske betingelser give anledning til nikkelproblemer, og i særlige tilfælde også
arsenproblemer, og det er derfor vigtigt at få kortlagt områder med potentiel pyritoxidation.
OSD Solbjerg
Den geografiske fordeling af sulfatindholdet i vandprøver fra boringerne inden for OSD Solbjerg er vist på
Figur 4.29. Der ses en stor variation i indholdet af sulfat inden for kortlægningsområdet, hvor der i den seneste analyse er målt mellem 8 og 190 mg/l.
Geografisk ses en gruppering af sulfatindholdet, således at lave indhold af sulfat (under 50 mg/l) primært er
truffet i den nordøstlige del af OSD Solbjerg ved de begravede dale, i den sydlige del af OSD Solbjerg ved Solbjerg og nordøst for Skanderborg. Herimod er indholdet af sulfat i vandet fra boringerne vest for Virring, ved
Blegind, ved Mesing og i Hørning forhøjede (mellem 50 og 125 mg/l), mens der i sand 1 ved Hørning er målt
høje koncentrationer af sulfat over 125 mg/l, men under grænseværdien for sulfat i drikkevand på 250 mg/l.
De høje sulfatindhold i sand 1 ved Hørning er en kraftig indikation på, at der sker pyritoxidation i oplandet til
boringerne (moniteringsboring 88.1185, filter 3, og boring 88.1271). Pyritoxidationen synes knyttet til sand 1
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magasinet eller dæklaget herover, da der i de dybere magasiner i området er målt lavere indhold af sulfat,
eksempelvis i de dybere filtre i boring 88.1185, hvor der er målt markant lavere indhold af sulfat på hhv. 57
mg/l (Sand 2) og 39 mg/l (Sand 3).
På Figur 4.29 er desuden markeret 15 boringer inden for OSD Solbjerg, hvor det vurderes, at indholdet af
sulfat i vandet er stigende, samt to boringer, hvor vandets sulfatindhold er stærkt varierende. Stigende indhold af sulfat ses primært i KS 1 (13 boringer), men også i Sand 1, sand 2 og Sand 3 er der stigende sulfatindhold. De fleste af disse boringer er beliggende i den sydlige del af OSD Solbjerg mellem Solbjerg og Skanderborg.
OSD Fillerup
Den geografiske fordeling af sulfatindholdet i boringerne inden for OSD Fillerup er vist i Figur 4.29. Der ses
en forholdsvis ensartet fordeling af indholdet af sulfat inden for OSD-området, hvor der er målt mellem 5 og
160 mg/l, med en medianværdi på 32 mg/l.
Geografisk ses en gruppering af sulfatindholdet, således at let forhøjede og forhøjede koncentrationer af sulfat
udelukkende træffes i den sydlige del af OSD Fillerup vest for Fillerup by. De forhøjede sulfatindhold mellem
75 og 160 mg/l indikerer, at der sker pyritoxidation i magasinerne eller de overliggende dæklag.
På Figur 4.29 er desuden markeret enkelte boringer inden for OSD Fillerup, hvor det vurderes, at indholdet af
sulfat i vandet er stigende.
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Figur 4.29 Sulfatindholdet i boringer inden for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde.
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Aggressivt kuldioxid
Aggressivt kuldioxid udtrykker en ubalance mellem pH, bikarbonat og calcium og ses i boringer i
kalkfattig jord, der indeholder et ”overskud” af kuldioxid. Denne kuldioxid er kalkopløsende og vil give anledning til korrosion i ledningsnettet, hvor den beskyttende kalkbelægning på indersiden af vandrørene vil gå i
opløsning. Det er karakteristisk for vand med et højt indhold af aggressivt kuldioxid, at vandet tillige er meget
blødt med lav pH-værdi.
Indhold af mere end 10 mg/l aggressivt kuldioxid kræver ofte neutralisering, f.eks. ved kalktilsætning, mens
indhold under 10 mg/l ofte kan reduceres til under grænseværdien (2 mg/l) ved beluftning på vandværket,
hvorved kuldioxid strippes og pH hæves.
Den geografiske fordeling af aggressivt kuldioxid inden for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde ses på
Figur 4.30. Grænseværdien for aggressivt kuldioxid i rentvandet på 2 mg/l overskrides i råvandet i flere boringer fordelt over hele kortlægningsområdet, men særligt i området omkring Fruering i OSD Solbjerg samt
den nordvestlige del af Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde ses stærkt forhøjede indhold af aggressivt kuldioxid. Boringerne er her filtersat i KS 1 magasinet, og det prækvartære sand i denne del af kortlægningsområdet beskrives i boreprofilerne hovedsageligt som kalkfrit.
Det høje indhold af aggressivt kuldioxid samt lave pH værdier under 7 giver flere af vandværkerne i denne del
af OSD Solbjerg udfordringer med at overholde kvalitetskravet til drikkevand for aggressiv kuldioxid, hvilket
beskrives nærmere i kapitel 7 for de enkelte vandværker.
Grundvandets indhold af aggressivt kuldioxid inden for OSD Fillerup er lavere end i OSD Solbjerg (Figur
4.30), om end der også her i råvandet er indhold over 2 mg/l. Sedimenterne i OSD Fillerup er generelt kalkholdige og pH neutrale. De let forhøjede indhold af aggressivt kuldioxid giver således ej heller anledning til
overskridelser af grænseværdien for aggressivt kuldioxid i drikkevandet fra vandværkerne i OSD Fillerup.
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Figur 4.30 Aggressivt kuldioxid i råvandet ved seneste analyse i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde.
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Mangan
Den geografiske fordeling af mangan inden for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde er vist på Figur 4.31.
Generelt ses forhøjede (0,2 til 0,3 mg/l) og stærkt forhøjede (over 0,3 mg/l) indhold af mangan i grundvandet
i den nordvestlige del af Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde, herunder dele af OSD Solbjerg.
Således er der i den nordøstlige del af OSD Solbjerg, ved de begravede dale, let forhøjede indhold af mangan
(0,1 til 0,2 mg/l) i sand 3, mens der i det overliggende sand 2 er forhøjede indhold af mangan (0,2 til 0,3
mg/l), og flere steder ses stærkt forhøjede indhold af mangan (over 0,3 mg/l), ligesom der i sand 2 ved Mesing ses forhøjede og stærkt forhøjede manganindhold.
I området ved Hørning ses der desuden forhøjede og stærkt forhøjede indhold af mangan i KS 1 og Sand 1,
ligesom der i KS 1 ved Virring er enkelte boringer med stærkt forhøjet manganindhold. Boringerne ved Virring er filtersat få meter under vandspejlet, og de høje indhold af mangan i denne del af OSD synes knyttet til
den øvre del af dette grundvandsmagasin.
Ved almindelig vandbehandling vil mangan udfælde som manganoxider på vandværkets sandfiltre, hvorved
koncentrationen af mangan i vandfasen reduceres. Normalt fjernes indhold af mangan under 0,3 mg/l uproblematisk til under grænseværdien på 0,02 mg/l ved almindelig vandbehandling. De høje manganindhold i
grundvandet i store dele af OSD Solbjerg afspejles i rentvandet, hvor flere vandværker har forhøjede manganindhold. Dette beskrives nærmere for de enkelte vandværker i kapitel 7.
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Figur 4.31 Manganindholdet i boringer inden for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde.
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Arsen
Arsen er kræftfremkaldende og grænseværdien for arsen i drikkevand er 5 µg/l. Ved simpel vandbehandling
på vandværkerne vil arsen bindes til jernoxider, og arsenindholdet i rentvandet må derfor forventes at have et
lavere indhold, end der måles i råvandet. Hvor stor en mængde arsen, der bindes til jernoxider ved jernfældning og dermed fjernes fra vandet, afhænger af indholdet af jern i råvandet. Da arsen er sundhedsskadeligt
også under grænseværdien, bør det tilstræbes at opnå så lavt et indhold som muligt.

