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1 Indledning 

Denne redegørelse er udarbejdet af Naturstyrelsen som led i den afgiftsfinansierede 

grundvandskortlægning i Brønderslev Kortlægningsområde. Redegørelsen skal dan-

ne grundlaget for Brønderslev 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 grundvan-

det.  

 

Brønderslev Kortlægningsområde blev, sammen med en række andre kortlæg-

ningsområder, oprindeligt udpeget af det tidligere Nordjyllands Amt i Regionplan 

1995 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 drikkevandsinteres-

ser” /a/ i hele landet i Regionplan 2005.  

 

Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning til beskyttelse af grundvand til drik-

kevand 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 vare-

tages 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 føl-
somme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsom-
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råder) 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 bag-

grund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den natur-
lige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse 
af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne 
(indsatsområder). 

 

Der er derfor i perioden 2003 til 2012 lavet en række undersøgelser i Brønderslev 

Kortlægningsområde. Denne redegørelse sammenfatter resultaterne fra undersø-

gelserne, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, kvalitet, naturlige beskyt-

telse, arealanvendelse og forureningskilder. Endvidere er der i denne redegørelse 

foretaget en revision af indvindingsoplande og nitratfølsomme indvindingsområder. 

Der kan som led i kortlægningen desuden være foretaget mindre justeringer af 

OSD´s rand. Indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses indsatsom-

råder.  

 

Områdeudpegningerne er først formelt gyldige, når de via en bekendtgørelse har 

været i offentlig høring og er vedtaget med hjemmel i vandforsyningsloven. Heref-

ter 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 dækker hele Brønderslev Kommune og udgør et areal på 631 

km2, mens selve det justerede OSD har et areal på ca. 118 km2. På figur 1.1 er vist 

OSD og indvindingsoplande til vandværkerne. På figur 1-1, og på de efterfølgende 

figurer i redegørelsen, vises det justerede OSD og de reviderede indvindingsoplan-

de, som de fremtræder, efter de er tilpasset kortlægningsresultaterne. Se også 

kapitel 4. 

 

Redegørelsen er opbygget således, at kapitel 2 består af en sammenfatning af re-

degørelsen, som giver et hurtigt overblik over problemstillingerne i kortlægnings-

området. 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 grundvands-

mæssige problemstillinger i området. . 
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Figur 1-1 Kortlægningsområdets afgrænsning bestående af OSD og indvindingsop-

lande. Endvidere er vist vandværkernes placering. 
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2 Sammenfatning 

Den geologiske opbygning i kortlægningsområdet Brønderslev Kommune er karak-

teriseret ved at være temmelig kompleks, præget af markante randmorænestrøg 

og omkringliggende flade marine sletter med deraf følgende store geologiske varia-

tioner indenfor korte afstande.   

 

I forbindelse med Vendsyssel-projektet blev en række begravede dalsystemer loka-

liseret. Dalene er op til 12 km lange, 1-2 km brede og stedvist dybere end 200 

meter under terræn. Dalene går nogle steder helt ned i kalken. Dalene er lokalise-

ret omkring Brønderslev, og består af et netværk af begravede dale, der stedvist 

når helt til terræn, f.eks. ved Jerslev.  

 

Det øvre sekundære magasin (S1 for Sand1) ses kun i dele af Brønderslev Kommu-

ne og er ikke beskyttet af lerlag. Der ses højt nitratindhold og forekomst af pestici-

der. Jordens naturlige evne til at nedbryde nitrat (nitratreduktionskapaciteten) er 

helt eller delvist opbrugt. Der er ingen indvinding til vandværker fra dette øverste 

magasin.  

 

Der indvindes fra to magasiner, som ligger dybere end det øvre sekundære maga-

sin. Det øverste af disse to magasiner (S2) opnår de største tykkelser i den sydøst-

lige del af kommunen. Flere vandværker indvinder fra S2, som kan betragtes som 

det øvre primære magasin. Ca. halvdelen af den vandmængde der indvindes i 

Brønderslev Kommune indvindes fra det øvre primære magasin S2. S2 er påvirket 

af både nitrat og pesticider. S2 er stort set ikke beskyttet af lerdæklag. Generelt 

betragtes det øvre primære magasin S2 som sårbart og nitratholdigt. 

 

Det dybest beliggende grundvandsmagasin, der indvindes fra, er udbredt i Brøn-

derslev Kommune og vandmættet i hele sin tykkelse. Enkelte steder er det nedre 

magasin op til ca. 120 meter tykt. I de begravede dale når magasinet tykkelser på 

op mod 180 meter. De største tykkelser af det nedre magasin ses i det begravede 

dalsystem i den nordlige del af Brønderslev Kommune. Det nedre primære magasin 

er udbredt i hele kortlægningsområdet. Det nedre magasin er belastet af nitrat fra 

toppen og kan være påvirket af salt i de dybeste dele. Det nedre magasin er gene-

relt ikke velbeskyttet af lerdæklag, men i mindre områder kan der være en god 

beskyttelse.  

 

Generelt betragtet strømmer grundvandet fra de højtliggende områder ved Jyske 

Ås mod syd, og ud mod kysterne.  
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Den største udfordring for vandkvaliteten i Brønderslev Kommune er en stor be-

lastning af nitrat ved overfladen, som i nitratsårbare områder medfører risiko for 

øget nitratindhold. I mange boringer er der allerede højt indhold af nitrat, og visse 

steder er dette indhold helt oppe omkring grænseværdien. 

 

Pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider giver udfordringer for enkelte 

vandværker i Brønderslev Kommune.  

 

Indenfor Brønderslev Kommune er der totalt en tilladt indvinding på ca. 7,5 mio. 

m3/år. Indvindingen er i området spredt på mange små indvindingstilladelser og få 

større indvindingstilladelser. Der er to indvindingstilladelser over 500.000 m3/år, 

som knytter sig til Østvendsyssels Råvandsforsyning og Brønderslev Søndre Vand-

værk. De indvundne vandmængder fordeler sig i Brønderslev Kommune på 45 % 

fra almene vandværker og 55 % fra andre indvindingsanlæg, som primært er 

markvanding. 
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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 relation til sårbarhed og arealanvendelse, 

specielt i de områder hvor indvindingen anvendes til drikkevand.  

 

Indvindingsstrukturen har betydning for, hvordan grundvandet belastes i forhold til 

ressourcens størrelse.  

 

Indenfor kortlægningsområdet er der totalt en tilladt indvinding på 7.519.620 

m3/år. Den totale tilladte indvinding dækker over indvindingsanlæg registreret i 

Jupiter som aktive anlæg. 

 

 

Figur 3-1 Cirkeldiagram over indvindingstilladelsernes størrelse fordelt på virksom-

hedstyper i kortlægningsområde Brønderslev 

 

Som det fremgår af figur 3-1 indvindes der 45 % fra almene vandværker, mens 55 

% indvindes fra andre indvindingsanlæg i kortlægningsområdet, som primært er 

markvanding. Indvindingen i området knytter sig til 174 tilladelser fordelt på 305 

boringer. 

 

Figur 3-2 viser at indvindingen er fordelt på mange små indvindingstilladelser og få 

større indvindingstilladelser. Der er to indvindingstilladelser over 500.000 m3/år, 
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som knytter sig til Østvendsyssels Råvandsforsyning og Brønderslev Søndre Vand-

værk, som har indvindingstilladelser på henholdsvis 600.000 m3/år og 502.900 

m3/år. 

 

 

Figur 3-2 Fordeling af indvindingstilladelsernes størrelse og placering i kortlæg-

ningsområde Brønderslev 

3.1 Vandværker og kildepladser 

I kortlægningsområde Brønderslev foregår den almene vandforsyning til hushold-

ning og industri fra 24 almene vandværker. 

 

I nedenstående tabel 3-1 ses de almene vandværkers indvindingstilladelser og ejer-

forhold.  
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Tabel 3-1 Almene vandværker i kortlægningsområde Brønderslev 

 

Dronninglund Vandværk og Asaa Vandværk får råvand fra Østvendsyssels Råvands-

forsyning, der fungerer som fælles kildeplads for de to vandværker. Der foregår 

ingen yderligere indvinding ved Asaa Vandværk, derfor er den ikke inkluderet i ta-

bel 3-1. Dronninglund Vandværk har en reserveboring ved vandværket, hvortil der 

er en indvindingstilladelse på 10.000 m³/år, jf. tabel 3-1.  

3.2 Andre vandindvindere 

Der er 147 andre anlæg med indvindingstilladelse i kortlægningsområdet. De har 

tilsammen tilladelse til indvinding af ca. 4,2 mio. m³/år og udgør 55 % af den sam-

lede tilladte indvinding, jf. figur 3-1. Heraf udgør indvinding til markvanding 52 %, 

som foregår fra 121 indvindingsanlæg. De resterende 3 % indvinding er primært til 

gartnerier, ikke-almene vandværker (3-9 husstande) og husholdninger (1-2 hus-

stande). De tre største indvindingstilladelser til markvanding er på 90.000 m³/år, 

85.000 m³/år og 80.000 m³/år.  

Navn Indvindingstilladelse 

[m³/år] 

Brønderslev Nordre Vandværk 350.000 

Brønderslev Søndre Vandværk 502.900 

Brønderslev Vestre Vandværk 400.000 

Agersted Fælled Vandværk I/S 53.000 

Agersted Vandværk 104.000 

Dronninglund Vandværk 10.000 

Enggårdens Mark Vandværk 11.500 

Flauenskjold Vandværk 160.000 

Hallund Vandværk 50.000 

Hellum Vandværk 17.200 

Hjallerup Vandforsyning 304.200 

I/S Stenum-Vrensted Vandværk 26.000 

Jerslev Vandværk 85.100 

Klokkerholm Vandværk 80.000 

Klæstrup Vandværk I/S 44.900 

Manna Vandværk 65.000 

Melholt Vandværk I/S 93.500 

Serritslev Vandværk 30.000 

Stenum Vandværk 50.000 

Thise Kirkebakkes Vandværk 16.700 

Thise Vandværk 35.000 

Tømmerby Vandværk 22.000 

Øster Brønderslev Vandværk 108.000 

Øster Hjermitslev Vandværk 30.300 

Østvendsyssels Råvandsforsyning 600.000 
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4 Grundvandsressourcen 

Kapitel 4 er en gennemgang og sammenstilling af de eksisterende kortlægningsre-

sultater. 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 kortlægningsre-

sultaterne 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 undersøgel-

ser. Her er kort beskrevet de undersøgelser, der er udført i forbindelse med statens 

afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Der kan læses mere om metoder, data 

og resultater i de rapporter, der er nævn i referencelisten. Rapporterne kan findes 

på Naturstyrelsens hjemmeside og i GEUS´ rapportdatabase. 

 

Det tidligere Nordjyllands Amt påbegyndte i 2003 kortlægningen af grundvandsfor-

holdene i de tidligere Brønderslev og Dronninglund Kommuner. Fokus på kortlæg-

ning var afklaring af potentialeforhold for grundvandsspejlet, grundvandsmagasi-

nernes afgrænsning, grænsen for det salte grundvand, og grundvandets kemiske 

forhold, hvor magasinudbredelse sammen med tykkelse af lerdækket danner bag-

grund for sårbarhedsvurderingen af grundvandet. 

 

Redegørelsen bygger på fire rapporter vedrørende geofysik, jf. \26\, \28\, \27\, 

\29\, syv rapporter vedrørende nye boringer, jf. \4\, \5\, \6\, \7\, \8\, \9\, \10\, 

syv rapporter vedrørende vandkemi og vurdering af vandværker, jf. \19\, \20\, 

\21\, \22\, \23\, \24\, \25\, tre rapporter vedrørende potentialekort og oplande, jf. 

\30\, \31\, \32\, to rapporter vedrørende hydrologi, jf. \1\, \2\ samt én rapport om 

arealanvendelse, jf. \3\. 
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Figur 4-1 viser en oversigt over gennemførte geofysiske målinger i Brønderslev 

Kommune. Som det ses af figur 4-1 er der en god dækning af SkyTEM og TEM i 

OSD området. 

 

TEM kortlægningen udført i OSD 6 ved Brønderslev af Nordjyllands Amt viser, at 

grundvandsmagasiner i det kortlagte område er knyttet til områdets sandlag. Skri-

vekridtet, som findes under kote -100, formodes ikke at være interessant til indvin-

ding idet porevandet er salt, om ikke i overfladen af kalken så tæt på overfladen af 

kalken. Der er konstateret et øvre grundvandsmagasin som formodes ubeskyttet. 

Magasinet er tolket til omtrent 40 m tykt. 

 

 

Figur 4-1 Oversigt over gennemførte geofysiske målinger. 

 

4.2 Grundvandsmagasiner og dæklag 

Et af de væsentligste resultater fra den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning 

er afgrænsningen af grundvandsmagasinerne og deres dæklag. Vurderingerne byg-

ger i høj grad på den geologiske model og den hydrostratigrafiske model, der er 

opstillet for Brønderslev Kortlægningsområdet i 2011 \1\. 



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 11 af 212 

4.2.1 Generel områdebeskrivelse 

Den geologiske opbygning i området er præget af markante randmorænestrøg og 

omkringliggende flade marine sletter. Dermed er der store geologiske variationer 

indenfor korte afstande. I det følgende gives en overordnet gennemgang af de geo-

logiske kendetegn for området. 

4.2.2 Strukturel geologi 

De prækvartære forhold i Vendsyssel er i særlig grad påvirket af Sorgenfrei-

Tornquist zonen, der gennemskærer området i en NV-SØ retning \2\. Denne zone 

deler Skandinavien, så der nord for zonen er grundfjeld i eller tæt på overfladen, 

mens grundfjeldet syd for zonen er begravet under mange kilometer sedimenter. I 

figur 4-2 ses en oversigt over de dybe strukturelle elementer i Vendsyssel området. 

Figuren er fra kapitel 3 i Vendsyssel rapporten \2\, hvortil der henvises for yderlige-

re information om de strukturelle forhold i området. 

4.2.3 Prækvartæret 

Bores der dybt nok i de kvartære aflejringer fra isafsmeltningen, issøer og hav fra 

kvartærtiden, nås de dybtliggende prækvartære aflejringer. De prækvartære aflej-

ringer udgøres i kortlægningsområdet af Skrivekridt (figur 4-2), som er aflejret i 

tidsperioden ”Øvre Kridt” ca. 71-65 mio. år før nu.  
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Figur 4-2 Placeringen af dybere tektoniske strukturer samt prækvartære aflejringer 

i Vendsyssel. 

 

Figur 4-3 Prækvartærets højdeforhold viser til hvilken dybde der findes kvartære 

sedimenter i området. I kortlægningsområdet findes den prækvartære overflade i 

kote ca. -150 m i den nordlige del og stiger til ca. kote -75 i den sydlige del. Ved 

Brønderslev er der lokalt dybere til kalken end i de omgivende områder. 

 

 

Figur 4-3 Prækvartærets højdeforhold. Dybden til skrivekridt. 

 

Sorgenfrei-

Tornquist zonen 
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Kortlægningsområdet er præget af gletsjeraktivitet i Sen Weichsel samt af sen- og 

postglaciale marine transgressioner. Orienteringen af de begravede dale (omtales 

senere i afsnit 4.2.6) synes at følge orienteringen af de dybereliggende strukturer. 

Denne orientering giver sig også til udtryk i de sen- og postglaciale erosionsdale 

samt i den vippeakse, som Vendsyssel glacio-isostatisk er hævet (og stadig hæves) 

omkring. Dybtliggende tektonik vurderes således at have en væsentlig indflydelse 

på udformningen af landskabet i Vendsyssel. 

4.2.4 Kvartæret 

I Danmark findes spor efter 4 istider; Menap, Elster, Saale og Weichsel samt mel-

lemistiderne Cromer, Holstein, Eem og Holocæn. I Vendsyssel er der konstateret 

aflejringer fra Saale og Weichsel istiderne samt Eem Mellemistid, og det er specielt 

den sidste istid, Weichsel, der har præget området. I figur 4-4 - figur 4-7 ses disse 

aflejringer vist i kronologisk rækkefølge. Yderst til venstre i søjlen som repræsente-

rer lithostratigrafien ses Morild Formationen vist som om den gennemskærer og 

erstatter hele den øvrige lagserie ned til kalken. Illustrationen er udført således for 

at vise de begravede dales udfyldning, og for at vise at bunden af dalene visse ste-

der når kalken.  

 

4.2.4.1 Geologisk dannelseshistorie  

Bilag 1 viser en kronologisk billedserie af dannelseshistorien for Vendsyssel. I det 

følgende fremhæves de epoker med størst relevans for de grundvandsmagasiner 

der i dag findes i området. 

 

I løbet af den sidste istid Weichsel (115-11.500  år før nu) har Vendsyssel vekslet 

mellem at være dækket af is, hav eller issø. De første mange år (115.000-29.000 

år) dominerer havaflejringer ler og finkornet ma-

teriale, kun afbrudt af 2 isfremstød (Sundsøre, 

Ristinge). De havaflejringer der kendes fra denne 

periode kaldes Skærumhede-serien.  

 

Til Skærumhede serien regnes også Lønstrup Klint 

Formationen, som blev aflejret i den issø, som 

afløste havet inden gletsjerisen igen dækkede det 

nordlige Jylland helt til syd for Århus (Kattegat-

fremstødet). Se eventuelt den kvartære lagfølge i 

Figur 4-8. 

Figur 4-4 Lønstrup Klint Formationen ca. 30-29.000 år før nu. 
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Lønstrup Klint Formationen udgør visse steder i dag et grundvandsmagasin egnet til 

indvinding. 

 

Issøens omtrentlige afgrænsning ses i figur 4-4. 

 

Da gletsjeren fra Kattegatfremstødet igen smelte-

de tilbage blev Rifbjerg Formationen aflejret i det 

nordlige Vendsyssel i en issø. Udbredelsen af is-

søen ses i figur 4-5. Rifbjerg Formationen består 

især af lerede lag, og er derfor ikke egnet som 

magasin, men består derimod af beskyttende 

lerdæklag for Lønstrup Klint Formationens aflej-

ringer. Se eventuelt den kvartære lagfølge i Figur 

4-8. 

 

 

Figur 4-5 Rifbjerg Formationen ca. 27-23.000 år før nu. 

 

Hernæst kommer hovedfremstødet (23-21.000 år før nu), som kun efterlod den 

sydvestlige del af landet uden isdække. Jylland blev delt ved at isen, som kom fra 

nord og nordøst dækkede landet indtil Viborg, og i en næsten jævn nord-syd orien-

teret linje dækkede landet ned gennem hele Jylland.  

 

Efter flere tusind år smeltede Hovedfremstødet en 

smule tilbage og Troldbjerg Formationen blev 

aflejret i en issø foran gletsjerfronten. Figur 4-6 

viser udbredelse af issøen. 

 

Aflejringerne findes i et bælte på tværs af det 

sydlige Vendsyssel. Aflejringerne er visse steder 

egnet til indvinding. 

 

 

 

Figur 4-6 Troldbjerg Formationen ca. 20-19.000 år før nu. 

 

Herefter dækkede ”genfremstødet” af isen igen Vendsyssel, men gletsjeren smelte-

de forholdsvist hurtigt tilbage igen. I dette landskab med afsmeltning og issø blev 

Morild Formationen aflejret. Issøens afgrænsning vises figur 4-7. Aflejringerne fra 
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Morild Formationen fyldte de dale op, som isens tilbagetrækning havde medført. 

Morild Formationen består af både sandede og lerede aflejringer. De sandede afsnit 

kan udgøre gode vandførende magasiner. 

 

Først allersidst i perioden var der fastland i den 

centrale del af Vendsyssel. Derfor fremstår Vend-

syssel i dag med højdedrag centralt, dels nordligt 

og østligt med fladt omgivende land. De flade 

områder ses i landskabet i dag og er hævet hav-

bund. Disse aflejringer benævnes Vendsysselfor-

mationen. Vendsysselformationen består af me-

get tykke lag af finkornede sedimenter som silt 

og ler.  

 

 

Figur 4-7 Morild Formationen ca. 19-18.000 år før nu. 

 

 

I slutningen af sidste istid afløstes issøen af en gletsjer, der kom fra nordøst og øst 

ned igennem Kattegat. Dette gletsjerfremstød kaldes Hovedfremstødet. Ved frem-

stødet aflejredes, den Midtdanske Till Formation. I forbindelse med at isen fra Ho-

vedfremstødet smeltede tilbage, skete en række genfremstød af gletsjerfronten. 

Det første af disse genfremstød dannede randmorænen, som kaldes Jyske Ås. 

 

De kvartære aflejringer overlejrer direkte skrivekridtet og præges overordnet af 

smeltevandssand og smeltevandsler, mens moræneler og grusede aflejringer kun 

sjældent er observeret. 
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Figur 4-8 Den Kvartære lagserie i Vendsyssel. Marine aflejringer er vist med blåt og 

glaciolakustrine og -fluviale aflejringer med gult. Aflejringer i tilknytning til isfrem-

stød (overvejende moræneaflejringer) er vist med brunt. Skærumhede Gruppen 

omfatter Skærumhede Till Formationen til og med Lønstrup Klint Formationen \2\. 

 

4.2.5 Landskabselementer 

Der er i dette afsnit ikke fokuseret på Brønderslev Kommune, som i den refererede 

rapport \a\ og figurer herfra udgør en del af undersøgelsesområdet.  

 

Vendsyssel er præget af et relativt højtliggende glacialt morænelandskab, som 

stedvist afbrydes af markante, langstrakte bakkedrag, der er tolket som israndslin-

jer \17\, hvilket erkendes på det topografiske kort i figur 4-9.  
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Marine aflejringer fra først Vendsyssel Formationen (Yoldia-havet; ca. 18.000-

13.300 år før nu) og senere Littorina-havet (fra ca. 8.000 år før nu) omkranser de 

højere beliggende områder \17\. 

 

 

Figur 4-9 Topografisk kort over kortlægningsområdet 

 

Landskabselementerne inddeles således, som det ses figur 4-10, i: 

 Randmoræner 
 F.eks. Jyske Ås, Sæby Bakker og Hammer Bakker 
 

 Morænelandskab 
 Findes overvejende øst og vest for Jyske Ås 

 
 Marine flader 
 - Vendsyssel Formation (Yoldia-fladen) 
 - Littorina-havet (Littorina-fladen) 
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Figur 4-10 Landskabselementer, begravede dale, profillinjer og vigtige boringer i 

kortlægningsområdet fra grundvandsmodellen \1\. 

 

4.2.6 Begravede dale 

I forbindelse med Vendsyssel-projektets SkyTEM kortlægning \27\ blev en række 

hidtil ukendte begravede dalsystemer lokaliseret \1\, \14\, \18\. Dalene er tolket 

som tunneldale dannet under gletsjeren nær isranden \1\, \14\. Dalene er op til 12 

km lange, 1-2 km brede og stedvist dybere end 200 m u. t. De er nogle steder ero-

deret helt ned i kalken. Placeringen af dalene ses i figur 4-10. Det er kun dalene 

omkring Brønderslev der indgår i Brønderslev Kommune samt en lille snip af dalsy-

stemet nord for Brønderslev. Dalsystemet kaldes Klæstrup-Jerslev, og består af et 

netværk af begravede dale der stedvist når helt til terræn, f.eks. ved Jerslev. Dale-

ne er orienterede øst-vest/sydøst-nordvest. Dalfyldet er en blanding af smelte-

vandssand og smeltevandsler \1\, \12\, \14\.  
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Der findes i området ved Jyske Ås såkaldte ”Falske” dale, som giver sig til udtryk 

som aflange højmodstandslegemer, der er orienterede nord-syd og nordøst-

sydvest. SeSam-boringerne DGU nr. 17.987 (Dronninglund) og 17.992 (Troldbjerg) 

viser, at lagserien er intakt, mens analyser af kloridindholdet i de to boringer samt i 

boring DGU nr. 17.986 (Klokkerholm) indikerer, at salt og fersk grundvand findes 

side om side og derved giver anledning til ”falske” begravede dale. Dette specielle 

forhold skyldes en kombination af en stor grundvandsdannelse i selve Jyske Ås og 

en potentialeforskel på op til 40 m mellem åsen og det omkringliggende landskab. 

Idet fersk grundvand strømmer fra åsen mod lavere potentiale, vil det salte grund-

vand helt eller delvist udskylles. For at det ferske grundvand kan trænge dybt ned 

og skabe de ”falske” begravede dale, skal der være en kombination af en høj ned-

adrettet trykgradient kombineret med enten en tynd leret lagserie, en grov lagserie 

eller en deformeret lagserie i undergrunden \1\, \12\ og \14\. 

4.2.7 Udbredelsen af grundvandsmagasinerne 

Den geologiske forståelsesmodel peger på flere geologiske formationer, som kan 

udgøre henholdsvis magasiner og dæklag. Den hydrostratigrafiske model skelner 

mellem 4 sandlag (S1-S4) og 6 lerlag (L1-L6) medens bunden udgøres af grænsen 

til kalk/skrivekridt. Figur 4-11 viser inddelingen i hydrostratigrafiske lag for områ-

det. 

 

Figur 4-11 Hydrostratigrafi for modelområdet 
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Lønstrup Klint Formationen består i de øvre dele af sandlag. Lerlag fra den overlig-

gende Rifbjerg Formation vil udgøre beskyttende lerlag. Begravede dale der gen-

nembryder disse formationer vil forringe dæklagenes beskyttelse. Lønstrup klint 

Formationen udgør de dybest beliggende grundvandsmagasiner i de dele af områ-

det, hvor der ikke findes begravede dale. Lønstrup Klint Formationen er afsat i Kat-

tegatissøen foran den fremrykkende iskappe i mellem til øvre Weichsel (30-29.000 

år siden). Formationen kiler ud syd for Dronninglund, men er vidt udbredt nord 

herfor. Den hydrostratigrafiske model har vist, at sandlag i Lønstrup Klint Formati-

onen ikke udgør betydende grundvandsmagasiner. Lønstrup Klint Formationen hen-

føres sammen med Rifbjerg, Kattegat og Midtdanske Till Formationen til det hydro-

stratigrafiske lag L5.  

 

Troldbjerg Formationen udgør mange steder op til 94 meter tykke sandede aflejrin-

ger. Troldbjerg Formationen er aflejret ved afsmeltningen af hovedfremstødet (20-

19.000 år siden). Dels er aflejringen foregået i en randnær issø (Troldbjerg issøen) 

og dels ved opbygning af iskontaktfaner, som nu er kendt som Hammer Bakker og 

Jyske Ås. Magasinerne udgøres af smeltevandssand. 

 

Morild Formationen består af både lerede og sandede lag i bakkedragene i det 

nordlige og centrale Vendsyssel. Morild Formationen henføres til afsmeltningen af 

genfremstødet i Sen Weichsel for 18-19.000 år siden. Morild Formationen udgør 

fyldet i de begravede dale, der findes i området. Som nævnt kan der være tale om 

både lerede og sandede sedimenter. Det generelle indtryk er at dalfyldet er grovere 

i den sydlige del end i den nordligere del af området (S4, L4). Morild formationen 

kan således både udgøre magasiner og dæklag.  

 

Vendsyssel Formationen indeholder de tidligere uformelle benævnelser \16\ 

 Nedre Saxicava sand: Gråt, leret sand med lagdeling, sjældent skal-

fragmenter. Få meter tykt. 

 Yngre Yoldia ler: Gråt fedt til sandet ler med skalfragmenter og enkelte 

dropsten. Op til 15 m tykt. 

 Øvre Saxicava sand, og Zirphaea lagene: Heterolitisk opbygget afveks-

lende cm-tykke sand- og ler/silt-lag, uden skaller og ofte kalkfrit. Op til 

30 m tykt. 

Sedimenterne blev afsat under arktiske forhold efter, at iskappen trak sig tilbage 

fra Vendsyssel i Sen Weichsel, og mens landområdet startede den isostatiske hæv-

ning. Landhævningen er ca. 65 m ved Frederikshavn og ca. 25 m ved Ålborg. Se-

dimenterne er overvejende afsat i Senglacial tid for 18-13.300 år siden. Der her-

skede arktiske forhold indtil for14.000 år siden, hvorefter temperaturen gradvist 
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øgedes. Formationen er med sikkerhed erkendt i SeSam-boringerne DGU nr. 

16.1022 (Brønderslev) og 16.1081 (Klæstrup) \11\, \12\. 