Forhøjede indhold af arsen forekommer ofte i tynde lag af smeltevandssand, afsat mellem lag af moræneler og
smeltevandsler, idet der her sker en transport af reaktivt organisk materiale fra lerlagene og ind i sandlagene,
hvorved der sker en oxidation af arsenholdige jernoxider /28/. Typisk vurderes tertiære leraflejringer og kvartære aflejringer, hvor tertiære leraflejringer er indarbejdet, at medføre risiko for frigivelse af relativt høje
arsenkoncentrationer.
Hvorvidt der i grundvandet findes høje indhold af arsen, skyldes sandsynligvis et samspil af flere faktorer
/28/ og /29/:
1. Tilstedeværelse af arsenrig kildebjergart
2. Reducerede forhold i grundvandsmagasinet
3. Lav cirkulation/lav grundvandsgennemstrømning i magasinet
4. Geologisk dannelseshistorie og tidligere oxidation af de tertiære leraflejringer
De tertiære leraflejringer i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde samt de reducerede forhold (Figur 4.33)
medfører således en risiko for frigivelse af relativt høje arsenkoncentrationer. Herudover er der i /28/ fremsat
hypotesen, at tidligere oxidation af de tertiære lerbjergarter er af afgørende betydning, da der herved har
kunnet ske en oxidation af pyrit, der har været det primære arsenholdige mineral i disse aflejringer. Ved de
daværende oxiderede forhold er det frigivne arsen blevet sekundært bundet i jernoxider. Ved de nuværende
reducerede forhold, sker der reduktion af jernoxider, hvorved arsen frigives til grundvandet, mens arsen bundet i pyrit ikke vil frigives under reducerede forhold, da pyrit er stabilt i et reduceret grundvandsmagasin
/28/.
Den geografiske fordeling af arsen inden for Sobjerg-Fillerup Kortlægningsområde er vist på Figur 4.32. Forhøjede indhold af arsen (over 5 µg/l) er udbredt i den nordøstlige del af kortlægningsområdet, herunder dele
af OSD Solbjerg, mens der i den resterende del af kortlægningsområdet ses arsenindhold over 5 µg/l i enkelte
boringer.
I den nordlige del af OSD Solbjerg, i området ved de begravede dale, er arsenindholdet generelt højere end i
den sydlige del. I ni boringer indvindes vand med indhold af arsen over grænseværdien. De høje arsenkoncentrationer synes ikke knyttet til et særligt sandmagasin, da der både ses forhøjede arsenindhold i Sand 2, Sand
3 og KS 1.
Højt indhold af jern bevirker, at vandværkerne generelt ikke har problemer med at overholde grænseværdien
for arsen i rentvandet. Dog har Hørning Stationsbys Vandværk gentagne overskridelser i rentvandet, hvilket
er nærmere beskrevet i afsnit 7. I rentvandet fra de resterende vandværker inden for OSD Solbjerg og OSD
Fillerup er arsenindholdet under 2 µg/l.
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Figur 4.32 Arsenindholdet i boringer inden for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde.
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4.4.2

Vandtype

Ud fra en række af de redoxfølsomme hovedstoffer og beregnede parametre: Ilt, nitrat, sulfat, jern, metan og
forvitringsgrad, har Miljøstyrelsen opstillet en klassifikation i 4 vandtyper /g/. Der er i Geo-Vejledning nr. 6
/h/ opstillet en algoritme på baggrund af denne klassifikation. Vandtyperne i kortlægningsområdet er bestemt med udgangspunkt i denne algoritme. Ikke alle vandprøver kan dog tolkes direkte efter kriterierne, og i
disse tilfælde er der foretaget en vurdering af de mest sandsynlige redoxforhold. I sådanne tilfælde anvendes
ammonium og metan som støtteparametre, idet indholdet af ammonium over 0,5 mg/l erfaringsmæssigt
primært ses i svagt reduceret til reduceret grundvand, mens metan primært ses i stærkt reduceret grundvand.
På Figur 4.33 er vist fordelingen af vandtyper i de enkelte magasiner. For prøver, hvor der vurderes at være
tale om blandingsvand af forskellige vandtyper, er prøven i det følgende karakteriseret ved den mest oxiderede vandtype. Dermed tydeliggøres eventuelle påvirkninger fra overfladen til hjælp under sårbarhedsvurderingen.
OSD Solbjerg
Den geografiske fordeling af vandtyper inden for OSD Solbjerg ses af Figur 4.33. I sand 1 ses der primært
oxiderede vandtyper. Dette er i god overensstemmelse med den ringe geologiske beskyttelse af sand 1 med
mindre end 15 m overlejret ler. I Sand 2, Sand 3 og KS 1 er der en betydelig overvægt af reducerede vandtyper
inden for OSD Solbjerg, og der er således generelt velbeskyttet vand inden for OSD Solbjerg, men enkelte
steder fremstår magasinerne sårbare, baseret på vandtypen.
Geografisk ses en vis opdeling af vandtyperne. I et øst-vestvendt strøg fra Beder over Ravnholt til Hørning ses
primært stærkt reduceret vand (vandtype D). Geografisk er dette område sammenfaldende med et begravet
dalsystem. Boringerne i dette område er primært filtersat i Sand 3, men også boringer filtersat i Sand 2 indvinder stærkt reduceret vand i dette område.
Den dominerende vandtype uden for de begravede dale i OSD Solbjerg er svagt reduceret vand (vandtype C1
og C2), og selv i områder med ringe geologisk beskyttelse ses svagt reduceret vand.
Enkelte steder inden for OSD Solbjerg ses svagt oxideret og stærkt oxideret vand. I S2 på Mesing Hede er der
oxiderede forhold i flere boringer, også uden for OSD Solbjerg. Således er der i boring 88.1564 påvist oxiderede forhold 60 m u.t. og 20 meter under vandspejlet. En tolkning af sedimentkemiske analyser fra denne boring viste, at alle gennemborede potentielle grundvandsmagasiner var oxiderede og tydeligt nitratsårbare
/19/.
I KS 1 ses stærkt oxideret vand helt ned til 93 m u.t. De to dybe boringer filtersat i KS 1, hvor vandtypen er
bestemt til stærkt oxideret (DGU nr. 98.152 (sløjfet) og 98.757 (aktiv)) er begge vandforsyningsboringer tilhørende Virring Vandværk, hvor mægtigheden af overlejret ler er mindre end 15 meter og flere steder mindre
end 3 meter, og magasinet fremstår her både kemisk og geologisk sårbart.
OSD Fillerup
Den geografiske fordeling af vandtyper inden for OSD Fillerup ses på Figur 4.33. I både Sand 1, Sand 2 og KS
1 ses primært reducerede og stærkt reducerede forhold, hvilket indikerer velbeskyttet vand. I alle tre magasiner findes desuden enkelte boringer, hvor vandet er oxideret (vandtype B), og i KS 1 er der tillige 2 boringer,
hvor vandet er stærkt oxideret (vandtype A).
Sammenholdes med dybde til filtertop ses, at vandtype A træffes 35-40 m u.t. (filter 22 i boring 98.916 og
filter 3 i boring 98.1319, begge filtersat i KS 1). Dette er for området relativt dybe boringer, og påvisning af
iltindhold over 1 mg/l er derfor overraskende. At vandet fra de to filtre er påvirket fra terræn understøttes af,
at vandet har en forvitringsgrad større end 1,3, ligesom de øvrige kemiske parametre bekræfter, at der er tale
om oxideret vand. I vandet fra filter 22 i boring 98.916 er der målt ilt gentagne gange, mens vandet fra de
underliggende filtre er iltfrie. Ligeledes er vandet fra de underliggende filtre i boring 98.1319 iltfrie.
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Figur 4.33 Vandtyper inddelt efter magasiner inden for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde. Vandtype C
er opdelt i C1 (20-75 mg/l sulfat) og C2 (>75 mg/l sulfat).
Vandtype B findes i de mere terrænnære boringer ned til 15 m u.t. i overensstemmelse med dybdeplottet for
nitrat, jf. Figur 4.28, mens de reducerede vandtyper findes dels dybere under terræn, men selv i meget terrænnære boringer med filtertop mindre end 10 m u.t. findes stærkt reduceret vand.
Der er en betydelig overvægt af reducerede vandtyper inden for OSD Fillerup, og der er således generelt velbeskyttet vand inden for OSD Fillerup, men enkelte steder fremstår magasinerne sårbare.
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4.4.3

Miljøfremmede stoffer

OSD Solbjerg
Inden for OSD Solbjerg er der siden 1990 fundet pesticider og deres nedbrydningsprodukter i 24 % af de
analyserede filtre (16 ud af 71). I seneste analyse blev der fundet pesticider i 11 filtre fordelt på 9 boringer, og
grænseværdien var overskredet i 4 filtre (4 boringer). Dertil kommer tidligere påvisning af pesticider gjort i
yderligere 5 filtre fordelt på 5 boringer. I alt er der fundet 14 forskellige stoffer i både Sand 1, Sand 2, Sand 3
og KS 1, hvilket er listet i Figur 4.34, mens den geografiske fordeling af fund af pesticider er vist på Figur 4.35.

Pesticid
Dichlorbenil

N

F.

Antal
filtre
F.Ogr
med
fund
0
2

Anvendelsesperiode

Anvendelse

150

2

254

79

22

9

1969-1996 Total ukrudtsbekæmpelse på befæstede og uopdyrkede arealer herunder
plantager

Dichlorprop

205

7

0

4

1969-G

Tidligere var stoffet et af de mest
anvendte pesticider til ukrudtsbekæmpelse i korn og græs. Anvendelsen blev i 1997 begrænset, og i dag
anvendes dichlorprop kun i plænerens

Mechlorprop

20
4

1

0

1

1969-G

Tidligere var stoffet et af de mest
anvendte pesticider til ukrudtsbekæmpelse i korn og græs. Anvendelsen blev i 1997 begrænset, og i dag
anvendes mechlorprop kun i plænerens

78

5

0

2

2,4-D

203

1

0

1

1993-G

Ukrudtsbekæmpelse i korn og frøgræs

Glyphosat

100

1

0

1

1975-G

63

1

0

1

Nedvisning i korn, uopdyrkede arealer herunder plantager. Det mest
anvendte pesticid i Danmark. Stoffets
anvendelse er ikke blevet reguleret

Bentazon

185

1

0

1

1974-G

Ukrudtsbekæmpelse i korn, ærter,
majs og frøgræs. Anvendelse blev
reguleret i 1995

Hexazinon

181

1

0

1

1978-1994 Ukrudtsbekæmpelse i skovbrug

Simazin

20
6

1

0

1

1957-1999 Planteskoler og uopdyrkede arealer

Lenacil

9

1

0

1

Ethofumesat

9

1

1

1

1975 – G

Ukrudtsbekæmpelse i roer

Metsulfuron
methyl

9

1

1

1

1988 – G

Ukrudtsbekæmpelse i korn

-BAM*

-4-CPP*

-AMPA*

Kan være et nedbrydningsprodukt
eller urenheder fra phenoxysyrer
såsom dichlorprop og mechlorprop

Ukrudtsbekæmpelse i roer, forskellige
frugt og grøntafgrøder samt i planteskolekulturer

Figur 4.34 Fund af pesticider i OSD Solbjerg. Fundene er opgjort som antal af analyserede prøver (N) med
fund af pesticider (F), fund over grænseværdien (F.Ogr.), samt antal filtre med fund af pesticider. I området
er analyseret for pesticider i 71 filtre. G: midlet er godkendt i dag, *:nedbrydningsprodukt
Nedbrydningsproduktet BAM (2,6-dichlorbenzamid) er det hyppigst påviste stof inden for OSD Solbjerg, idet
BAM er påvist i 31 % af de analyserede prøver fordelt på 9 filtre (Figur 4.34). BAM påvises både i Sand 1 og
Sand 2 samt i KS1, og i 2 filtre er grænseværdien for drikkevand på 0,1 μg/l for enkeltstoffer overskredet i den
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seneste analyse (Figur 4.34). BAM er et nedbrydningsprodukt fra pesticiderne dichlobenil og chlorthiamid, og
er til dato det pesticid, som har forurenet flest drikkevandsboringer i Danmark. Dette skyldes primært, at
BAM hverken bindes (sorberes) eller nedbrydes i grundvandsmagasiner /31//32/. Det har været forbudt at
sælge moderstofferne til BAM siden 1997, men BAM findes fortsat på landsplan i ca. 18 % af de undersøgte
vandforsyningsboringer /33/. Moderstofferne til BAM har primært været anvendt på befæstede arealer som
f.eks. gårdspladser, indkørsler, veje, jernbaner og sportspladser, og der er derfor som regel en overvægt af
BAM-fund i byområder.
Tilsvarende tendens er også gældende i OSD Solbjerg, idet boringerne med flest fund af BAM er placeret bynært ved enten Solbjerg (boring 99.505 samt 99.324) eller nordlige del af Hørning (boring 88.1203 og
88.1204). I boring 99.505 (nær Solbjerg by) findes der fortsat BAM, og koncentrationsniveauet synes ikke at
være faldet gennem tiden. I perioden 1996 – 2001 fandt man BAM i boring 88.1203 og 88.1204 (nordlige del
af Hørning by), men hvorvidt stoffet stadig findes i disse boringer vides ikke.
De næst hyppigste påviste pesticider i OSD Solbjerg er dichlorprop og nedbrydningsproduktet 4-CPP, som er
fundet i henholdsvis 4 og 2 boringer. Der er imidlertid tale om relativt få spredte fund, som alle ligger under
grænseværdi på 0,1 µg/l.
Herudover er der i OSD Solbjerg gjort et enkelt fund af flere øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter. På
nær AMPA og Glyphosat (<0.03 µg/l fundet i boring 99.555 i 2005 ved Hørning by) stammer disse fund fra
en enkelt prøve udtaget i boring 88.1203 henholdsvis i 2001 (2,4-D) og 1999 (andre stoffer). For samtlige
stoffer er der tale om en enkel påvisning og ingen af stofferne blev genfundet i den efterfølgende analyse.
OSD Fillerup
Inden for OSD Fillerup er der siden 1990 fundet pesticider og deres nedbrydningsprodukter i 15 % af de analyserede filtre (8 ud af 53), og grænseværdien på 0,1 µg/l er overskrevet i tre filtre (ved seneste analyse). I den
seneste analyse er der påvist pesticider i 6 filtre, mens der i de tidligere analyser har været påvist pesticider i
yderligere 2 filtre. Der er påvist 8 forskellige pesticider eller nedbrydningsprodukter i både sand 1, sand 2 og
KS 1, hvilket er listet i Figur 4.36, mens den geografiske fordeling af fund af pesticider er vist på Figur 4.35.
Generelt er der tale om relativ få prøver, der indeholder pesticider (18 prøver ud af 219). Størstedelen af disse
fund stammer fra henholdsvis boring 99.192 og 99.193 i Fillerup by, hvor der i alt er påvist Hexazinon i 4 ud
af 5 prøver samt boring 99.470 syd for Fillerup by, hvor der er spredte fund (4 ud af 12 prøver) af 4 stoffer.
Disse to boringer blev sidst analyseret for ca. 10 år siden, og hvorvidt de stadig indeholder pesticider vides
derfor ikke. Herudover er der i sand 1 sydøst for Ondrup fund over grænseværdien for både BAM, phenoxy
syrer og ETU i to korte boringer (108.147 og 108.182). ETU er også påvist over grænseværdien i boring 98.916
centralt i kortlægningsområdet.
Ifølge de eksisterende moniteringsdata synes pesticider på nuværende tidspunkt iksærlig ke at kræve opmærksomhed i Fillerup. Fund af ”kartoffelmidlerne” ETU og metribuzin tyder dog på, at der har været dyrket
kartofler i området, hvorfor det ville være relevant at undersøge hvorvidt nedbrydningsprodukterne fra henholdsvis metribuzin, metalaxyl samt rimsulfuron findes i grundvandet. De seneste resultater fra Varslingssystemet viser nemlig, at disse nedbrydningsprodukter hyppigt findes i grundvand dannet under kartoffelmarker, og deres udvaskningsrisiko vurderes at være langt større end for de tilsvarende moderstoffer /30/.
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Figur 4.35 Fordelingen af pesticidfund inden for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde.
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Pesticid

BAM

N

147

F.

2

Dichlorprop

Mechlorprop

Antal
AnvendelsesF.Ogr filtre med
Anvendelse
periode
fund
1

2

1

215

-4-CPP*

Nedbrydningsprodukt fra Dichlobenil,
som har været anvendt til ukrudtsbe1969-1996
kæmpelse på uopdyrkede arealer
herunder plantager
1969-G

3

1

3

1

1

1

1969-G

Tidligere var stoffet et af de mest
anvendte pesticider til ukrudtsbekæmpelse i korn og græs. Anvendelsen blev i 1997 begrænset, og i dag
anvendes dichlorprop kun i plænerens
Tidligere var stoffet et af de mest
anvendte pesticider til ukrudtsbekæmpelse i korn og græs. Anvendelsen blev i 1997 begrænset, og i dag
anvendes mechlorprop kun i plænerens
Kan være et nedbrydningsprodukt
eller urenheder fra phenoxysyrer
såsom dichlorprop og mechlorprop

AMPA*

121

1

0

1

1975-G

Nedbrydningsprodukt fra Glyphosat,
som anvendes ved nedvisning i korn
samt ukrudtsbekæmpelse i både
landbrug samt uopdyrkede arealer
herunder plantager. Det mest anvendte pesticid i Danmark. Stoffets anvendelse er ikke blevet reguleret

Hexazinon

176

4

0

2

1978-1994

Ukrudtsbekæmpelse på uopdyrkede
arealer, samt i skovbrug

Metribuzin

130

1

0

1

1973-2003

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

4-nitrophenol*

101

3

0

3

Nedbrydningsprodukt fra Parathion,
som blev anvendt til markafgrøder og
1956-1990 i planteskoler. Formodentligt også
urenhed i andre midler og fra industrikemikalier