 

For at illustrere de hydrostratigrafiske lag i området er der vist 4 tværsnit, som 

viser den tolkede geologi som hydrostratigrafiske lag. Tværsnittenes placering ses 

på oversigtskort på figur 4-12.  

 

I GeoScene projektet som er afleveret sammen med den geologiske model \1\ hed-

der tværsnittene ”Ø-V profil (nummerering løber fra vest mod øst)”. Da profilerne, 

der viser geologien, begynder i vest og slutter i øst, er det valgt i denne rapport at 

omdøbe dem til V-Ø profiler for at undgå misforståelser.  

 

Figur 4-12 Placering af profiler til illustrering af geologien ifølge den hydrostratigra-

fiske model. 

 

Figur 4-13 viser en tyk og dyb forekomst af S3 og S4 i en begravet dal. Det ses at 

lerdæklagene er af varierende tykkelse og at L1 og delvist L2 ikke er vandmættede. 

Desuden ses Jyske Ås, hvor S1 er tyk.  
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Figur 4-13 V-Ø Profil 12 i den hydrostratigrafiske model 

 

 0 – 6.300 m Littorinaflade 

 6.300 – 18.900 Yoldiaflade 

 18.900 – 23.000 Morænelandskab 

 23.000 – 27.000 m Jyske Ås når højder på 90 m på dette profil 

 

Tykkelse og kote for det primære magasin (S3) veksler noget langs profilet. Ved 

19.000 - 21.000 m er der en begravet dal, der i bunden er fyldt med ler og i den 

øvre del med sand. Længst mod øst findes Sæby Bakker, der indeholder glacialtek-

tonik, og hvor lagserien ikke er særlig godt opløst. Tolkningerne er overvejende 

baseret på boringer og understøttes af geofysikken.   

 

 

Figur 4-14 V-Ø Profil 16 i den hydrostratigrafiske model 
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 9.000 – 21.400 m Yoldiaflade 

 21.400 – 30.800 m Jyske Ås 

 30.800 – 32.250 En bakkeø strækker sig op over Yoldiafladen 

 32.250 – 37.000 Littorinaflade 

 

Tykkelse og kote for det primære magasin (S3) veksler noget langs profilet. Jyske 

Ås strækker sig i dette profil op til 118 m højde, og geofysikken viser, at sedimen-

terne i bakkedraget udgøres af højmodstandslag fra TM.  

 

 

Figur 4-15 N-S Profil 10 i den hydrostratigrafiske model 

 

Tykkelse og kote for det primære magasin (S3) veksler noget langs profilet. Ved 

8.000 - 9.000 m findes en lerfyldt begravet dal samt ved 17.500 - 19.000 m og 

22.500 - 25.500 m sandfyldte begravede dale. Tolkningerne er baseret på boringer 

og understøttes af geofysik.   
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Figur 4-16 N-S Profil 15 i den hydrostratigrafiske model 

 

Tykkelse og kote for det primære magasin (S3) veksler noget langs profilet. Ved 

2.000 - 10.500 m findes en lerfyldt begravet dal. Tolkningerne er baseret på borin-

ger og understøttes af geofysik.   

 

Grundvandsmagasiner findes udbredt i området og er i størstedelen af området 

ikke beskyttede af udbredte dækkende lerlag.  

 

Der er i den hydrostratigrafiske model defineret 4 lag med hovedsageligt sand som 

mulige grundvandsmagasiner. Disse sandlag er benævnt S1-S4 ovenfra. Udbredel-

se og tykkelse af S1-S4 beskrives i det følgende og er vist på profilerne figur 4-13 - 

figur 4-16 samt på fladekortene figur 4-17 - figur 4-20 

 

4.2.7.1 Forekomst af magasinet S1  

Udbredelsen af S1, som er det øverste sandlag, ses i figur 4-17, som viser tykkel-

sen af mættet sand fra S1. S1 er i området op til 77 meter tykt, men den vand-

mættede del af S1 er maksimalt 34 meter tyk. Som det ses af profilerne (figur 4-13 

- figur 4-16) forekommer de tykke lag i højtliggende områder. Ligeledes ses det af 

profilerne, at der er sporadisk lerdække af S1. Der er ifølge modellen tale om højst 

8,5 meter vandmættet lerdække. Det betyder at S1 i hele sin udstrækning er sår-

bar. 

 

Lagene i den hydrostratigrafiske model, hvorfra oplysningerne om magasintykkelser 

er hentet, kan af modeltekniske (grundvandsmodellen) årsager ikke antage tykkel-
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sen 0 meter. Intervallet fra 0-1 m er udeladt fra figur 4-17 for at tydeliggøre, hvor i 

området S1 ikke forekommer. 

 

Der er ingen indvinding til vandværker fra S1, men der findes boringer eksempelvis 

markvanding, der henter vand i dette lag.  

 

 

Figur 4-17 Tykkelse af mættet S1-sand ifølge den hydrostratigrafiske model 

 

4.2.7.2 Forekomst af magasinet S2  

Udbredelsen af S2, som ligger under S1 i lagserien ses i figur 4-18, som viser tyk-

kelsen af mættet sand fra S2. Kun mindre områder af S2 er ikke vandmættet. La-

get har en maksimal tykkelse på 52 meter og den maksimale mættede tykkelse er 

49 m. Af samme årsager som beskrevet for S1 er tykkelser under 1 meter ikke vist. 

 

Det ses at S2 opnår de største tykkelser i den sydlige del af området, og at laget 

mange steder ikke har en tykkelse, der gør det velegnet til vandindvinding. Laget 

opnår de største tykkelser i den sydlige del af OSD samt omkring Jerslev 
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Figur 4-18 Tykkelse af mættet S2-sand ifølge den hydrostratigrafiske model. 

 

4.2.7.3 Forekomst af magasinet S3 

Udbredelse og tykkelse af S3, som sammen med S4 er den vigtigste grundvands-

ressource i området, ses i figur 4-19. S3 forekommer i stort set hele området og er 

vandmættet. Af samme årsager som beskrevet for S1 og S2 er tykkelser under 1 

meter ikke vist. 

 

De fleste vandværker i området indvinder fra S3. Som det ses af profilerne figur 

4-13 - figur 4-16 er områder af magasinet beskyttet af lerdæklag. 

 

Ressourcen i S3 kan være belastet af for meget salt i de dybeste dele af magasinet. 

Formodentlig findes den største saltpåvirkning i de dele af S3, hvor der ikke er ler-

adskillelse mellem kalken og S3. Se eksempelvis profil figur 4-14 hvor profil N-S 16 

krydser. I dette område vides det, at kloridindholdet er højt i S3 (målt til 1000 

mg/l). Herom mere i kloridafsnittet 4.4.2.3. 
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Figur 4-19 Tykkelse af mættet S3-sand ifølge den hydrostratigrafiske model. 

 

4.2.7.4 Forekomst af magasinet S4 

S4 er det dybest forekommende grundvandsmagasin i området. S4 er i den hydro-

stratigrafiske model defineret som fyld i de begravede dale. Derfor ses den største 

tykkelse i det kendte begravede dalsystem i den nordlige del af området. Af samme 

årsager, som beskrevet for de øvrige sandlag, er tykkelser under 1 meter ikke vist. 

Udbredelse og tykkelse af S4, som sammen med S3 er den vigtigste grundvands-

ressource i området, ses i figur 4-20.  

 

Enkelte vandværker (Brønderslev Nordre, Klokkerholm og Østvendsyssels Råvands-

forsyning) har indvindingsboringer i S4. 

 

Ressourcen i S4 kan være belastet af for meget salt i de dybeste dele af magasinet. 

Formodentlig findes den største saltpåvirkning i de områder, hvor der ikke er lerad-

skillelse mellem kalken og S4. 
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Figur 4-20 Tykkelse af mættet S4-sand ifølge den hydrostratigrafiske model. 

 

4.2.8 Dæklagenes beskaffenhed 

Dæklagene består hovedsageligt af smeltevandsler.  

 

Ved genfremstødet (19.000 år siden) blev der aflejret betydelige forekomster af 

dæklag, som benævnes Morild Formationen. Der er tale om smeltevandsler med 

vekslende indhold af silt aflejret ved afsmeltning af isen fra genfremstødet. 

 

Rifbjerg Formationen udgør dæklag over Lønstrup Klint Formationen. Aflejringerne 

er glaciolacustrine, -deltaiske og –fluviale afsat i Rifbjerg issøen. Aflejringerne tyn-

der ud syd for Dronninglund. Aflejringerne henføres til Sen Weichsel for 27-23.000 

år siden.  

 

4.2.8.1 Forekomst af L1 

L1 er det øverste lerlag i området. Som det ses af figur 4-21 er det en meget spar-

som tykkelse af L1, der findes i området både beregnet som vandmættet og umæt-

tet forekomst. Det er kun mættet ler, der bl.a. på grund af sprækker, kan betragtes 

som beskyttende lerlag for magasinerne nedenunder. Forekomsten af L1, som også 
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kan ses på profilerne (figur 4-13 - figur 4-16) giver ikke nogen beskyttelse af S1, 

når der regnes med mættede lerlag. 

 

  

 

 

Figur 4-21 Tykkelse af L1 fra hydrostratigrafisk model.  

Til venstre umættet L1, til højre mættet L1. 

 

4.2.8.2 Forekomst af L2 

L2 er det lerlag, der udgør beskyttelsen af magasin S2. Figur 4-22 viser både tyk-

kelsen af umættet og mættet ler for laget L2. Forekomsten af L2, som også kan ses 

på profilerne (figur 4-13 - figur 4-16) giver ikke nogen særlig beskyttelse af maga-

sin S2. Der ses dog enkelte områder, hvor lertykkelsen er mere end 15 m. 

 

  

 

 

Figur 4-22 Tykkelse af L2 fra hydrostratigrafisk model. Til venstre umættet L2, til 

højre mættet L2 

 

L1  

mættet 

L2  

mættet 
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4.2.8.3 Forekomst af L3 

Figur 4-23 viser tykkelsen af L3 i den hydrostratigrafiske model. Laget er i hele sin 

udstrækning vandmættet. Laget ligger i lagfølgen under S2 og over S3/S4. 

Forekomsten af L3, som også kan ses på profilerne (figur 4-13 - figur 4-16) giver 

nogen beskyttelse af magasin S3/S4. Der ses flere sammenhængende områder 

hvor tykkelsen af L3 er mere end 15 m. 

 

  

 

 

Figur 4-23 Tykkelse af L3 fra hydrostratigrafisk model. 

 

4.3 Hydrologiske og hydrogeologiske forhold 

Til at undersøge de hydrologiske og hydrogeologiske forhold benyttes potentiale-

kort, geologisk model og grundvandsmodel. Ud fra kendskab til grundvandsstrøm-

ningen afgrænses grundvandsmagasinerne, og med grundvandsmodellen beregnes 

indvindingsoplande til vandværker, konsekvenser af indvindingen for recipienter 

samt vandbalancen. Kendskab til strømningsretning, grundvandsdannelse og ud-

strømning af grundvand giver viden om udbredelsesretning af punktkilder og stof-

transport.  

4.3.1 Potentialekort  

Der er lavet magasinspecifikke potentiale kort for S1, S2 og S3(S4). Disse kort 

vises hver for sig sammen med tykkelsen af de magasiner de repræsenterer. S3 og 

S4 er hydrologisk betragtet samme magasin, derfor er også potentialebilledet det 

samme. 
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4.3.1.1 Potentialekort for S1 

Potentialekort for S1 er fraværende i store dele af området på grund af fraværende 

eller tyndt grundvandsførende magasin. Magasin S1 er flere steder tørt. Potentialet 

for S1 følger i hovedtræk terræn. De højstbeliggende grundvandspotentialer findes i 

den nordlige yderkant af kommunen. Der er ingen indvinding i magasin S1. Strøm-

ningsretninger i dette magasin er mest interessant i forhold til transport og spred-

ning af stoffer, der tilføres ved overfladen. Der er påtegnet enkelte strømningspile 

hvor det er muligt ud fra potentialelinjerne. Vandet strømmer fra højt til lavt poten-

tiale vist med lyseblå pile på kortet. 

 

 

Figur 4-24 Potentialekort for grundvandsmagasin S1 vist sammen med magasin-

tykkelser for mættet S1-sand 
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4.3.1.2 Potentialekort for S2 

Potentialekortet for S2 er udbredt i hele området, svarende til at magasinet er ud-

bredt i hele området. Vandet strømmer fra højt til lavt potentiale vist med lyseblå 

pile på kortet. 

 

 Potentialekortet viser, at grundvandet løber fra de højtliggende områder ved 

Jyske Ås mod syd og ud mod kysterne. Der er god overensstemmelse mel-

lem vandløbenes beliggenhed og potentialebilledet, idet vandløbene ofte 

har udspring omkring grundvandsskel.  

 

 

 

Figur 4-25 Potentialekort for grundvandsmagasin S2 vist sammen med magasin-

tykkelser for mættet S2-sand. 
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4.3.1.3 Potentialekort S3/S4 

Figur 4-26 viser potentialekortet for S3/S4. Magasin S3/S4 er udbredt i hele områ-

det. Ved sammenligning med potentialekortet for S2 ses der næsten ingen forskelle 

i potentialernes forløb. Grundvandspotentialet i S1 ligger flere meter højere i den 

nordøstlige del af området end det gør i S2 og S3/S4. 

 

Potentialekortet viser, at grundvandet løber fra de højtliggende områder ved Jyske 

Ås mod syd og ud mod kysterne. Potentialelinjerne ligger ikke så tæt som i S2, 

hvilket betyder at gradienten er mindre og potentialebilledet mere fladt. Vandet 

strømmer fra højt til lavt potentiale vist med mørkblå pile på kortet. 

 

 

 

Figur 4-26 Potentialekort for grundvandsmagasin S3/S4 vist sammen med maga-

sintykkelser for mættet S3-sand. 
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4.3.2 Vandbalance 

Der er foretaget en beregning af vandbalancen for OSD i Brønderslev Kommune. 

Vandbalancen er beregnet med Dronninglund modellen \1\, figur 4-27. OSD områ-

det ligger centralt i modellen, og er derfor ikke påvirket af eventuelle randeffekter. 

Arealet af OSD inden for kommunen er 115,4 km2. 