Ethylenthiourea(ETU)*

45

3

3

2

1964-G

Dalapon

57

1

0

1

1958-1988 Ukrudtsbekæmpelse i græsser

Nedbrydningsprodukt fra Macozeb,
som anvendes til svampebekæmpelse
i kartofler

Figur 4.36 Fund af pesticider i OSD Fillerup. Fundene er opgjort som antal af analyserede prøver (N) med
fund af pesticider (F), fund over grænseværdien (F.Ogr.), samt antal filtre med fund af pesticider. I området
er analyseret for pesticider i 53 filtre. G: midlet er godkendt i dag, *:nedbrydningsprodukt
Enkeltindvindere
Indholdet af pesticider i drikkevandet hos enkeltindvindere er undersøgt i /21/. Her ses det, at der er fundet
13 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter i 32 % af de analyserede boringer (21 ud af 65). I
seneste analyse blev der fundet pesticider i 16 boringer, og grænseværdien var overskredet i 7 boringer. Dertil
kommer tidligere påvisning af pesticider gjort i yderligere 5 boringer.
Udover BAM, som er fundet i 16 af de undersøgte boringer, er der hyppigt fundet betazon samt triazinerne
desisopropylatrazin samt simazin.
Rentvandsdata fra enkeltindvindere tyder på, at boringerne hos enkeltindvindere generelt er mere belastede
med pesticider end boringer med råvandsanalyser i OSD Solbjerg og OSD Fillerup, idet andelen af fund af
pesticider er større, ligesom der er flere fund over grænseværdien. Årsagsforklaring på denne forskel vil kræve
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en uddybende analyse af rentvandsdata. Mulige forklaringer kan være, at filtrene i højere grad er placeret
mere terrænnært end i boringer med råvandsanalyser, samt at risikoen for utætte boringer kan være højere
hos de pågældende enkelindvindere.

4.4.4

Nitratfront og nitratreduktion

Jordlagenes evne til at reducere nitrat afhænger af indholdet af reducerende stoffer som pyrit, jern og organisk materiale. I gennemiltede lag, som findes tæt på terræn, er der ikke længere reducerende stoffer, der kan
reducere nitrat. Grænsen mellem øvre nitratholdige jordlag og dybere reducerede nitratfrie jordlag kaldes
nitratfronten. Nitratfronten bevæger sig langsomt nedad, efterhånden som de reducerende stoffer i jordlagene opbruges.
Inden for Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde er der blevet udført en kortlægning af nitratfronten, hvor
alle boringsrapporter samt brøndborejournaler er gennemgået. Nitratfronten er defineret til den første overgang fra terræn, hvor aflejringerne skifter fra brunlige og gullige farver (gennemiltede aflejringer) til grålige
farver (iltfrie aflejringer). Ud af 2916 boringer inden for modelområdet har det været muligt at bestemme
nitratfronten i 716 boringer. På Figur 4.37 er dybden til nitratfronten vist for Solbjerg- Fillerup Kortlægningsområde. I 139 boringer er der fundet flere nitratfronter. Disse er på Figur 4.37 markeret med en sort cirkel.
Generelt ses den først antrufne nitratfront i boringerne at ligge mindre end 10 m u.t., og i mere end halvdelen
af boringerne ses den først antrufne nitratfront mindre end 5 m u.t. I den sydlige del af området i og omkring
OSD Fillerup, i området omkring Skanderborg og i området omkring Beder ses således blot enkelte boringer,
hvor den først antrufne nitratfront er dybere end 10 m u.t. I den nordvestlige del af modelområdet mellem
Ry, Hørning og Framlev ses derimod en tendens til dybereliggende først antrufne nitratfronter med flere
grænser beliggende under 15 m u.t. I seks boringer er den først antrufne nitratfront mere end 30 m u.t. Disse
boringer er beliggende dels mellem Ry og Svejstrup i den vestlige del af kortlægningsområdet og dels i området syd for Stjær i den nordlige del af kortlægningsområdet.
Det er karakteristisk for området, at nitratfrontens beliggenhed varierer meget over korte afstande. Fænomenet skyldes, at nedsivningen til grundvandsmagasinet ikke er lodret, men har et kompliceret strømningsmønster på grund af heterogen geologi med vekslende ler-, silt- og sandlag og forekomsten af geologiske vinduer.
Det komplicerede strømningsmønster fører flere steder til, at der ses flere nitratfronter i samme boring, således at der under reducerede lag findes gennemiltede lag. Boringer med flere nitratfronter findes i hele modelområdet.
Der er i rapporten for sedimentprøverne /19/ foretaget en vurdering af, hvor hurtigt redoxgrænsen vil flytte
sig nedad. Beregningerne er udført under følgende forudsætninger:







Alt udvasket nitrat når redoxgrænsen. Der ses bort fra nedbrydning i den umættede zone og bortledning af nitrat via dræn.
Nedsivningen af nitrat sker vertikalt gennem det beskyttende lag.
Nitrat reduceres umiddelbart ved redoxgrænsen. Dette forudsætter, at reaktionshastigheden er væsentlig større end mængden af tilført nitrat. Da det er den mest reaktive del, der bruges først, vil reaktionshastigheden efterhånden aftage. Med tiden vil nitratreduktionen være så langsom, at ikke alt
tilført nitrat kan nedbrydes.
Infiltrerende nitrat kommer i kontakt med hele sedimentmatricen. Der forekommer ikke transport i
sprækker eller sandslirer. Dette er en diskutabel antagelse i moræneler nær terræn.
Grundvandsdannelsen foregår gennem et sedimentprofil, der svarer til boringen. Det forudsættes, at
der er en homogen geologi, uden skråtstillede lag og uden ”geologisk vinduer” (huller i lerlagene).

På baggrund af en årlig udvaskning af nitrat på 70-80 mg/l, er nitratfrontens teoretiske vandringshastighed i
de fire boringer beregnet til 247-418 år pr. meter /19/.
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Figur 4.37 Dybden til den øverste nitratfront bestemt ved farveskift i aflejringerne. Der er i forbindelse med
udførelse af DGU nr. 88.1559, 881564, 898.1319 og 98.1321 udtaget 33 sedimentprøver fra forskellige dybdeintervaller til undersøgelse af jordlagenes evne til at omdanne nitrat /19/.
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4.5

Grundvandsressourcens nitratsårbarhed

Grundvandsmagasinernes sårbarhed vurderes i forhold til nitrat. Der tages udgangspunkt i det øverste primære grundvandsmagasin, hvorfra hovedparten af drikkevandet indvindes.
I Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde består de primære grundvandsmagasiner af Sand 2 og KS1.
Vurderingen af sårbarheden bygger på zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af nitratsårbarhed,
der bl.a. bygger på dæklagsegenskaberne (lertykkelser) og vandkvaliteten /g/, se figur 4.22.
Nitratsårbarhed

Egenskaber for dæklag og grundvandsmagasin
 Dæklag af fed grå ler eller glimmerler eller
 Dæklag med højt organisk indhold, evt. brunkul eller

Lille

 Tykkelse af reducerede (grå)sammenhængende lerdæklag > 15 m eller
 Reduceret magasinbjergart med indhold af organisk materiale, pyrit og
evt. brunkul.

Grundvands
kvalitet
Grundvand fra
methanzonen og
fra jern- og sulfatzonen. Vandtype C og D

 Dæklag af oxideret sand med slirer af silt og ler eller
Nogen

 Dæklag af reduceret, gråt sand eller gråt/gråsort sand med lignit eller
pyrit eller
 Tykkelse af reducerede (grå), sammenhængende lerdæklag er 5 til 15 m
eller

Grundvand fra
jern- og sulfatzonen.
Vandtype C

 Reduceret magasinbjergart.
 Kun dæklag af oxideret, gulligt-gulbrunt sand og/eller ler eller
Stor

 Tykkelse af reducerede, sammenhængende lerdæklag < 5 m og
 Magasinbjergart uden større nitratreduktionspotentiale.

Grundvand fra
ilt- og nitratzonerne.
Vandtype A og B

Figur 4.38 Kriterier for nitratsårbarhedszoneringen. Opstillet ud fra Zoneringsvejledningen /g/.
På Figur 4.7 ses principskitsen fra Solbjerg-Fillerup. Som det fremgår af figuren ses det miocæne sand (KS1)
og de største og mest sammenhængende kvartære sandlag (Sand 2) at ligge i samme overordnede koteinterval, og deer overlejret af et sammenhængende lerdæklag (ler 2). De underliggende kvartære lerdæklag såsom
Ler 3 og Ler 4 knytter sig primært til de begravede dale, og de yder derfor ingen beskyttelse af de miocæne
aflejringer. Over Ler 2 ses mindre lokale terrænnære lerede og sandede aflejringer (Ler 1 og Sand 1). Disse er
så små og sporadisk beliggende, at de ikke inddrages i sårbarhedsvurderingen.
På Figur 4.39 ses tykkelsen af reduceret Ler 2, som udgør lerdæklaget over de primære grundvandsmagasiner
Sand 2 og KS 1 samt vandtyperne i de to magasiner. For at kunne anvende tykkelsen i en bedømmelse af sårbarheden er lerdæklagets tykkelse inddelt i fem intervaller; <5 m, 5-10 m, 10-15 m, 15-30 m og > 30 m.
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Figur 4.39 Tykkelse af reduceret Ler 2 vist sammen med vandtyper i Sand 2, Sand 3 og KS 1.
Ler 2 har i det meste af OSD Fillerup en tykkelse på mere end 15 m, med undtagelse af mindre områder i den
sydøstlige del af OSD området. Inden for OSD Solbjerg ses dæklagstykkelsen at variere mere. De mest sammenhængende og største tykkelser af dæklaget ses omkring Skanderborg, Stilling, Mårslet og syd for Solbjerg.
Områder, hvor lertykkelsen er mindre end 15 m ses ved Mesing, Virring, Møgelhøj, øst for Blegind og Hørning. Indvindingsoplandende for vandværkerne Balle, Svinsager, Gjesing, Foerlev, Ry2, Boes og Fredensborgværket er kendetegnet ved tykke dæklag over 15 m i hovedparten af oplandet, og kun mindre lokale områder,
hvor dæklagets tykkelse er under 15 m. Modsat er indvindingsoplandene for vandværkerne Dyrehaveværket,
Ry1, Svejstrup og Alken kendetegnet ved, at der er større dele af oplandet, hvor der ikke ses nogen større
dæklagstykkelse.
Ud fra kriterierne i Figur 4.38 er nitratsårbarheden i kortlægningsområdet, som vist på Figur 4.40.
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Figur 4.40 Sårbarhedszonering i forhold til nitrat for Sand 2 og KS1 for OSD Solbjerg, OSD Fillerup og
indvindingsoplande udenfor OSD.
Store dele af OSD Solbjerg er vurderet med enten lille eller nogen sårbarhed primært grundet dæklagstykkelsen samt tilstedeværelsen af hovedsagligt C og D vandtyper. Områder vurderet med stor sårbarhed findes vest
for Virring, ved Møgelhøj øst for Stilling, i to mindre områder øst for Hørning, i to områder øst for Blegind,
Messing og vest og sydøst for Jeksen. Denne vurdering er baseret på tykkelsen af dæklaget samt tilstedeværelsen af A og B vandtyper.
Hovedparten af OSD Fillerup er vurderet til at have en lille sårbarhed grundet den store dæklagstykkelse. Der
findes fire mindre områder vurderet med nogen sårbarhed. Denne vurdering er baseret på tykkelsen af dæklaget samt tilstedeværelsen af A og B vandtyper. De to største af disse er beliggende i den vestlige og centrale
del af OSD Fillerup. De to mindre områder ses mod henholdsvis nord og sydøst i OSD området. Der findes to
områder med stor sårbarhed. Det ene område er beliggende i den sydlige del af OSD-området. Dette område
er kendetegnet ved en lille dæklagstykkelse samt fundet af vandtype A. Det andet område vurderet med stor
sårbarhed er beliggende ved indvindingsboringerne i den østlige del af OSD området. Vurderingen er baseret
på den manglende dæklagstykkelse.
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4.6

Sammenfatning af grundvandsressourcen

Indenfor kortlægningsområdet Solbjerg-Fillerup indvindes grundvand fra både prækvartære lag og kvartære
lag, se Figur 4.41. De prækvartære aflejringer, der ved Solbjerg-Fillerup har betydning som indvindingsmagasin er Miocænt kvartssand. Det miocæne kvartssand findes overordnet på fire store plateauer. De fire plateauer er afgrænset af begravede dale, som har gennemskåret og adskilt plateauerne fra hinanden. Sandet er beskrevet som mellem til grovkornet kvartsrigt, svagt glimmerholdigt sand. Mægtigheden af det miocæne
kvartssand er typisk op til 40-50 m, men laget kan stedvist nå tykkelser på op til 100 m. Laget er ikke alle
steder vandmættet.
De kvartære lag af smeltevandssand, -grus og –sten, udgør områdets øvre grundvandsmagasiner. Det primære kvartære grundvandsmagasin er beliggende i store dele af den nordlige del af kortlægningsområdet og er
beskrevet som fint til mellemkornet sand med enkelte indslag af grus. Dette lag har en relativ stor mægtighed
i den nordlige del af området med tykkelser på op til 60 m. I de resterende områder, ses spredte forekomster
med stor mægtighed vest for Aarhus, nord for Solbjerg og omkring Skanderborg, men ellers har laget en mægtighed på under 20 m i den resterende del af området.
De begravede dale dominerer geologien i området, og den mest komplekse geologi findes i og omkring dalene.
I dalene ses et sandlag, der er beskrevet som fint til grovkornet sand med enkelte ler- og siltindslag. Mægtigheden af laget er generelt omkring 20-30 m, med undtagelse af enkelte områder omkring Hasselager, Hørning, Mårslet og Beder, hvor mægtigheden stedvis er over 50 m.
Over det kvartære magasin findes i langt hovedparten af området et lerlag, der udgør den vigtigste beskyttelse
af grundvandsmagasinerne. Lerlaget beskrives overvejende som siltet til svagt siltet, sandet og gruset moræneler med enkelte indslag af smeltevandsler. Mægtigheden af laget varierer gennem området med de største
mægtigheder omkring Skanderborg, Aarhus og ved Fillerup, hvor laget kan blive op til 60 m tykt. De mindste
mægtigheder ses omkring Ry, nord for Hørning og henholdsvis nordøst og sydvest for Beder, hvor mægtigheden kommer under 3 m.

Figur 4.41 Principskitse for Solbjerg-Fillerup. For signaturforklaring se Figur 4.7
Inden for OSD Solbjerg er nitratindholdet stabilt, og der er således ikke fundet boringer, hvor vandet har et
stigende eller varierende indhold af nitrat. Fund af nitrat inden for OSD Fillerup knytter sig til de øverste 20
m u.t. Nitratindholdet i grundvandet i OSD Fillerup er generelt under detektionsgrænsen.
Grænseværdien for aggressivt kuldioxid overskrides i råvandet i flere boringer fordelt over hele kortlægningsområdet, men særligt i området omkring Fruering i OSD Solbjerg samt den nordvestlige del af SolbjergFillerup Kortlægningsområde ses stærkt forhøjede indhold af aggressivt kuldioxid. Det høje indhold af aggressivt kuldioxid samt lave pH værdier under 7 giver flere af vandværkerne i denne del af OSD Solbjerg udfordringer i forhold til overholdelse af kvalitetskravet til drikkevand for aggressiv kuldioxid. Grundvandets ind-
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hold af aggressivt kuldioxid inden for OSD Fillerup er lavere end i OSD Solbjerg og giver således ikke anledning til overskridelser af grænseværdien for aggressivt kuldioxid i drikkevandet fra vandværkerne i OSD Fillerup.
Der er spredte fund af pesticider, primært ukrudt bekæmpelsesmidler, i hele kortlægningsområdet.
Store dele af OSD Solbjerg er vurderet med enten lille eller nogen sårbarhed primært grundet dæklagstykkelsen samt tilstedeværelsen af hovedsagligt C og D vandtyper. Områder vurderet med stor sårbarhed findes vest
for Virring, ved Møgelhøj øst for Stilling, øst for Hørning, øst for Blegind, Messing og vest og sydøst for Jeksen. Denne vurdering er baseret på tykkelsen af dæklaget samt tilstedeværelsen af A og B vandtyper.
Hovedparten af OSD Fillerup er vurderet til at have en lille sårbarhed grundet den store dæklagstykkelse. Der
findes fire mindre områder vurderet med nogen sårbarhed. Denne vurdering er baseret på tykkelsen af dæklaget samt tilstedeværelsen af A og B vandtyper.
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5.

Arealanvendelse og forureningskilder

I dette kapitel redegøres der for arealanvendelsen og de potentielle forureningskilder i kortlægningsområdet.
Redegørelsen indgår sammen med resultaterne fra den øvrige kortlægning i en sammenfatning af problemstillinger.
Der er i 2010 udarbejdet en rapport om arealanvendelse og forureningskilder i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområdet /34/. I denne redegørelse tages udgangspunkt i rapporten /34/, men der er udarbejdet nye
opdaterede figurer med justeret kortlægningsområde og OSD. Desuden er der suppleret med nye udtræk af V1
og V2 kortlagte grunde, byvækst, råstofområder /35/ /37/, samt arealanvendelse og potentiel nitratudvaskning /36/.

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.
Området er et typisk landbrugsområde, hvor knap 68% af arealet, Figur 5.1 og Figur 5.2, er udlagt til potentielle landbrugsarealer /34//36/. Omkring 12 % udgøres af skov, mens befæstet/bebygget areal udgør knap
10%.
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Figur 5.1 Arealanvendelsen i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /36/.
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Figur 5.2 Fordelingen af arealanvendelsen i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområdet /34/.