 

 

Figur 4-27: OSD område i Brønderslev Kommune benyttet til vandbalance. 

 

4.3.2.1 Beregnede resultater 

Vandbalancen er opgjort i tre enheder. Det øverste vandførende lag (model lag 

1+2), et mellem lag (lag 3 (sand) og lag 4 (ler)) og en nedre enhed, det dybe ma-

gasin (lag 5 og lag 6). En skematisk oversigt over de beregnede mængder af vand 

ses i figur 4-28. Af figuren kan læses, at den gennemsnitlige grundvandsdannelse i 

OSD inden for kommunen er 224 mm/år. Dræning til vandløb er beregnet til 34 

mm/år. Af det grundvand, der dannes i de terrænnære lag, fortsætter 115 mm/år 

ned i lag 3 mens 75 mm/år forlader OSD ved horisontal strømning. 
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Figur 4-28: Vandbalance (årlig) for de vandførende lag 

 

Grundvandsdannelsen til lag 3 (mellem sand) er 156 mm, hvor 41 mm strømmer 

retur. Netto 29 mm forlader OSD områder ved horisontal strømning mens netto 85 

mm strømmer mod det dybe sandmagasin. 

 

Det nedre vandførende lag (modellag 5 + 6) modtager 114 mm (og returnerer 29 

mm). 79 mm forlader OSD over randen, mens 5 mm indvindindes. Størstedelen af 

indvindingen findes her. Indvindingen udgør under 10 % af grundvandsdannelsen. 
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Tabel 4-1 viser vandbalancen inden for OSD i Brønderslev Kommune for de enkelte 

modellag. Bemærk at lag 4 er det eneste ’ægte’ lerlag uden horisontal strømning 

over randen. Størstedel af indvindingen foregår i modellens lag 6.  

 

Tabel 4-1 Vandbalance (mm/år) for de enkelte modellag 

 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Lag 6 

Ind  Ud Ind  Ud Ind  Ud Ind  Ud Ind  Ud Ind  Ud 

Horison-

tal rand 
9 43 18 58 5 34 0 0 13 72 16 36 

QZ top 0 0 194 39 156 41 114 29 114 29 73 48 

QZ bund 39 194 41 156 29 114 29 114 48 73 0 0 

GVD 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dræning 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indvin-

ding 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 

TOTAL 272 272 253 253 190 190 144 144 175 175 89 89 

 

Tabel 4-2 viser den samlede vandbalance for OSD inden for kommunen. Af en 

grundvandsdannelse på 224 mm/år bliver 6 mm/år indvundet, mens strømning ud 

af OSD udgør 244 mm/år. 

 

Tabel 4-2 Samlet vandbalance i mm/år 

 
Samlet 

Ind Ud 

Horisontal rand 60 244 

Z top 0 0 

Z bund 0 0 

GVD 224 0 

Dræning 0 34 

Indvinding 0 6 

TOTAL 284 284 
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4.3.3 Grundvandsmodel 

Der er opstillet en grundvandsmodel, som er brugt til at beregne vandbalancer og 

oplande til vandværker. Grundvandsmodellen er opstillet med i alt 9 modellag, hvoraf 

4 er vandførende. Det primære magasin er det nederste S3/S4. Modellen viser en 

god overensstemmelse mellem simuleret og målt vandføring i vandløbene for kalibre-

ringsårene. Modellen viser visse steder en relativ dårlig overensstemmelse mellem 

simulerede og målte trykniveauer i grundvandet, figur 4-29.  

 

 

Figur 4-29. Fordeling af residualer for trykniveauer i modelområdet. Grønne søjler 

angiver residualer, der ligger inden for konfidensintervallet [+/- 5 m], gule ligger 

under 2 gange konfidensintervallet mens røde er over 2 gange konfidensintervallet 

\1\. 

 

I område 1 (nord for Vrå) og 2 (omkring Agersted) vurderes modellen at være vel-

kaliberet i de dybe lag, men ikke i de øverste lag. I område 3 (Sæby Bakker) er 

modelgrundlaget for groft i forhold til virkeligheden og modellen kan ikke bruges 

1 

2 

3 

4 
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her. I område 4 (ved Jyske Ås omkring Koldbro) vurderes strømningsretningen at 

være realistisk, men trykniveauet er for lavt, og strømningshastighederne er derfor 

også for lave.  

 

Der er beregnet indvindingsopland og grundvandsdannende opland med en stoka-

stisk metode, således at de beregnede oplande er dem, der er mest sikre. Grund-

vandsdannende områder viser, hvor grundvandet til indvindingsboringerne dannes 

ved det øverste grundvandsspejl. Det vil være i disse områder, hvor en beskyttelse 

af grundvandet vil have den største effekt. De grundvandsdannende områder er 

optegnet i forhold til højst grundvandsdannelse, relativt ungt vand (< 100 år) og 

justeret i forhold til indvindingens størrelse og forventede grundvandsdannelse i 

området. Indvindingsoplande og grundvandsdannende områder ses i kapitel 6.   

4.4 Grundvandskvalitet 

Grundvandets kemiske sammensætning er et produkt af alle de påvirkninger, van-

det har været udsat for på vejen fra terrænoverfladen til indtagsfiltret. Den kemi-

ske sammensætning af en vandprøve afspejler derved indirekte vandets alder, 

dæklagenes beskaffenhed og det geokemiske miljø generelt.  

 

Nedenfor beskrives de væsentligste hovedstoffer, der beskriver de grundvandske-

miske forhold og processer i området, samt de hovedstoffer og miljøfremmede stof-

fer, der kan være en udfordring for grundvandskvaliteten. 

 

Beskrivelsen bygger på rapport om de grundvandskemiske forhold \21\, \22\ og 

\24\. Data er trukket fra Jupiter i august 2011 og er for tidsserier suppleret med et 

nyt udtræk i marts 2013, til opdatering af tidsserier for vandværksboringer. 

 

Kortlægningen af Brønderslev Kommune har vist, at der findes store områder med 

nitratsårbare forhold. Det vides også, at der i udbredt grad foregår nedbrydning af 

nitrat ved pyritoxidation, hvilket bl.a. ses ved et højt sulfatindhold i mange borin-

ger. 

4.4.1 Vandtyper 

Ud fra en række af de redoxfølsomme hovedstoffer og beregnede parametre: Ilt, 

nitrat, sulfat, jern, methan og forvitringsgrad, har Miljøstyrelsen opstillet en klassi-

fikation i 4 vandtyper \h\. Endvidere findes en beskrivelse af vandtyperne i Trin 4 

rapporten \24\. Vandtypernes kendetegn beskrives kort herved: 

Vandtypernes sårbarhed, det kemiske indholds udfordringer og fordele kan kort 

beskrives: 



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 39 af 212 

 Vandtype A og B:  

o Generelt ungt grundvand ca. 30 -40 år. 

o Vandtype A er yngre end vandtype B. Kun vandtype A indeholder ilt  

o Begge indeholder nitrat (>3 mg/l), er nitratsårbar.  

o Hvis nitratindholdet er lavt nok, der ikke er forureningskilder i øv-

rigt i oplandet og der beskyttes fremadrettet i oplandet, kan vand-

type A/B være en god grundvandsressource, selvom den er sårbar 

overfor påvirkning fra overfladen. 

 Vandtype C:  

o Ældre vand (mere end 50 år)  

o Indeholder ikke ilt og nitrat 

o Sulfat er forhøjet. Sulfat er ikke en risiko i sig selv, men en indika-

tor for, hvor stor påvirkningen fra overfladen er.  

o Mindre udsat for forurening fra overfladen.  

o Hvis der ikke er påvirkning af forurenende stoffer betragtes vandty-

pe C som en god ressource. 

 Vandtype D 

o Gammelt vand typisk meget ældre end 50 år 

o Indeholder ikke ilt og nitrat 

o Indeholder en række naturligt forekommende stoffer, som skal fjer-

nes eller nedbringes i vandbehandlingen. Disse stoffer er typisk 

jern, mangan, ammonium, methan og svovlbrinte.  

o Hvis der ikke er indhold af kvalitetsforringende stoffer, der ikke la-

der sig fjerne i vandbehandlingen er denne vandtype særdeles vel-

egnet til vandforsyning. Sårbarheden overfor nitrat (og øvrige over-

fladetilførte stoffer) er lav.  

 

På figur 4-30 er vist fordelingen af vandtyper i kortlægningsområdet. 

 

Der ses ikke nogen entydig fordeling af vandtyper i området. Hvilke vandtyper, der 

findes i boringerne, afhænger af bl.a. dybden, beskyttelsen, arealanvendelsen og 

geologien. 
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Figur 4-30 Plot af vandtyper i Brønderslev Kommune 

 

Vandtyperne i boringerne fordeler sig antalsmæssigt på følgende måde i boringer-

ne. 

 A, 14 analyser svarende til 9 % 

 B, 34 analyser svarende til 23 % 

 C, 65 analyser svarende til 44 % 

 D, 36 analyser svarende til 24 % 

 

Fordelingen på vandtyper viser, at der i 32% af boringerne er konstateret indhold 

af nitrat over baggrundsniveau (Vandtype A og B). Der ses en overvægt af analyser 

med vandtype C.  

4.4.2 Hovedstoffer 

4.4.2.1 Nitrat 

Nitrat er væsentlig i forhold til at vurdere grundvandskvaliteten og grundvandsma-

gasinets sårbarhed. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. Er der kon-

stateret nitrat i grundvandet, kan grundvandsmagasinet karakteriseres som sårbart 

overfor påvirkninger fra overfladen herunder også andre stoffer som f.eks. miljø-

fremmede stoffer. 
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Nitrat stammer fra gødningen, som spredes på landbrugsarealerne, men der vil 

også under naturarealer ske en udvaskning af nitrat i forbindelse med nedbrydnin-

gen og omsætningen af det organiske stof i jordbunden. Udvaskningen under na-

turarealer er dog betydeligt mindre end under landbrugsarealer.  

 

Hvorvidt den nedsivende nitrat når grundvandsmagasinet, afhænger af jordens 

evne til at nedbryde og omsætte nitraten. 

 

Hvor dybt nitraten findes kan belyses ved et plot af nitratanalyser vist sammen ved 

filterdybder (top og bund). Figur 4-31 viser et dybdeplot for boringer i Brønderslev 

Kommune. Det ses heraf, at der er fundet indhold af nitrat ned til omkring 50 me-

ters dybde under overfladen.  

 

 

Figur 4-31 Nitrat plottet mod dybde til henholdsvis filtertop og filterbund 

 

Der er lavet nitratplots fordelt på 3 magasiner. S1, som er det øverste sekundære 

magasin, S2, hvorfra ca. halvdelen af vandværkerne indvinder og S3/S4, som er 

det dybe magasin, hvorfra den anden halvdel af vandværkerne indvinder. S3 og S4 

er samme hydrologiske enhed og vises på samme plot.  

 

S1 er tynd og helt fraværende i store dele af området \24\. Figur 4-32 viser, at der 

er målt indhold af nitrat over baggrundsniveau (3 mg/l) i 7 af 9 analyser fra S1. De 
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2 boringer uden indhold af nitrat ligger begge i den nordlige del af området, hvor 

S1 er forholdsvis tyk, og boringerne er dybere. Det kan konkluderes at S1 er stærkt 

påvirket af nitrat. 

 

 

 

Figur 4-32 Nitratplot for boringer filtersat i magasin S1 
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Nitratindholdet for boringer filtersat i magasin S2 er vist i figur 4-33. Den centrale 

del af kommunen er sparsomt repræsenteret ved analyser fra S2. Dette skyldes, at 

magasin S2 her er tyndt og visse steder helt fraværende \24\.  

 

 

Figur 4-33 Nitratplot for boringer filtersat i magasin S2 

 

Analyserne der repræsenterer magasin S2 viser indhold af nitrat, der varierer mel-

lem ingen til højt indhold af nitrat. Der ses mange boringer (70 %) med indhold af 

nitrat over baggrundsniveau (3 mg/l). Der forventes med tiden et øget nitratind-

hold, idet reduktionskapaciteten overfor nitrat er på vej til at blive opbrugt \24\.  
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Nitratindholdet i boringer filtersat i det nedre magasin S3/S4 ses i figur 4-34. Der 

er en forholdsvis god dækning af analyser i området. Der ses i dette magasin bety-

deligt flere boringer uden indhold af nitrat end i de overliggende magasiner. 72 % 

af analyserne viser nitratindhold under baggrundsniveau (3 mg/l). 

 

 

 

Figur 4-34 Nitratplot for boringer filtersat i magasin S3/S4 

 

På trods af den generelt lavere belastning af nitrat, indvinder flere vandforsyninger 

i området grundvand med forhøjet nitratindhold fra det dybe magasin. Østvendsys-

sels Råvandsforsyning, Hjallerup Vandværk, Øster Brønderslev Vandværk, Øster-

hjermitslev Vandværk, Manna Vandværk, Stenum Vrensted Vandværk, Brønderslev 

Vestre Vandværk og Tømmerby Vandværk indvinder alle vand med nitrat over bag-

grundsniveau fra det nedre magasin. 

 

4.4.2.2 Sulfat 

Sulfat en vigtig indikator for overfladepåvirkning. Når sulfatindholdet er højere end 

ca. 30 mg/l skyldes det overfladepåvirkning af i første omgang nitrat. Når nitrat 

siver ned sker der en omdannelse af nitrat til kvælstof (som afgasser til atmosfæ-

ren). Samtidig opløses mineralet pyrit i jorden, som afgiver svovl, som omdannes 

til sulfat. For hvert mg nitrat der nedbrydes, dannes 1 mg sulfat, det kan herved via 
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beregninger vurderes, hvor højt nitratindholdet var, da grundvandet sivede ned fra 

overfladen.  

Hvis der i en vandprøve konstateres lavt sulfatindhold (<30 mg/l) samtidig med 

indhold af nitrat over baggrundsværdi (>3 mg/l) betyder det, at jordens indhold af 

mineraler, der kan nedbryde nitrat er opbrugt. Indholdet af nitrat vil derefter af-

hænge af, hvor meget nitrat/kvælstof, der tilføres jorden. Denne viden anvendes 

ved vurdering af sårbarhed og hvilke tiltag, der kan anbefales til vandværkerne. 

 

Hvis forhøjet sulfat (>30 mg/l) forekommer sammen med forhøjet nitrat (>3 mg/l) 

betyder det, at der foregår nedbrydning af nitrat i jordlagene, men af flere årsager 

bliver ikke al nitrat nedbrudt. Herom mere i afsnit 4.4.4 som omhandler nitratfront 

og nitratreduktion.  

 

Hvor dybt i magasinerne, der findes forhøjet indhold af sulfat, kan belyses ved et 

plot af sulfatanalyser vist sammen ved filterdybder (top og bund). Figur 4-35 viser 

et dybdeplot af sulfatindhold i mg/l for boringer i Brønderslev Kommune. Det ses 

heraf, at der er fundet forhøjet indhold af sulfat ned til omkring 70 meters dybde 

under overfladen. Dette betyder at gødskningen ved overfladen delvist på grund af 

indvindingen ved vandværkerne kan spores ned til ca. 70 meters dybde. 

 

 

Figur 4-35 Sulfat plottet mod dybde til henholdsvis filtertop og filterbund. 
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Den enkelte dybe boring i 150 meters dybde med højt sulfatindhold skyldes salt-

vandspåvirkning. Opblanding med havvand giver foruden forhøjet klorid bl.a. forhø-

jet sulfat. 

 

Der er lavet sulfatplots fordelt på samme 3 magasiner som vist med nitratindhold. 

Figur 4-36 viser sulfatindholdet i boringer filtersat i S1. De 2 boringer 17.407 og 

17.987, som ligger i den sydlige del af OSD, har så lavt sulfatindhold, at det kan 

konkluderes at reduktionskapaciteten i dette område er opbrugt i S1 og lagene 

herover. Det vurderes i kemirapporten \24\ at de to boringer 10.55 og 10.372 i den 

nordlige del af OSD ikke beskriver de generelle kemiske forhold i S1. Derimod viser 

boringerne, at der kan forekomme lokale afsnørede magasiner.  

 

Nitratreduktionskapaciteten i magasin S1 vurderes at være er helt opbrugt eller tæt 

på at være opbrugt i hele området. 

 

 

 

Figur 4-36 Sulfatplot for boringer filtersat i magasin S1 
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Sulfatanalyser fra magasin S2 ses i figur 4-37. Sulfat er forhøjet (>30 mg/l) i 68% 

af boringerne, hvilket er tegn på overfladepåvirkning i større eller mindre grad. Der 

ses boringer med højt og lavt indhold af sulfat side om side, og der kan ikke peges 

på områder, der ikke er påvirkede fra overfladen. 

 

 

Figur 4-37 Sulfatplot for boringer filtersat i magasin S2 

 

Indenfor OSD findes der i S2 12 boringer med sulfat analyser. Analyserne fra OSD 

er koncentreret i den nordlige og den sydlige del af OSD. I den centrale og vestlige 

del af OSD, er der ingen eller tynde forekomster af magasin S2 se evt. Figur 4-18.  

 

Fra sulfatanalyserne kan det konkluderes, at S2 generelt er overfladepåvirket. Ana-

lyserne viser, at der stadig er nitratreduktionskapacitet tilstede, men idet der sam-

tidig er mange boringer, der er nitratpåvirkede, kan det udledes at sedimenternes 

evne til at fjerne nitrat er vigende. 
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Figur 4-38 viser indhold af sulfat i magasin S3/S4. Der er mange steder i magasinet 

højt indhold af sulfat. Procentvist er der kun lidt færre boringer end magasinet over 

med højt sulfatindhold. Der ses 64 % boringer med forhøjet sulfatindhold, som 

dermed viser tegn på overfladepåvirkning. I den centrale til nordlige del af OSD ses 

flere boringer med lavt sulfatindhold uden tegn på overfladepåvirkning. 

 

 

 

Figur 4-38 Sulfatplot for boringer filtersat i magasin S3/S4 

 

4.4.2.3 Klorid 

Aflejringstypen kan have indflydelse på kloridindholdet. Indholdet af klorid kan væ-

re højt i magasiner med lav vandudskiftning, idet klorid er en naturlig bestanddel af 

sedimenter aflejret i et marint miljø. Det typiske niveau for naturligt ikke saltpåvir-

ket vands indhold af Klorid er i Brønderslev kortlægningsområde mellem 20 og 60 

mg/. Jo lavere vandudskiftningen har været siden aflejring, jo mere klorid er der 

tilbage i sedimenterne. Klorid er ikke en redoxparameter og har ikke indflydelse på 

vandtypen.  

 

Klorid kan ved indvinding blive trukket op fra dybere salte lag (residualt saltvand) 

og delvist erstatte det ferske vand i magasinerne. Klorid kan også stamme fra over-

fladen, hvor tilførslen kan ske i form af vejsaltning eller anden forurening.  
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Fra den Geologiske model vides det, at grundvandsmagasinerne med ferskvand er 

begrænset i dybden af enten finkornet sand med højt saltindhold eller kalk med 

højt saltindhold i de begravede dale. 

 

Figur 4-39 viser et dybdeplot af kloridanalyser i området. Bemærk at der er lavet et 

brud på x-aksen for at få en enkelt analyse med meget højt indhold (1000 mg/l) 

med på figuren. 

 

 

Figur 4-39 Klorid plottet mod dybde til henholdsvis filtertop og filterbund 

 

Figur 4-39 viser, at høje kloridindhold ikke er knyttet til dybe boringer. Det generel-

le billede er at boringer med høje indhold af klorid ses i alle dybder, men med de 

hyppigste forekomster blandt de kortere boringer, hvilket kan skyldes påvirkning 

fra vejsaltning. Der ses en enkelt dyb boring med meget højt indhold, hvor årsagen 

er tolket som påvirkning af residualt saltvand \24\.  
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Figur 4-40 viser kloridindholdet i boringer, der er filtersat i det øverste sandlag S1. 

 

Der ses en enkelt boring DGU nr. 16.297 med meget højt kloridindhold. Denne bo-

ring er 7,5 meter dyb, og kilden til det høje indhold formodes at være knyttet til 

overfladen og ikke residualt saltvand. Der er ingen boreoplysninger for denne bo-

ring. 

 

Som det tidligere er nævnt under sulfatgennemgangen, findes der i den nordlige 

del af OSD to boringer med forhøjet indhold af klorid. Det vurderes, at der er tale 

om et afsnøret magasin, som ikke er repræsentativt for magasinet i øvrigt. Muligvis 

kan der træffes flere afsnørede magasiner i området, hvor de komplicerede aflej-

ringsforhold kan have skabt sandlommer med ringe vandgennemstrømning.  

 

 

Figur 4-40 Kloridindhold for boringer filtersat i S1  

 

S1 er ikke vigtigt i indvindingssammenhænge, og de forhøjede indhold af klorid der 

er konstateret udgør ikke en risiko for ressourcen i området \24\. 
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På figur 4-41 ses kloridindhold for boringer filtersat i S2. Her ses flere boringer med 

høje indhold af klorid, som dog alle er konstateret udenfor OSD. Flere af boringerne 

med forhøjet indhold er placeret tæt ved veje. Vejsaltning kan derfor være årsagen, 

men der findes også mange boringer tæt på veje hvor der ikke er forhøjet saltind-

hold. 

 

 

Figur 4-41 Kloridindhold for boringer filtersat i magasin S2  

 

To boringer 16.159 og 16.153, som ligger i samme område i den vestlige del af 

kommunen ved Store Vildmose, har indhold af klorid over grænseværdien. En en-

kelt boring i nedre magasin 16.751 (se figur 4-42) har også indhold over grænse-

værdien. Muligvis er vandudskiftningen i dette område meget langsom med det 

resultat, at klorid er høj. Landskabstypen er marint forland, hvor der kan forventes 

et højt indhold af klorid, hvis sedimenterne er finkornede nok og vandudskiftningen 

dermed langsom. 
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På figur 4-42 ses kloridindhold for boringer filtersat i S3/S4. Der er ikke konstateret 

udbredte forhøjede eller høje indhold af klorid i magasin S3/S4. 

 

Boring 17.986 i den sydlige del af OSD er en undersøgelsesboring (NST Aalborg), 

der er ført til skrivekridt i 143 m u.t. med filtre i 3 forskellige dybder. Analysen der 

ses på figur 4-42 stammer fra sandlaget over kalken. Der er ingen adskillende ler-

lag mellem sand og kalk. Analysen er fra nederste filter i 131-134 meters dybde. 

Her er der konstateret 1000 mg/l klorid, og meget reduceret vand med eksempelvis 

sulfat på <0,5 mg/l og methan på 13 mg/l. Ved Store vildmose ses der endnu en 

boring med indhold over grænseværdien. Der kan være tale om residalt saltvand, 

men da der ikke er indvindingsinteresser i området, er det ikke så vigtigt at identi-

ficere årsagen til, at denne boring har forhøjet indhold. 

 

 

Figur 4-42 Kloridindhold for boringer filtersat i S3/S4 

 

Konklusionen er, at klorid ikke giver generelle udfordringer i området, men en risi-

kofaktor der skal tages i overvejelse ved udførelse af boringer med indvindingsfor-

mål. Boring DGU nr. 17.986 dokumenterer, at der i den begravede dal ikke findes 

grundvand af god kvalitet dybere end 130 meter. 
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4.4.3 Miljøfremmede stoffer 

Der kan ifølge kemirapporterne \21\ og \22\ forekomme indhold af pesticider og i 

mindre grad rester af olieprodukter i boringer i Brønderslev Kommune. 

 

4.4.3.1 Pesticider 

Sårbarhed overfor pesticider er ikke styret af naturlige processer i grundvandsma-

gasinet, og kan derfor ikke behandles på samme måde som nitrat. Pesticider er 

generelt ikke påvirkede af redoxforhold og nedbrydes kun langsomt. Visse pestici-

der nedbrydes i nogen grad, men nedbrydningsprodukterne er også på listen over 

uønskede stoffer. 

 

Indhold af pesticider ses oftest i grundvand af type A eller B, da disse aldersmæs-

sigt er yngre end 50 år (pånær specielle tilfælde). Atrazin blev introduceret 1959 og 

Dichlorbenil (BAM) i 1969. De blev dog ikke anvendt i udstrakt grad de første år de 

var i handelen. Dette taget i betragtning betyder at BAM formodes at kunne findes i 

vand, der på nuværende tidspunkt er op til 35 år gammelt og Atrazin i vand der er 

op til 45 år gammelt, svarende til vandtype A og B. Vandtype C og D er som hoved-

regel ikke påvirkede af pesticidforurening, med mindre der er tale om utætte borin-

ger eller blandingsvand. Dermed er vandtypen nyttig til vurdering af, om en pesti-

cidforurening skyldes magasinforurening eller en boringsnær forurening ved en 

utæt eller ikke lerforseglet boring. 

 

Figur 4-43 giver en oversigt over pesticidanalyser i Brønderslev Kommune. Vand-

værksboringer med pesticidindhold i seneste analyse er tilføjet en label med bo-

rings DGU nr.  
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Figur 4-43 Oversigt over pesticidanalyser og analyser med målt indhold af pestici-

der 

 

Tabel 4-3 viser boringer og resultater, hvor der ved seneste analyse blev konstate-

ret indhold af pesticider. Tabellen viser, at der ikke er konstateret pesticider i bo-

ringer med vandtype D, som repræsenterer det ældste vand. I det yngste grund-

vand med vandtype A og B er der hyppigst konstateret pesticider. I dette unge 

grundvand er det muligt, at pesticidbelastningen findes i magasinet og ikke er bo-

ringsrelateret.  

 

I boringer med vandtype C er der større (sammenlignet med A og B) sandsynlighed 

for, at pesticidpåvirkningen stammer fra ”utætte” boringer og boringsnær anven-

delse af pesticid. Boring 10.372 med pesticid (BAM) i vandtype C er ifølge modellen 

filtersat i øvre magasin. Boringen er gammel udført i 1969 og der kan muligvis væ-

re tale om en boringsbetinget forurening. BAM (2,6-dichlorbenzamid) er et ned-

brydningsprodukt fra pesticiderne dichlobenil og chlorthiamid, der blev brugt i peri-

oden fra 1965 til 1997, hvor stofferne blev forbudt. Pesticiderne er totalukrudtsmid-

ler og blev solgt under handelsnavnene Prefix, Casoron G, Prefix G og Prefix Gar-

den. Den nærliggende boring DGU nr. 10.55 er ikke analyseret for pesticider. 
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De øvrige boringer med pesticid i vandtype C er tilknyttet Brønderslev Søndre 

Vandværk. I disse boringer er der konstateret bentazon og i et enkelt tilfælde i en 

koncentration over grænseværdien. Bentazon anvendes som sprøjtegift mod ukrudt 

i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Bentazon har været anvendt som ukrudts-

middel (herbicid) siden 1972 og er stadig i handelen.  

 

Tabel 4-3 Oversigt over seneste analyser med indhold over detektionsgrænsen 

DGU nr. Dato 
BAM 

μg/l 

Bentazon 

μg/l 
Vandtype Bemærkninger 

9.472 2010-05-11 0,09  B  

9.493 2011-03-08 0,02  B 
Stenum Vrensted Vandværk 

Øvre/nedre magasin 

9.548 2005-02-24 0,11  B  

9.669 2002-10-07 0,04  A 
Brønderslev Vestre Vandværk 

Øvre magasin 

9.672 2002-12-18 0,09  B 
Stenum Vrensted Vandværk  

Øvre/nedre magasin 

10.371 2005-02-23 0,04  A  

10.372 2009-02-02 0,06  C 
Filtersat i ca. 30 m u.t. Gl. boring 

fra 1969. Øvre magasin 

10.509 2005-02-23  0,02 A  

16.142 2010-01-25  0,01 C 
Brønderslev Søndre Vandværk 

Nedre magasin 

16.364 2009-06-11  0,02 C 
Brønderslev Søndre Vandværk 

Nedre magasin 

16.417 2010-01-25  0,11 C 
Brønderslev Søndre Vandværk 

Nedre magasin 

16.4P 2010-01-25  0,09 C 
Brønderslev Søndre Vandværk 

Nedre magasin 

16.583 2005-02-23 0,05  B  

17.407 2007-11-29 0,01  A  

27.563 2009-10-27 0,02  B 
Hjallerup Vandværk 

Nedre magasin 

27.602 2007-03-05 0,02  B 
Hjallerup Vandværk 

Nedre magasin 
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4.4.3.2 Oliestoffer 

I figur 4-44 ses en oversigt over analyser for stofgruppen oliestoffer. Det ses at 

ikke alle vandværker har fået foretaget analyser for oliestoffer. Det ene hit der er 

konstateret i boring DGU nr. 17.413 er en analyse for MTBE fra 2001 med indhold 

på 0,12 µg/l. Analysen er ikke gentaget. Boringen ligger i Flauenskjold Vandværks 

opland. 