5.1.1

Byer og råstofområder

Byområder kan udgøre en potentiel forureningstrussel i forhold til grundvandet. Det er anvendelsen, opbevaringen og håndteringen af pesticider, olie og kemikalier samt eventuel udsivning fra kloaker, der udgør de
største trusler overfor grundvandet.
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 Region Midtjylland der
udarbejder råstofplaner i dette område.
På Figur 5.3 er vist de nuværende og de planlagte byzoner i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /37//36/.
På figuren er endvidere vist råstofgraveområderne. Der er ingen råstofinteresseområder /35/. Det ene råstofgraveområde, nord for OSD Solbjerg, ser ud til at være udpeget i byzone.
Byområderne udgør sammen med befæstede arealer ca. 10% af området. Den største by i området er
Skanderborg, som sammen med Stilling, Hørning, Tranbjerg, Mårslet, Solbjerg, Virring, Odder og Ry er
udpeget som byzone.
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Figur 5.3 By, planlagt by samt råstofgraveområder /35//37/.

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. Områderne udgøres
primært af vandløb, søer, overdrev, enge og mose.
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Figur 5.4 Beskyttede naturtyper i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /35/.

5.1.3

Skov, skovrejsningsområder og SFL

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 naturstyrelsen.dk.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup

71

Figur 5.5 Eksisterende skovområder, skovrejsningsområder og områder hvor skovrejsning er uønsket indenfor Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /37/.
Skov udgør ca. 12% af arealet i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområdet, hvilket er lidt lavere end
landsgennemsnittet på ca. 14% /38/. På Figur 5.5 fremgår de eksisterende skovområder samt de områder, der
i regionplan 2005 /m/ er udlagt til skovrejsning og de områder, hvor skovrejsning er uønsket. Der er primært
udlagt områder til skovrejsning i den østlige del af kortlægningsområdet omkring Solbjerg og Tranbjerg.
Områderne er ikke 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. Områder som er udpeget til råstof-, vindmølle- og
byudviklingsområder samt vejtekniske anlæg er ligeledes ikke forenelige med skovrejsning. Skovrejsning
i disse områder er derfor uønsket.
De Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL) er udpeget af de tidligere amter, hvor ekstensiv og miljøvenlig
landbrugsdrift i særlig grad vil være til gavn for miljøet og naturen. Inden for disse områder var det til og med
2006 muligt at få tilskud til en række miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ). De sidste tilsagn til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger udløber i 2023.
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Indenfor de Særligt Følsomme Landbrugsområder er MVJ ordningen erstattet af en række andre muligheder
for at opnå støtte til en række miljøvenlige dyrkningsmuligheder. SFL har derfor en betydning i forhold til
indsatsplanlægningen.
Med hensyn til landbrugets støttemuligheder indenfor bl.a. Natura 2000 og skovrejsning henvises til NaturErhvervs hjemmeside http://2.naturerhverv.fvm.dk/landbrug.aspx?ID=17121.
På Figur 5.6 ses de Særligt Følsomme Landbrugsområder /35/.

Figur 5.6 Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL) indenfor Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde
/35/.
I lighed med de beskyttede naturtyper findes hovedparten af SFL områderne langs søerne og vandløbssystemerne i området.
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5.2

Landbrugsforhold

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af landbrugsforholdene i kortlægningsområdet /34/.
Beskrivelsen bygger på landbrugsdata fra det generelle landbrugsregister (GLR), det centrale husdyrregister
(CHR) og Gødningsregnskabet. Landbrugsdataene er registerdata fra år 2008. For beregningen af den potentielle nitratudvaskning er der dog tale om registerdata for perioden 2007-2010. De benyttede landbrugsdata
er fra Conterra udleveret af Naturstyrelsen /36//39/.
Landbrugsdata er dels koblet til en bedrift, det vil sige en punktplacering, dels til markblokke.
Markblokke er en opdeling af landbrugsarealer i blokke, bestående af en eller flere marker. Grænserne følger
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 spildevandsanlæg.
På Figur 5.7 er vist fordelingen af de forskellige landbrugsbedrifter i området. Bedrifter med ingen ”dyreenheder” (DE) vil være planteavlsbrug eller små, ekstensive landbrugsbedrifter. Anvendelsen af pesticider vil
som udgangspunkt være uafhængig af bedriftstype. For hver landbrugsbedrift foreligger der oplysninger om
bl.a. dyreenheder 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.
I Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde er ca. 68 % af arealet omfattet af markblokke, dvs. at arealet potentielt kan anvendes til landbrugsdrift.
Der er omkring 650 landbrugsbedrifter, der er placeret indenfor kortlægningsområdet. For hver landbrugsbedrift foreligger der oplysninger om bl.a. dyreenheder og dyrket areal.
Svinebrugene står for den største andel af både dyreenheder (65 %) og dyrket areal i området (46 %). Kvægbrug står for ca. 26 % af dyreenhederne og 17 % af det det dyrkede areal. Godt 25 % af det dyrkede areal anvendes til planteavlsbrug /34/.
De økologiske brug udgør kun 5,2 % af det dyrkede areal, hvilket er en smule mindre end andelen i Danmark
som helhed på 5,7 %.
Der er en tendens til overvægt af svinebrug i den østlige del af området. Andelen af kvægbrug er jævnt spredt
ud over området. Planteavlsbrugene er jævnt spredt ud over den nordlige og centrale del af området, mens
antallet af planteavlsbrugere er begrænset i den sydlige del af området. De få økologiske landbrug findes hovedsageligt i den nordlige og vestlige del af området, dog er der en meget stor økologisk bedrift syd for Odder.
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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
markblokniveau, udgør det gennemsnitlige kvælstofoverskud for hele bedriften.
Den potentielle nitratudvaskning fra rodzonen indenfor de enkelte markblokke er beregnet som et gennemsnit for perioden 2007-2010. Resultatet fremgår af Figur 5.8.

Figur 5.8 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning opgjort på markblokniveau for perioden 20072010.
Det er væsentligt at bemærke, at der er mange forhold, som spiller ind på den potentielle nitratudvaskning
såsom, jordtype, jordbehandling, såtidspunkt, gødningstype og ikke mindst afgrødetype. Den potentielle
nitratudvaskning skal således kun opfattes som en screening af nitratbelastningen. Der kan i dag lokalt være
ændrede forhold, som giver ændret udvaskning af nitrat.
Det fremgår af figuren, at der mange steder ses en potentiel nitratudvaskning over 50 mg/l og enkelte steder
over 100 mg/l. Den potentielle udvaskning er størst i den centrale del af kortlægningsområdet, mens der i den
nordøstlige del af kortlægningsområdet er en del markblokke, hvor udvaskningen er under 25 mg/l.
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Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning i kortlægningsområdet er 71 mg/l, hvilket er lidt højere end
landsgennemsnittet på 66 mg/l. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning omfatter kun de arealer,
som dyrkes landbrugsmæssigt, og som der er søgt tilskud til. Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra alle
arealer vil være en del lavere.

Den potentielle nitratudvaskning på Figur 5.8 bygger, som nævnt, på gennemsnitdata fra 2007-2010. Der kan
således i dag lokalt være ændrede forhold, som giver ændret udvaskning af nitrat. I forhold til denne redegørelsesrapport og det efterfølgende indsatsplanarbejde bruges kortet primært som en screening, der viser områder med intensivt dyrkede landbrugsarealer og dermed arealer, hvor der er en potentiel risiko for stor nitratudvaskning.

5.3

Forureningskilder

I nærværende afsnit beskrives forureningskilderne i kortlægningsområdet primært med udgangspunkt i de
kortlagte jordforureninger. En række øvrige mulige forureningskilder er dog også berørt.

5.3.1

Kortlagte jordforureninger

Tidligere tiders brug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, håndtering af affald mv. betyder, at der på en
række lokaliteter inden for Solbjerg-Fillerup 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 kortlægningsområderne.
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 ikke afsluttet kortlægningen af lokaliteter i Skanderborg,
Odder og Århus kommuner. I de tilfælde, hvor regionen ikke har undersøgt eller afværget kendte forureninger
i et kortlægningsområde, prioriteres indsatsen af regionen.
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.
Med udgangspunkt i data hentet fra DanmarksMiljøportal /35/, findes der i tilknytning til kortlægningsområdet 398 V1- og 334 V2-kortlagte lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen. Placeringen
af lokaliteterne er angivet på Figur 5.9. De forurenede og muligt forurenede lokaliteter er primært placeret i
eller omkring Tranbjerg, Hørning, Skanderborg, Odder og de øvrige byer i området.
Autoværksteder, servicestationer samt lossepladser udgør den største del af de forurenede lokaliteter.
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De forurenede og muligt forurenede lokaliteter inden for hvert indvindingsopland kan ses i kapitel 7.

Figur 5.9 V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter /35/.