 

 

Figur 4-44 Oversigt over analyser for oliestoffer og hit 

 

4.4.3.3 Chlorerede opløsningsmidler 

Der er i området udført 4 analyser på 3 boringer tilhørende Brønderslev Nordre 

Vandværk, og der er ikke konstateret indhold heraf. 

4.4.4 Nitratfront og nitratreduktion 

Nitraten i det nedsivende grundvand reagerer med jordlagenes tilgængelige del af 

organisk kulstofstof, pyrit og ferrojern. Nede i jorden reduceres nitrat ikke hen over 

en fast defineret redoxgrænse indenfor få meter. Dette ville forudsætte, at reakti-

onshastigheden var væsentlig større end mængden af tilført nitrat. Da det er den 

mest reaktive pulje af reduktionskapaciteten, der opbruges først, vil reaktionsha-

stigheden aftage over tid. Med tiden vil nitratreduktionen være så langsom, at ikke 

alt tilført nitrat kan nedbrydes. Dette vil især kunne observeres ved store indvin-
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dinger, fordi vandgennemstrømningen af sedimentet forceres på grund af indvin-

ding. 

 

Den totale pulje af nitratreduktionskapacitet i sedimenterne kan måles ved analyser 

af opboret materiale fra nye boringer. Der er i Brønderslev Kommune ikke udført 

sedimentanalyser til måling af nitratreduktionskapacitet. Nitratfrontens omtrentlige 

placering og sedimenternes evne til at nedbryde nitrat er i stedet vurderet ved 

gennemgang af vandkemien.  

 

Det blev i afsnit 4.4.2 under gennemgangen af nitrat og sulfat konkluderet, at der 

ikke er nitratreduktionskapacitet tilbage i lagene over S1.  

 

I lagene over det øvre magasin S2 er der stadig en vis nitratreduktionskapacitet, 

men på trods heraf er der i 70 % af boringerne filtersat i S2 konstateret indhold af 

nitrat.  

 

I lagene over det nedre magasin S3/S4 er der ligeledes reduktionskapacitet overfor 

nitrat tilbage, men der er nitrat i 27 % af boringerne.  

 

Kortlægningen af grundvandskemien har vist, at nitratfronten i ca. 1/3 af boringer-

ne findes i det dybeste magasin S3/S4 og i den resterende 2/3 af boringerne findes 

nitratfronten i det højere liggende magasin S2. Der indvindes fra begge magasiner 

til almene vandværker. 

 

Når der konstateres nitrat i vandet der indvindes, selvom der stadig er reduktions-

kapacitet i sedimenterne kan der være flere forklaringer herpå: 

 Nitrat når ikke at blive nedbrudt på vandets vej fra jordoverflade til borin-

gens filter. Kontakttiden mellem sediment og vand er for kort. 

o Nedsat indvinding vil muligvis kunne nedbringe nitrat 

 Der sker boringsnært/i filteret en opblanding af vandtype C/D (ikke nitrat-

holdigt) vand med vandtype A/B (nitratholdigt) vand.  

o Nedsat indvinding vil muligvis have en effekt 
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4.5 Sårbarhed af grundvandsressourcen  

Grundvandsmagasinernes sårbarhed vurderes i forhold til nitrat. Sårbarheden vur-

deres som udgangspunkt i det øverste primære grundvandsmagasin, hvorfra ho-

vedparten af drikkevandet indvindes. 

 

Vurderingen af sårbarheden bygger på zoneringsvejledningens principper for fast-

læggelse af nitratsårbarhed, der bl.a. bygger på dæklagsegenskaberne (lertykkel-

ser) og vandkvaliteten, se tabel 4-4. 

 

Tabel 4-4 Kriterier for nitrat sårbarhedszoneringen. Opstillet ud fra zoneringsvej-

ledningen \h\. 

Nitrat- 

sårbarhed 
Egenskaber for dæklag og grundvandsmagasin 

Grundvands-

kvalitet 

Lille 

 Dæklag af fed, grå ler eller glimmerler eller  

 Dæklag med højt organisk indhold, evt. brunkul 

eller 

 Tykkelse af reducerede (grå)sammenhængende 

lerdæklag > 15 m eller 

 Reduceret magasinbjergart med indhold af orga-

nisk materiale, pyrit og evt. brunkul. 

Grundvand fra 

methanzonen 

og fra jern- 

og sulfatzo-

nen. Vandty-

pe C og D 

Nogen 

 Dæklag af oxideret sand med slirer af silt og ler 

eller  

 Dæklag af reduceret, gråt sand eller gråt/gråsort 

sand med lignit eller pyrit eller 

 Tykkelse af reducerede (grå), sammenhængen-

de lerdæklag er 5 til 15 m eller 

 Reduceret magasinbjergart. 

Grundvand fra 

jern- og sul-

fatzonen. 

Vandtype C  

Stor 

 Kun dæklag af oxideret, gulligt-gulbrunt sand 

og/eller ler eller 

 Tykkelse af reducerede, sammenhængende ler-

dæklag < 5 m og 

 Magasinbjergart uden større nitratreduktionspo-

tentiale. 

Grundvand fra 

ilt- og nitrat-

zonerne. 

Vandtype A 

og B 

 

I Brønderslev Kommune fordeler indvindingen sig på 2 magasiner. S2 betegnelsen 

fra den hydrostratigrafiske model udgør det øvre magasin. Dæklagstykkelser og 

vandtyper for boringer filtersat i øvre magasin er vist på figur 4-45. Udbredelse og 

tykkelse af øvre magasin er i dele af området tyndt eller helt fraværende heriblandt 

den centrale del af OSD, se figur 4-18. Dette betyder at analyserne er koncentrere-

de, der hvor magasinet har en tilstrækkelig tykkelse.  
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Det ses af figur 4-45, at dæklagstykkelser og vandtyper ikke er i overensstemmelse 

overalt. Der ses flere steder forskellige vandtyper i tætliggende boringer. Dette ses 

eksempelvis både i den nordlige og den sydlige del af OSD. Dette kan eventuelt 

forklares ved lokale geologiske/strømningsbetingede forskelle eller boringsbetinge-

de forhold.  

 

Der ses i kortlægningsområdet ingen større sammenhængende områder med god 

beskyttelse af øvre magasin. Betegnelsen god beskyttelse kan kun opnås, hvis der 

er mere end 15 meter ler. 

 

 

Figur 4-45 Lertykkelse og vandtype øvre magasin (S2). 

 

Lagbetegnelsen S3 og S4 fra den hydrostratigrafiske model udgør det nedre maga-

sin. Figur 4-46 viser lertykkelseskortet for dæklag over nedre magasin samt vand-

typer for boringer med filtersætning i nedre magasin. Det nedre magasin er mere 

udbredt og betydeligt tykkere end det øvre magasin. Der er flere analyser fra nedre 

magasin og vandkvaliteten er generelt mindre påvirket fra overfladen. Lerdæklage-

ne formodes at være forstyrrede af isen i randmorænelandskabet. Generelt er der 

ikke tale om velbeskyttede forhold. 
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Figur 4-46 Lertykkelse og vandtype nedre magasin (S3/S4). 

 

Ifølge zoneringen \h\ skal sårbarheden som udgangspunkt vurderes i forhold til 

”det øverste magasin hvorfra hovedparten af grundvandet indvindes”. I Brønderslev 

Kommune indvindes der fra 2 magasiner. For at vurdere hvilket magasin der bør 

ligge til grund for sårbarhedsafgrænsningen, er der som oversigt vist en tabel med 

oplysninger om indvindingens fordeling på vandværker, mængder, magasiner og 

sårbarhed i tabel 4-5. 

 

Af tabel 4-5 fremgår det, at ca. halvdelen af indvindingen foregår fra øverste ma-

gasin og ca. halvdelen fra nederste magasin. Som supplement til indvindings-

mængde fordelt på magasiner er der i tabellen vist, hvordan den samlede sårbar-

hed for lerdæklag og grundvandskemi er vurderet for de enkelte vandværkers ind-

vindingsoplande. Sårbarhedsinddelingen følger retningslinjerne i Tabel 4-4. 
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Tabel 4-5 Fordeling af indvinding på magasiner og mængder i henhold til indvin-

dingstilladelser. Desuden er sårbarhedsvurderingen for vandværkerne vist. 

Vandværk 
Øvre magasin (S2)  

m3/år 

Nedre Magasin 

(S3/S4) 

m3/år 

Sårbarhed vurderet 

i henhold til Tabel 

4-4 

Agersted * 104.000  Stor sårbarhed 

Agersted Fælled  53.000  Stor sårbarhed 

Brønderslev Nordre   350.000 Nogen sårbarhed 

Brønderslev Søndre   502.900 Nogen sårbarhed 

Brønderslev Vestre  400.000  Stor sårbarhed 

Enggårdens Mark  11.500  Nogen sårbarhed 

Flauenskjold 160.000  Stor sårbarhed 

Hallund **  50.000 Lille sårbarhed 

Hellum  17.200 Lille sårbarhed 

Hjallerup  304.200 Stor sårbarhed 

Jerslev  85.100 Nogen sårbarhed 

Klokkerholm 40.000 40.000 Nogen sårbarhed 

Klæstrup  44.900 Lille sårbarhed 

Manna *** 65.000  Stor sårbarhed 

Melholt 93.500  Stor sårbarhed 

Serritslev  30.000 Lille sårbarhed 

Stenum 50.000  Nogen sårbarhed 

Stenum Vrensted 13.000 13.000 Stor sårbarhed 

Thise  35.000 Nogen sårbarhed 

Thise Kirkebakke * 16.700  Stor sårbarhed 

Tømmerby  22.000 Nogen sårbarhed 

Øster Brønderslev  108.000 Nogen sårbarhed 

Øster Hjermitslev  30.300 Stor sårbarhed 

Østvendsyssels 

Råvandsforsyning  *** 
600.000  Stor sårbarhed 

Ialt m3/år 1.606.700 1.632.600 

 
Heraf indvindes i m3/år 

grundvand med stor eller 

nogen sårbarhed 

1.606.700 ∼100 % 1.490.500 ∼ 91% 

* Det vides ikke fra hvilket magasin, der indvindes. Hydrostratigrafisk model er usikker,  ma-

gasinet er vurderet. 

** Ingen boreoplysninger. Magasinet er vurderet. 

*** Øvre og nedre magasin er sammenfaldende. Den hydrostratigrafiske model placerer 

vandværkets indtag i nedre magasin. Indvindingen tilknyttes S2, da der ikke er leradskillelse 

imellem de to magasiner. 
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Det er valgt at foretage afgrænsningen af sårbarheden i kortlægningsområdet med 

udgangspunkt i øvre magasin af følgende årsager. 

 Halvdelen af indvindingen til vandværkerne foregår fra øvre magasin, se 

tabel 4-5 

 Leradskillelsen mellem øvre og nedre magasin er sparsom og flere ste-

der fraværende, se figur 4-23 

 På trods af at der sammenlagt er større lerdæklagsbeskyttelse af nedre 

magasin end øvre, viser vandkvaliteten ved de vandværker, der indvin-

der fra nedre magasin, at vandet let finder vej udenom de lerlag, der 

adskiller de to magasiner. 

 

Sårbarheden i Brønderslev Kommune er vist på figur 4-47 hvor sårbarhedszonerin-

gen er foretaget som anvist i zoneringsvejledningen \h\.  

 

Indenfor OSD afgrænsningen findes store områder med stor eller nogen sårbarhed. 

Betragtes sårbarheden indenfor vandværkernes oplande er det kun Serritslev 

Vandværks opland der næsten udelukkende har lille sårbarhed indenfor indvin-

dingsoplandets afgrænsning.  

 

 

Figur 4-47 Sårbarhedszonering for magasin S2 baseret på  Tabel 4-4. 
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4.6 Samlet vurdering af ressourcen 

4.6.1 Geologi 

Den geologiske opbygning i området er karakteriseret ved markante randmoræne-

strøg omgivet af flade marine sletter med dermed store geologiske variationer in-

denfor korte afstande. 

 

Bores der dybt nok i de kvartære aflejringer fra isafsmeltningen, issøer og hav fra 

kvartærtiden, nås de dybtliggende prækvartære aflejringer. De prækvartære aflej-

ringer udgøres i kortlægningsområdet af Skrivekridt.  

 

I forbindelse med Vendsyssel-projektet blev en række begravede dalsystemer loka-

liseret. Dalene er op til 12 km lange, 1-2 km brede og stedvist dybere end 200 

meter under terræn. Dalene er nogle steder eroderet helt ned i kalken. Dalene er 

lokaliseret omkring Brønderslev. Dalsystemet kaldes Klæstrup-Jerslev og består af 

et netværk af begravede dale, der stedvist når helt til terræn, f.eks. ved Jerslev.  

 

Der findes i området ved Jyske Ås såkaldte ”Falske” dale, hvor salt og fersk grund-

vand findes side om side. Begrebet ”falske dale” er opstået, fordi den geofysiske 

kortlægning i første omgang giver indtryk af, at der er dale. Dette specielle forhold 

skyldes en kombination af en stor grundvandsdannelse i selve Jyske Ås og en po-

tentialeforskel på op til 40 m mellem åsen og det omkringliggende landskab.  

 

Den geologiske forståelsesmodel peger på flere geologiske formationer, som kan 

udgøre henholdsvis magasiner og dæklag. 

4.6.2 Magsiner og dæklag 

Den hydrostratigrafiske model skelner mellem 4 helt eller delvist vandførende sand-

lag (S1-S4) og 6 lerlag (L1-L6). Bunden af den ferske grundvandsressource udgø-

res af grænsen til salt vand i enten finsandede aflejringer eller i kalk/skrivekridt.  