5.3.2

Øvrige forureningskilder

Udover de kortlagte jordforureninger er der en række øvrige potentielle kilder til grundvandsforurening.
Spildevandsanlæg
Spildevandsanlæg, spildevandstanke og spildevandsledninger kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet. Spildevandet fra de kloakerede dele af området ledes til de kommunale renseanlæg. Spildevandsledninger
fra huse til renseanlæg kan give forurening med miljøfremmede stoffer og bakterier, hvis ledningerne er gamle og utætte. I det åbne land har flere ejendomme nedsivningsanlæg. Der er risiko for, at miljøfremmede stoffer og bakterier herfra ender i grundvandet. Især hvor der er flere nedsivningsanlæg i et område, kan der være
risiko for grundvandsforurening.
Pesticider
I landzonen kan der være 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
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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.
Der er påvist en række pesticider i grundvandet indenfor både OSD Solbjerg og OSD Fillerup, jf. afsnit 4.4.3. I
begge OSD områder er der primært påvist pesticider, der i dag ikke er godkendte, eller hvor anvendelsen er
begrænset og det hyppigst påviste stof nedbrydningsproduktet BAM.
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 lokalt i større byer og
langs trafikintensive veje, kræve opmærksomhed i forhold til, hvor intensivt der saltes.
Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde gennemskæres af motorvej E6 mellem Skanderborg og Århus. Der er
ikke set tegn på forhøjede kloridværdier i området.
Ubenyttede boringer og brønde
Brønde og boringer, som ikke er i brug, kan udgøre en forureningsrisiko, da de kan transportere forurening
fra jordens overflade ned til grundvandsmagasinet. På den måde kan miljøfremmede stoffer ledes direkte ned
i grundvandet. Brønde kan desuden være anvendt til bortskaffelse af affald. De kan derfor udgøre en særlig
risiko.
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6.

Områdeafgrænsning

Oprindeligt blev OSD/OD og NFI udpeget i en amtslig regionplan ud fra daværende eksisterende data. Den
nu udførte kortlægning har tilvejebragt ny viden i forhold til den oprindelige udpegning. I dette kapitel vurderes afgrænsningen af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og justeringerne af OSD/OD præsenteres. Endvidere præsenteres de justerede indvindingsoplande til de almene vandforsyninger. Endelig
vurderes sårbarheden af magasinerne i OSD og indvindingsoplandene udenfor OSD, og på baggrund heraf
afgrænses de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO).
De ændrede områdeafgrænsninger træder i kraft, når de formelt er udpeget i en vedtaget bekendtgørelse med
hjemmel i vandforsyningsloven. Områdeafgrænsningerne vil herefter kunne findes på miljøportalen for så
vidt angår OSD, OD, NFI og IO.

6.1

Indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel, se afsnit 4, er indvindingsoplandende til vandværkerne beregnet og optegnet. Indvindingsoplandet er det område, indenfor hvilket grundvandet strømmer hen til
den givne indvindingsboring.
Der er optegnet indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for de enkelte vandværker. Optegningen tager udgangspunkt i scenarieberegninger udført med den opstillede grundvandsmodel. Formålet med
scenarierne er at belyse placeringen og størrelse af oplandene, samt variationerne i oplandene som funktion af
variation i indvinding og nedbør. Derudover er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de hydrauliske parametre. Dette er gjort for at belyse oplandene som funktion
af modelparametrene. En oversigt over scenarierne ses i Figur 4.24.
Indvindingsoplandene og de grundvandsdannende oplande fremgår af Figur 4.24 og Figur 6.1.
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Figur 6.1 Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for vandværkerne i Solbjerg-Fillerup kortlægningsområde.

6.2

Område med særlige drikkevandsinteresser

I forbindelse med kortlægningen i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde er der opnået en større viden om
området, der har medført, at områdeafgrænsningerne er vurderet og justeret i forhold til den nye viden.
De justerede OSD og tidligere OSD fremgår af Figur 6.2. Begrundelser for de enkelte OSD indskrænkninger
og udvidelser fremgår af Figur 6.3. OSD Solbjerg udgør efter justeringen 90,7 km2 i forhold til tidligere, hvor
OSD udgjorde 81,8 km2. OSD Fillerup udgør efter justeringen 32,7 km2 i forhold til tidligere, hvor OSD udgjorde 17,2 km2.
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Figur 6.2 OSD og tidligere OSD ved Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde.
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Ændring
Udvidelse –
OSD Solbjerg

Lokalitet
Område umiddelbart øst for
Skanderborg.

Begrundelse
Udvidelsen omfatter de dele af det grundvandsdannende
opland til Fredensborg vandværk, hvori det miocæne
sandmagasin erkendes.

Udvidelse –

Den sydlige del af OSD
Solbjerg umiddelbart syd for
Solbjerg.

Udvidelsen omfatter indvindingsoplandene til RavnholtTiset, Løjenkær- Astrup, og Solbjerg Vandværk, og den
sikrer bl.a., at vandværkets boring ved Løjenkær indgår i
OSD.

I den vestlige del af OSD,
sydvest for Torrild.

Udvidelsen omfatter indvindingsoplandet til Odder
Vandværk. Den hydrostratigrafiske model viser, at der
er magasin i dette område. Hydraulisk ses ingen ændring i forhold til området umiddelbart øst for.

Indskrænkning –
OSD Fillerup

I den nordlige del af OSD,
nordøst for Fensholt.

Den hydrostratigrafiske model viser, at det miocæne
magasin adskilles i to magasiner langs den nye OSD
grænse, og at der ikke er hydraulisk kontakt mellem de
to magasiner.

Udvidelse –

I den østlige del af OSD,
omkring Ondrup.

Den hydrostratigrafiske model viser overordnet et magasin i dette område bestående af kvartært og miocænt
sand, som er i hydraulisk kontakt med hinanden. I den
sydlige del af OSD udvidelsesområdet ses Bovlstrupdalen, som er en overvejende sandfyldt dal, og som betragtes som en vigtig nutidig samt fremtidig grundvandsressource.

OSD Solbjerg

Udvidelse –
OSD Fillerup

OSD Fillerup

Figur 6.3 Begrundelser for de enkelte OSD indskrænkninger og udvidelser ved Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde /40/.

6.3

Nitratfølsomme indvindingsområder

Nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nitrat indenfor OSD og indenfor almene vandforsyningers indvindingsoplande udenfor OSD.
Med udgangspunkt i den detaljerede kortlægning er afgrænsningen som nitratfølsomt indvindingsområde og
sårbarheden vurderet nærmere.
Afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens Zoneringsvejledning /g/. Heraf fremgår, at i områder med nogen eller stor grundvandsdannelse afgrænses de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor mindst et af følgende kriterier er opfyldt:




Nitratkoncentrationer over 25 mg/l i indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet
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 afgrænset 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 det primære magasiner jf. /g/.
På Figur 6.4 og Figur 6.5 er vist sårbarhedszoneringen overfor nitrat sammen med områder med lille grundvandsdannelse og fund af nitrat over 25 mg/l for henholdsvis Sand 2 og KS 1. Af figurerne fremgår det, at der
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er god overensstemmelse mellem boringer med høj nitrat koncentration og stor sårbarhed. Den høje nitrat
koncentration, som ses i Stillingområdet med lille sårbarhed, er en analyse fra sand 1. De grundvandskemiske
forhold indgår i sårbarhedszonering. Se også kapitel 4, Figur 4.26 og Figur 4.33.

Figur 6.4 Sårbarhedszonering, områder med lille grundvandsdannelse for Sand 2 og fund af nitrat over 25
mg/l.
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Figur 6.5 Sårbarhedszonering, områder med lille grundvandsdannelse for KS 1 og fund af nitrat over 25
mg/l.
På Figur 4.19 og Figur 4.20 er vist grundvandsdannelsen til Sand 2 og KS 1.
Den grundvandsmodel, der er opstillet på baggrund af den hydrostratigrafiske model, viser, at grundvandsdannelsen til Sand 2 og KS 1 sker over store arealer og med en meget varierende andel, Figur 4.19 og Figur
4.20.
For Sand 2 ses den største grundvandsdannelse nord for Solbjerg, øst for Ry, nordvest for Hørning, langs
Brabranddalen, i mindre områder ved Skanderborg, omkring Virring og syd for Fillerup. Områder med ringe
eller negativ grundvandsdannelse ses omkring Hassellager, nord for Mårslet, ved Stilling, syd for Hørning,
omkring Alken og i den sydlige del af modelområdet ved Oldrup og Ordrup.
Den største grundvandsdannelse for KS 1 ses øst for Ry, syd for Stjær, mellem Tranbjerg og Holme, omkring
Virring, omkring Torrild og i og omkring Fillerup. Områder med ringe eller negativ grundvandsdannelse ses
langs plateauernes flanker samt i store områder ved Svinsager, Svejstrup, syd for Hårby, syd for Krogstrup og
umiddelbart nord for Tranbjerg.
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Der afgrænses ikke nitratfølsomme indvindingsområder i områder med lille eller ingen grundvandsdannelse
/g/. Mindre lokale områder med lille grundvandsdannelse, som ellers er beliggende i et område med nogen
eller stor grundvandsdannelse, er dog ikke undtaget. De øvrige arealer over grundvandsmagasiner, der er
kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed, skal som udgangspunkt afgrænses som nitratfølsomme indvindingsområder.
På Figur 6.6 er vist de justerede nitratfølsomme indvindingsområder, når der tages udgangspunkt i sårbarhedszoneringen i områder med nogen eller stor grundvandsdannelse. På Figur 6.6 er endvidere vist de tidligere nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 6.6 Tidligere og justerede nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) /40/.
Temaerne for nogen og stor sårbarhed er i afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder samlet i ét
NFI område inden for OSD områderne og indvindingsoplandende, hvor minimum et af nedenstående kriterier er opfyldt:



Nitratkoncentrationer over 25 mg/l i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet.
Der er fundet nitratkoncentrationer over 5 mg/l med stigende tendens over en årrække
i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet
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Der er konstateret ringe geologisk beskyttelse over for nitrat.