 

Det øvre magasin S1 ses i kun i dele af området og er ubeskyttet af lerlag. Sandla-

get S1 kan opnå betydelige tykkelser i højdedragene, men den vandførende tykkel-

se er højst 34 meter. Vandkemien viser, at overfladepåvirkningen er stor. Der ses 

højt nitratindhold og forekomst af pesticider. Reduktionskapaciteten er opbrugt eller 

kraftigt reduceret. Der er ingen indvinding til vandværker fra S1, som kan betrag-

tes som et sekundært magasin.   
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Sandlaget S2 opnår de største tykkelser i den sydlige del af området. Mange steder 

S2 så tynd, at laget ikke er velegnet til vandindvinding. Flere vandværker indvinder 

fra S2 (se tabel 4-5) og kan betragtes som det øvre primære magasin. Ca. halvde-

len af den vandmængde der indvindes i Brønderslev Kommune indvindes fra S2.  

S2 er påvirket af både nitrat og pesticider. S2 er stort set ikke beskyttet af lerdæk-

lag. Generelt betragtes det øvre primære magasin S2 som sårbart og nitratholdigt. 

 

S3 er udbredt i Brønderslev Kommune og vandmættet i hele sin tykkelse. Enkelte 

steder er S3 op til ca. 120 meter tyk. I de begravede dale findes sandlaget, der 

kaldes S4 i den hydrostratigrafiske model. S4 er i den hydrostratigrafiske model 

defineret som fyld i de begravede dale og er op mod 180 meter tyk. De største 

tykkelser af S4 ses i det begravede dalsystem i den nordlige del af Brønderslev 

Kommune. S3 og S4 er ikke adskilt af lerlag og betragtes derfor som samme hydro-

logiske enhed og benævnes det nedre primære grundvandsmagasin. Det nedre 

primære grundvandsmagasin er udbredt i hele OSD og opnår tykkelser på op til 

200 m (se evt. figur 4-19 og figur 4-20). 

 

Det nedre magasin er belastet af nitrat fra toppen og kan være påvirket af salt i de 

dybeste dele. Nedre magasin er ikke generelt velbeskyttet af lerdæklag, men i min-

dre områder kan der være en god beskyttelse.  

4.6.3 Grundvandspotentiale 

Der er i 2007 udarbejdet et regionalt potentialekort for det primære magasin, som i 

området udgøres af dybtliggende sandlag. Potentialekortet viser, at grundvandet 

løber fra de højtliggende områder ved Jyske Ås mod syd, og ud mod kysterne. Der 

er god overensstemmelse mellem vandløbenes beliggenhed og potentialebilledet, 

idet vandløbene ofte har udspring omkring grundvandskel (se afsnit 4.3.1). 

4.6.4 Kemi og sårbarhed 

Overfladepåvirkningen af grundvandet er forholdsvis stor i Brønderslev Kommune. 

60 % af analyserne er stærkt påvirket fra overfladen (svarende til forvitring >1,3). 

Boringer med kraftig overflade påvirkning ses i dybder op til 55 m under terræn. 

Den store påvirkning fra overfladen giver bl.a. hårdt vand som følge af kalkopløs-

ning. Dertil kommer flere boringer med indhold af nitrat og i visse tilfælde pestici-

der. 

 

Selvom der er mange boringer med indhold af nitrat bærer mange præg af at nitrat 

faktisk nedbrydes på vej til boringen. Dette ses ved at sulfat er forhøjet i forhold til 

baggrundsniveau på ca. 30 mg/l. Der ses i alle vandførende lag boringer med ind-
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hold af nitrat som samtidigt har forhøjet sulfat (>30 mg/l) i forhold til baggrundsni-

veau. 

 

Det kan konkluderes, at der flere steder stadig er nitratreduktionskapacitet tilbage i 

oplandet til boringer, der indeholder nitrat. Når nitrat er tilstede selvom der stadig 

er nitratreduktionskapacitet tilbage i sedimenterne kan have flere årsager: 

 Nitrat når ikke at blive nedbrudt på vandets vej fra jordoverflade til borin-

gens filter. Hermed er kontakt tiden mellem sediment og vand for kort. 

o Nedsat indvinding vil muligvis kunne få nitrat til at aftage. 

 Der sker boringsnært/i filteret en opblanding af vandtype C/D (ikke nitrat-

holdigt) vand med vandtype A/B (nitratholdigt) vand.  

o Nedsat indvinding vil muligvis kunne få nitrat til at aftage 

 

Vandtype C betegnes ikke sårbar, hvis sulfat er stabil og lav og sårbar, hvis sulfat 

er høj og/eller ustabil. En stor del af boringerne med vandtype C i Brønderslev 

Kommune viser ustabile og høje indhold af sulfat, med tegn på at nitrat er på vej 

og betegnes sårbare. 

 

Den kemiske gennemgang har vist, at nitrat især reduceres af pyrit og i mindre 

grad af organisk materiale i Brønderslev Kommune. Gennembrud af nitrat samt 

stigning i nitratindhold afhænger af reduktionskapaciteten i jorden. Typisk tiltager 

nitratindholdet langsomt, selvom der er gennembrud af nitrat i analyserne. Dette 

giver god mulighed for at beskytte magasiner/oplande i god tid. 

4.6.5 Klorid 

Høje indhold af klorid er konstateret enkelte steder i Brønderslev Kommune. For-

uden spredte forekomster af forhøjet klorid som er konstateret i forbindelse med 

vejnettet ses der 3 områder, hvor klorid er højt. 

 

I den nordlige del af OSD er der konstateret to boringer med forhøjet indhold af 

klorid. Det vurderes, at der er tale om et afsnøret magasin, som ikke er repræsen-

tativt for magasinet i øvrigt. Muligvis kan der træffes flere afsnørede magasiner i 

området, hvor de komplicerede aflejringsforhold kan have skabt sandlommer med 

ringe vandgennemstrømning.  

 

To boringer filtersat i øvre primære magasin i den vestlige del af kommunen ved 

Store Vildmose, har indhold af klorid over grænseværdien. En enkelt boring i nedre 

magasin på omtrent samme sted har også indhold over grænseværdien. Muligvis er 

vandudskiftningen i dette område meget langsom med det resultat, at klorid er høj. 



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 66 af 212 

Landskabstypen er marint forland, hvor der kan forventes et højt indhold af klorid, 

hvis sedimenterne er tilstrækkelig finkornede og vandudskiftningen dermed lang-

som. 

 

I den sydlige del af OSD tæt ved Klokkerholm er en undersøgelsesboring (NST Aal-

borg) ført til skrivekridt i 143 m u.t. og er filtersat i 3 forskellige dybder. Analysen 

er fra nederste filter i 131-134 meters dybde viser indhold på 1000 mg/l klorid 

samt meget reduceret vand. Der er ikke konstateret flere boringer med indhold af 

klorid over grænseværdien. 

4.6.6 Pesticider 

Pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider giver udfordringer for enkelte 

vandværker i Brønderslev Kommune. Ved vandværkerne Stenum Vrensted, Brøn-

derslev Vestre Vandværk, Brønderslev Søndre Vandværk og Hjallerup Vandværk er 

der i konstateret indhold af pesticider i seneste analyse.  

 

Der er konstateret pesticid over detektionsgrænsen i 16 boringer ved seneste ana-

lyse. To af disse boringer har vist indhold af pesticid over grænseværdien. Den ene 

boring tilhører Brønderslev Søndre Vandværk, hvor der er konstateret bentazon på 

0,11 µg/l. Den anden boring er en markvanding/gartneri boring i udkanten af op-

landet til Brønderslev Vestre Vandværk, hvor der er konstateret BAM på 0,11 µg/l. 

 

Boringer med indhold af pesticider indvinder oftest Vandtype A og B. Der er ikke 

konstateret pesticider i nogle af boringerne med vandtype D, som repræsenterer 

det ældste vand.  Dette betyder, at det yngste vand hyppigst indeholder pesticider. 

I boringerne med vandtype A og B er det muligt, at pesticiderne kommer fra maga-

sinet og ikke skyldes boringernes tilstand evt. kombineret med en boringsnær an-

vendelse af ukrudtsmidler. 

4.6.7 Oliestoffer 

Det ses at ikke alle vandværker har fået foretaget analyser for oliestoffer på rå-

vandsprøver. Det ene hit der er konstateret i boring DGU nr. 17.413 er en analyse 

for MTBE fra 2001 med indhold på 0,12 µg/l. Analysen er ikke gentaget. Boringen 

ligger i Flauenskjold Vandværks opland. 

4.6.8 Chlorerede opløsningsmidler 

Der er i området udført 4 analyser på 3 boringer og der er ikke konstateret indhold 

heraf. 
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4.6.9 Uorganiske sporstoffer 

Der er ikke konstateret problematiske indhold af nikkel og arsen eller andre uorga-

niske sporstoffer. 
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5 Arealanvendelse og forureningskilder 

I dette kapitel redegøres der for arealanvendelsen og de potentielle forureningskil-

der i kortlægningsområdet.  

 

Redegørelsen indgår sammen med resultaterne fra den øvrige kortlægning i en 

sammenfatning af problemstillinger i forhold til at beskytte grundvandet. 

 

For en detaljeret gennemgang af arealanvendelsen samt data der ligger til grund 

herfor henvises til Naturstyrelsens rapport om arealanvendelsen \3\. 

 

5.1 Arealanvendelse og planmæssige forhold 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og i byområder kan udgøre en forurenings-

trussel i forhold til grundvandet, mens skov- og naturarealer oftest vil medføre en 

god beskyttelse af grundvandet. 

 

Arealanvendelsen i hele kortlægningsområdet består primært af landbrug og i min-

dre grad af skov, bebyggelse og andet (eks. veje, åben bebyggelse mv.). Der er 

kun få og relativt små naturarealer i kortlægningsområde Brønderslev Kommune, 

se figur 5-1. 

 

Arealanvendelsen indenfor kortlægningsområdet er domineret af landbrug og skov. 

De fleste landbrugsarealer dyrkes intensivt, hvilket typisk indebærer tilførsel af 

næringsstoffer og pesticider. Arealanvendelsen på landbrugsarealer må derfor for-

ventes at udgøre en forhøjet risiko for udvaskning af nitrat og pesticider set i for-

hold til skov- og naturarealer, hvor der typisk kun tilføres kvælstof fra atmosfærisk 

deposition. Skov- og naturarealer anses derfor som udgangspunkt for at yde en god 

beskyttelse af grundvandet. Juletræsplantager hører ikke under kategorien skov- 

og naturarealer, da de ofte gødes intensivt og ofte regelmæssigt behandles med 

miljøfremmende stoffer. 

 

Generelt er de fleste indvindingsoplande til vandværkerne domineret af landbrugs-

jord. Skov- og naturarealer udgør otte kun en mindre andel af indvindingsoplandet. 



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 69 af 212 

 

Figur 5-1 Arealanvendelsen i kortlægningsområdet 

  

 

5.1.1 Byer, byvækstområder og råstofområder 

Byområder udgør en potentiel forureningstrussel i forhold til grundvandet. Det er 

anvendelsen, opbevaringen og håndteringen af pesticider, olie og kemikalier samt 

eventuel udsivning fra 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 an-

vendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet. Efter råstofloven 

udarbejder regionerne en råstofplan, hvori der fastlægges en kortlægning og plan-

lægning af råstofgraveområder og fremtidige råstofinteresseområder. Det er Region 

Nordjylland, der udarbejder råstofplaner i dette område. 

 

Indenfor OSD og indvindingsoplande ses der i Brønderslev Nordre Vandværks ind-

vindingsopland et mindre råstofgraveområde. I Thise Vandværks opland ses et lille 

område med råstofgravning. Hertil kommer, at en del af Hellum Vandværks opland 

er udlagt som råstofinteresseområde. Råstofinteresseområder findes kun i den 

nordlige halvdel af OSD. 

 



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 70 af 212 

 

Figur 5-2 Råstofgraveområde og råstofinteresseområde 

 

5.1.2 Beskyttede naturtyper  

Beskyttede naturtyper er områder, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelses-

lovens § 3. Områderne omfatter heder, moser og lignende, strandenge og strand-

sumpe 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 5-3 viser, hvor 

der findes beskyttede naturtyper indenfor kortlægningsområdet. 

 

Figur 5-3 viser, hvor der findes beskyttede naturtyper indenfor kortlægningsområ-

det. Der er registreret beskyttede vandløb, søområder, overdrev, enge samt mose- 

og hedearealer indenfor OSD. En del af disse arealer ligger desuden indenfor ind-

vindingsoplandet til især Hellum og Hjallerup vandværker samt Østvendsyssel Rå-

vandsforsyning. Også flere indvindingsoplande udenfor OSD indeholder i større eller 

mindre grad beskyttede naturtyper. Der er ingen beskyttede naturarealer indenfor 

indvindingsoplandene til Stenum, Stenum Vrensted, Manna, Tømmerby og Øster 

Hjermitslev vandværker.    
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Figur 5-3 Beskyttede naturtyper 

 

1.1.1 Skov, skovrejsningsområder og SFL områder 

Skovarealer, bortset fra juletræskulturer, giver som udgangspunkt en god og lang-

sigtet beskyttelse af grundvandet. Skovrejsningsområderne er derfor vigtige i for-

hold 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 skovrejs-

ningsområde 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. Na-

turstyrelsen administrer tilskudsordninger til skovrejsning. For yderligere oplysnin-

ger henvises til Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk. 

 

De Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) er udpeget af de tidligere 

amter, hvor ekstensiv og miljøvenlig landbrugsdrift i særlig grad vil være til gavn 

for miljøet og naturen. 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 dyrkningsmu-

ligheder. SFL områderne har derfor en betydning i forhold til de handlinger, der kan 

anvendes i indsatsplanlægningen. 

 

Mht. støttemulighederne indenfor SFL områderne, og i øvrigt også indenfor Natura 

2000 og de § 3 beskyttede naturtyper, henvises til FødevareErhvervs hjemmeside 

fvm.dk. 

 

På figur 5-4 og figur 5-5 ses henholdsvis skovrejsningsområderne og SFL områder-

ne. 

 

 

Figur 5-4 Eksisterende skovområder, skovrejsningsområder. 

 

De eksisterende skovarealer findes primært i den østlige del af OSD og overlapper i 

større eller mindre grad flere indvindingsoplande. Desuden er der udenfor OSD i 

indvindingsoplandene til Agersted og Agersted Fælled Vandværk større skovarealer.  