Sammenstilles NFI områderne figur 6.4 med områder med ringe eller ingen grundvandsdannelse (fremgår
med rødt på figur 6.3 og figur 6.4), ses det, at det kun er små lokale områder med ringe eller ingen grundvandsdannelse, som er inkluderet i de endelige NFI afgrænsninger.
I Figur 6.7ses begrundelserne for afgrænsningen i de enkelte områder.
Indvindingsoplande/
OSD områder
Ry 1

Lokalitet
Indvindingsoplandet er beliggende i og øst for Ry.

Begrundelse
Hele indvindingsoplandet er vurderet til at have nogen til
stor sårbarhed. Vurderingen begrundes med den tynde
dæklagstykkelse samt tilstedeværelsen af A og B vandtyper.
Indvindingsoplandet er opdelt i fire sektioner bestående af

Ry2 Fiskehusvej

Indvindingsoplandet er belig-

to områder med lille sårbarhed og to områder med nogen

gende sydøst for Ry.

sårbarhed. Vurderingen begrundes med den varierende
dæklagstykkelse.
Indvindingsoplandet er opdelt i to sektioner bestående af ét

Boes

Indvindingsoplandet er belig-

område med lille sårbarhed og ét område med nogen sår-

gende nord for Boes.

barhed. Vurderingen begrundes med den varierende dæklagstykkelse.

Alken

Indvindingsoplandet er beliggende mellem Boes og Alken.

Hele indvindingsoplandet er vurderet til at have nogen
sårbarhed. Vurderingen begrundes med den tynde dæklagstykkelse.
Indvindingsoplandet er opdelt i tre sektioner bestående af

Svejstrup

Indvindingsoplandet er belig-

to områder med stor sårbarhed og ét område med nogen

gende i og nordøst for Svejs-

sårbarhed. Vurderingen begrundes med den varierende

trup.

dæklagstykkelse. Der er endvidere fundet vandtype A i
indvindingsboringen.
Størstedelen af indvindingsoplandet er vurderet med nogen
sårbarhed. Umiddelbart nordvest for indvindingsboringen

Foerlev

Indvindingsoplandet er belig-

ses et mindre område vurderet med lille sårbarhed. Den

gende i Forlev og Hårby.

nordøstlige del af indvindingsoplandet er vurderet til en
stor sårbarhed. Vurderingen begrundes med den varierende dæklagstykkelse.

Indvindingsoplandet er beligDyrehaven

gende sydvest for Skanderborg.

Hele indvindingsoplandet er vurderet med stor sårbarhed,
da der ikke findes et lerdæklag over magasinet. Der er
endvidere fundet vandtyper A og B i flere af indvindingsboringerne.
Dele af indvindingsoplandet til Fredensborg Værket er
beliggende uden for OSD Solbjerg. Det drejer sig primært
om de områder, som er beliggende under Skanderborg By
samt Skanderborg Sø. Hovedparten af indvindingsoplandet

Fredensborg værket

Indvindingsoplandet er belig-

er vurderet med en lille sårbarhed grundet stor dæklag-

gende i Skanderborg.

stykkelse samt fund af C og D vandtyper. Der ses kun mindre områder centralt og i den vestlige del, som er vurderet
med nogen eller stor sårbarhed. Ovenstående vurderinger
er baseret på tykkelsen af lerdæklaget samt tilstedeværelsen
af A og B vandtyper.
Hele indvindingsoplandet er vurderet med lille sårbarhed.

Svinsager
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Indvindingsoplandet er beliggende sydøst for Svinsager.
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Vurderingen begrundes med stor lerdæklag i hele indvindingsoplandets udbredelse.

Indvindingsoplande/
OSD områder
Balle

Lokalitet

Begrundelse

Indvindingsoplandet er belig-

Hele indvindningsoplandet er vurderet med lille sårbarhed.

gende i Balle og i Nørresko-

Vurderingen begrundes med stor lerdæklag i hele indvin-

ven.

dingsoplandets udbredelse.
Indvindingsoplandet er opdelt i fire sektioner bestående af
to store områder med lille sårbarhed og to mindre områder

Gjesing

Indvindingsoplandet er belig-

med nogen sårbarhed. Det største område med nogen

gende i og øst for Gjesing.

sårbarhed er beliggende umiddelbart omkring indvindingsboringen. Vurderingen begrundes med den varierende
dæklagstykkelse samt fundet af vandtype A i magasinet.
Store dele af OSD Solbjerg er vurderet med enten lille eller
nogen sårbarhed primært grundet dæklagstykkelsen samt

OSD området er beliggende
OSD Solbjerg

centralt i modelområdet
omkring byerne Skanderborg,
Hørning og Solbjerg.

tilstedeværelsen af hovedsagligt C og D vandtyper. Områder vurderet med stor sårbarhed findes vest for Virring, øst
for Stilling, i to mindre områder øst for Hørning, i to mindre områder øst for Blegind, ved Mesing Mark og vest og
sydøst for Jeksen. Denne vurdering er baseret på begrænset
tykkelse under 15 m af dæklaget samt tilstedeværelsen af A
og B vandtyper.
Hovedparten af OSD Fillerup er vurderet til at have en lille
sårbarhed grundet det tykke lerdæklag som ses i størstedelen af OSD området. Der findes herudover fire mindre
områder vurderet med nogen sårbarhed. Denne vurdering
er baseret på en mindre tykkelse af dæklaget samt tilstedeværelsen af A og B vandtyper. De to største af disse er

OSD Fillerup

OSD området er beliggende i

beliggende i den vestlige og centrale del af OSD Fillerup. De

den sydlige del af modelom-

to mindre områder ses mod henholdsvis nord og sydøst i

rådet vest for Odder.

OSD området. Af områder, der vurderes med stor sårbarhed, findes der to. Èt område beliggende i den sydlige del af
OSD området. Dette område er kendetegnet ved et tyndt
dæklagstykkelse samt fundet af vandtype A. Det andet
område vurderet med stor sårbarhed er beliggende ved
indvindingsboringerne i den østlige del af OSD området.
Vurderingen er baseret på den ringe dæklagstykkelse.

Figur 6.7 Oversigts tabel over de konkrete sårbarhedsafgrænsninger /40/.

6.4

Indsatsområder

Indsatsområder afgrænses indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering
af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.
De afgrænsede indsatsområder er de dele af de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der er et dokumenteret behov for en særlig indsats for at begrænse nitratudvaskningen. Større sammenhængende områder med
skov, mose, fredning og vådområde, hvorfra der som udgangspunkt kun sker en begrænset nitratudvaskning,
afgrænses ikke som indsatsområder. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen senere ændres, vil arealerne dog kunne få et behov for beskyttelse.
Arealanvendelsen er vurderet i kapitel 5. Heraf fremgår, at der indenfor kortlægningsområdet SolbjergFillerup er flere sammenhængende områder hvorfra det vurderes, at der kun sker en begrænset nitratudvask-
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ning. Det drejer sig om fredsskov og vådområder i den centrale og sydlige del af OSD Fillerup, den nordlige
del af Gjesing indvindingsopland, en række mindre områder i den vestlige del af OSD Solbjerg omkring Stilling og Hørning og den nordlige del af Svejstrup indvindningsopland. Af større vådområder, som ikke afgrænses som indsatsområder, ses Stilling-Solbjerg Sø og Skanderborg Sø.
Vurderet ud fra sårbarheden og arealanvendelsen i området udgør indsatsområderne de arealer, som er vist
på Figur 6.8. Indsatsområderne er zoneret i områder med nogen sårbarhed overfor nitrat og områder med
stor sårbarhed overfor nitrat.

Figur 6.8 Indsatsområder i OSD og indvindingsoplande inden for Kortlægningsområde Solbjerg-Fillerup
/40/. Indsatsområderne er zoneret i områder med nogen sårbarhed overfor nitrat og områder med stor
sårbarhed overfor nitrat.
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7.

Vandværksbeskrivelser

Vandværksbeskrivelser ses i Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2.
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