 

Indenfor OSD er der i den vestlige del udpeget skovrejsningsområde øst for Brøn-

derslev og i den sydøstlige del ved Klokkerholm og nord for Dronninglund. Skov-

rejsningsområderne overlapper med indvindingsoplandene til Brønderslev Nordre 

og Søndre samt Øster Brønderslev vandværker, til Klokkerholm vandværk og til 
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Østvendsyssel Råvandsforsyning. Udenfor OSD er der udpeget to skovrejsningsom-

råder hhv. i indvindingsoplandene til Agersted og Agersted Fælled vandværker samt 

Tømmerby, Øster Hjermitslev og Brønderslev Vestre vandværker.  

 

Skovrejsning er uønsket i det centrale OSD i forbindelse med natur- og kirkeinte-

resser. De udpegede områder indenfor OSD berører kun indvindingsoplandet til 

Hallund Vandværk. Udenfor OSD er der udpeget områder med uønsket skovrejs-

ning indenfor indvindingsoplandene til Hjallerup, Øster Hjermitslev og Brønderslev 

Vestre vandværker. 

 

 

Figur 5-5 SFL-områder 

 

Der er i flere af områdets vandværkers indvindingsoplande udlagt SFL med hensyn 

til grundvand. Især i indvindingsoplandene udenfor OSD mod vest ses der store 

sammenhængende områder. De udlagte SFL-områder indenfor OSD ses også at 

være koncentreret omkring indvindingsoplande.  
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5.2 Landbrugsforhold 

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af landbrugsforholdene i kortlæg-

ningsområdet. 

 

Beskrivelsen bygger på landbrugsdata fra det generelle landbrugsregister (GLR), 

det centrale husdyrregister (CHR) og Gødningsregnskabet. Landbrugsdata er udar-

bejdet af Conterra og er registerdataudtræk fra år 2009 \3\.  

 

Landbrugsdata er henholdsvis koblet til en bedrift, det vil sige en punktplacering, 

og til markblokke. 

 

Markblokke er en opdeling af landbrugsarealer i blokke, bestående af en eller flere 

marker. Grænserne følger typisk faste grænser i landskabet, som f.eks. hegn og 

vandløb. I en markblok kan der være marker tilhørende forskellige bedrifter. 

 

5.2.1 Landbrugsbedrifter  

Landbrugsbedrifter kan være potentielle forureningskilder både i forhold til fladekil-

der og til punktkilder. Fladekilder kan være udbringning af kvælstof, pesticider og 

andre miljøfremmede stoffer på marken. Punktkilder kan være opbevaringsfacilite-

ter til husdyrgødning (gyllebeholdere, møddingspladser, ajlebeholdere og marks-

takke), vaske- fyldpladser for marksprøjter, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsak-

tiviteter og spildevandsinstallationer. 

 

På figur 5-6 er vist fordelingen af de forskellige landbrugsbedrifter i området. Be-

drifter med ingen ”dyreenheder” (DE) vil ofte være planteavlsbrug. Anvendelsen af 

pesticider vil som udgangspunkt være uafhængig af bedriftstype. For hver land-

brugsbedrift foreligger der oplysninger om bl.a. dyreenhed og dyrket areal. En del 

af dyrkningsarealet kan ligge udenfor kortlægningsområdet. Ligeledes kan bedrif-

ter, der ligger udenfor kortlægningsområdet, have dyrkningsarealer indenfor områ-

det. 
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Figur 5-6 Placeringen af landbrugsbedrifterne samt antal dyreenheder (DE) ved 

hver bedrift 

 

Figur 5-6 viser, at husdyrtrykket varierer betydeligt indenfor kortlægningsområdet. 

I skovområderne omkring Jyske Ås er der ikke landbrugsbedrifter. Der ses for-

holdsvist mange husdyrbedrifter med over 250 DE. Det er væsentligt at være op-

mærksom på, at der på store husdyrbedrifter ofte findes andre forureningskilder 

som eksempelvis opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning. 

 

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 mark-

blokniveau, udgør det gennemsnitlige kvælstofoverskud for hele bedriften.  
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Figur 5-7 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning opgjort på markblokni-

veau for data fra 2009 

 

Figur 5-7 viser den ”potentielle nitratudvaskning” i landbrugsarealerne, populært 

sagt den mængde nitrat, der med udgangspunkt i kvælstofoverskuddet og netto-

nedbøren principielt kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet. 

 

Det fremgår af figuren, at der er en stor potentiel nitratudvaskning i dele af OSD, 

hvilket skyldes det intensive husdyrtryk på arealerne. I dele af OSD og i adskillige 

indvindingsoplande ses således potentielle nitratudvaskninger på mere end 80 

mg/l.  

 

Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning omfatter kun de arealer, som dyr-

kes landbrugsmæssigt. Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra alle arealer inklu-

siv skov og naturarealer vil være lavere. 

 

Den potentielle nitratudvaskning på figur 5-7 bygger på gennemsnitdata fra 2007-

2010. Der kan således i dag lokalt være ændrede forhold, som giver ændret ud-

vaskning af nitrat. I forhold til denne redegørelsesrapport og det efterfølgende ind-

satsplanarbejde 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. 
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5.3 Forureningskilder 

I nærværende afsnit beskrives forureningskilderne i kortlægningsområdet primært 

med udgangspunkt i de kortlagte jordforureninger. En række øvrige mulige forure-

ningskilder 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 Brønderslev Kortlægningsom-

råde er forurenede grunde, hvorfra der sker eller kan ske udvaskning af forurenen-

de stoffer til grundvandet. Inden for kortlægningsområdet er det Region Nordjyl-

land, der ifølge jordforureningsloven prioriterer kortlægning, undersøgelse og op-

rensning af punktkilder inden for indsatsområderne.  

 

Undersøgelserne og afværgeindsatserne i forhold til grundvand vil blive prioriteret 

af Region Nordjylland i forhold til den vurderede forureningsrisiko. Fremdriften i 

grundvandskortlægningen og kommunernes indsatsplaner for grundvand vil også 

være af væsentlig betydning for Region Nordjyllands prioritering af indsatsen til 

sikring af grundvandsressourcen. Regionen kan også inddrage anden potentiel foru-

reningspåvirkning 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 sundheds-

mæssig risiko. 

 

Region Nordjylland har på nuværende tidspunkt ikke afsluttet kortlægningen af 

lokaliteter i Brønderslev Kommune. I Brønderslev Kommune er der desuden en 

række lokaliteter hvor regionen på nuværende tidspunkt ikke har taget stilling til 

kortlægning. I de tilfælde, hvor regionen ikke har undersøgt eller afværget kendte 

forureninger i et indsatsplanområde, 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 even-

tuelt afværget alle relevante forureninger omfattet af regionens indsats. ’ 

 

Regionens kortlægning efter jordforureningsloven er en fortløbende proces. Ny vi-

den kan derfor medføre, at der kommer lokaliteter til, som ikke tidligere har været 

omfattet af jordforureningslovens kortlægninger eller den offentlige indsats. 
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Kortlægningen af forurenede grunde er foretaget med udgangspunkt i data hentet 

ved Region Nordjylland den 05.01. 2012. Figur 5-8 viser en oversigt over kortlagte 

grunde i Brønderslev Kommune. 

 

I OSD og indvindingsoplande findes der 22 V1-kortlagte lokaliteter og 41 V2-

kortlagte lokaliteter samt 8 lokaliteter, som er både V1 og V2-kortlagt. 11 V1-

kortlagte lokaliteter, 17 V2-kortlagte lokaliteter samt 3 V1 og V2 kortlagte lokalite-

ter ligger kun i OSD. 

 

Der findes 9 lokaliteter, som findes i både OSD og indvindingsopland:  

 Hallund Vandværk, 3 V2-kortlagte og 2 V1-kortlagte lokaliteter  

 Klæstrup Vandværk, 1 V2-kortlagt og 1 V1 og V2 kortlagt lokalitet 

 Brønderslev Nordre, 1 V2-kortlagt lokalitet  

 Brønderslev Søndre Vandværk, 1 V2-kortlagt lokalitet 

 

Der er 31 lokaliteter, som kun er beliggende indenfor indvindingsoplande. Disse er 

fordelt på indvindingsoplandene som følger: 

 Brønderslev Søndre Vandværk, 4 V2-kortlagte, 1 V1 og V2 kortlagt lokalitet  

 Dronninglund Vandværk, 1 V1-kortlagt lokalitet  

 Hjallerup Vandværk, 6 V1-kortlagte, 6 V2-kortlagte samt 2 V1 og V2 kortlag-

te lokaliteter. 

 Klokkerholm Vandværk, 1 V2-kortlagt lokalitet  

 Manna Vandværk, 1 V1 og V2-kortlagt lokalitet  

 Melholt Vandværk, 1 V2-kortlagt lokalitet 

 Serritslev Vandværk, 2 V1-kortlagte samt 4 V2-kortlagte lokaliteter 

 Tømmerby Vandværk, 1 V2-kortlagt lokalitet 

 Øster Hjermitslev Vandværk, 1 V2-kortlagt lokalitet 
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Figur 5-8 Kortlagte forureningslokaliteter 

 

 

I tabel 5-1 ses status pr. 05.01. 2012 for de kortlagte V1 og V2 lokaliteter, som 

udgør eller kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. 

 

Yderligere information om de enkelte lokaliteter kan fremskaffes ved Region Nord-

jylland. 

 

 

Tabel 5-1 Kortlagte muligt forurenede eller forurenende lokaliteter 

OSD/Indvindings-

opland 
Status 

Lokali-

tets-

nummer 

Branchetype/ 

Lokalitetsnavn 

Udpegnings-

grundlag 

OSD/Brønderslev 

Nordre Vandværk 

V2-

kortlagt 

805-

00001 
Losseplads, Stadevej Grundvand 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00061 

ASFALTDEPONERING, 

STAGSTED SKOV 
Ingen 

Tømmerby Vand-

værk 

V2-

kortlagt 

805-

00072 

NEDLAGT LOSSEPLADS, 

TØMMERBY 
Grundvand 

OSD 
V1-

kortlagt 

805-

00401 

Tidligere fyld- og losse-

plads, Øster Linderupvej 

255, Klæstrup 

Grundvand 
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Serritslev Vandværk 
V2-

kortlagt 

805-

00517 

Nedlagt brugsforening 

m/benzinsalg, Serritslev 
Grundvand/bolig 

OSD 
V1 og V2 

kortlagt 

805-

00523 

Nedlagt elværk, Palæ-

gade, Jerslev 
Grundvand/bolig 

OSD 
V1 og V2 

kortlagt 

805-

00527 

Tidligere materielgård, 

Mandøgade 12, Jerslev 
Grundvand 

OSD 
V1-

kortlagt 

805-

00537 

Tidl. elproduktion ved 

vandmølle og olieoplag, 

Holmgårdsvej 70-72, 

Hellum 

Ingen 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00538 

Olieoplag, Hjørringvej 

180, Brønderslev 
Ingen 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00580 

NEDLAGT KØBMAND 

MED BENZINSALG 
Grundvand 

Manna Vandværk 
V1 og V2 

kortlagt 

805-

00587 

Q8 servicestation, Bred-

ningen 35, 60 og 62, 

Manna 

Grundvand 

OSD 
V1 og V2 

kortlagt 

805-

00594 

Autolakering samt tidl. 

autoværksted, Bronze-

vej 19, Hallund 

Bolig 

Brønderslev Søndre 

Vandværk 

V2-

kortlagt 

805-

00597 

Autoværksted m. lake-

ring, Bryggerivej 46 
Grundvand 

Brønderslev Søndre 

Vandværk 

V2-

kortlagt 

805-

00598 

Tidligere autoværksted 

m.v., Bryggerivej 53, 

Brønderslev 

Grundvand/bolig 

Serritslev Vandværk 
V2-

kortlagt 

805-

00618 

Korn- og foderstofvirk-

somhed, Gyvelvej 
Grundvand 

OSD 
V1-

kortlagt 

805-

00620 

Maskinstation, Hellum-

vej 198, Jerslev 
Grundvand/bolig 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00627 

Servicestation, Høj-

landsvej 2, Jerslev. 
Ingen 

OSD 
V1-

kortlagt 

805-

00637 

Svejseværksted og 

tidligere maskinstation 

med olieoplag, Kjølske-

vej 137, Hallund 

Ingen 

OSD/Klæstrup 

Vandværk 

V2-

kortlagt 

805-

00640 

Tidligere servicestation, 

Klæstrupvej 89, Jerslev 
Grundvand/bolig 

Serritslev Vandværk 
V1-

kortlagt 

805-

00645 

Vognmandsforretning 

m/olieoplag, Serritslev 
Ingen 

OSD 
V1-

kortlagt 

805-

00662 

Tidligere materielgård 

med olieoplag, Nørager-

vej 3, Jerslev J 

Ingen 
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OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00664 

Vognmandsforretning, 

Palægade 50 
Grundvand/bolig 

OSD 
V1-

kortlagt 

805-

00665 

Tidligere mejeri og au-

toværksted, Jerslev 
Ingen 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00668 

Tidl. vognmandsforret-

ning med olieoplag, 

Rosavej 9, Hellum 

Grundvand/bolig 

OSD 
V1-

kortlagt 

805-

00669 

Autoværksted, Røgelhe-

devej 14, Hallund 
Ingen 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00686 
Autoophug, Hallund Grundvand 

OSD/Hallund Vand-

værk 

V2-

kortlagt 

805-

00687 

Tidl. Vognmandsforret-

ning m/olieoplag  samt 

autoværksted, Sølvgade 

43, Hallund 

Grundvand/bolig 

OSD/Hallund Vand-

værk 

V1-

kortlagt 

805-

00688 

Tidligere maskinstation, 

Sølvgade 49 og 49A, 

Hallund 

Ingen 

OSD/Hallund Vand-

værk 

V2-

kortlagt 

805-

00689 

Tidl. vognmandsforret-

ning med olieoplag, 

Sølvgade 63, Hallund 

Ingen 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00691 

Auto- og traktorværk-

sted, Sølvgade 114, 

Hallund 

Ingen 

Brønderslev Søndre 

Vandværk 

V2-

kortlagt 

805-

00694 

Autoophug, Teglværks-

vej 
Grundvand 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00703 

NEDLAGT BENZIN-

SALGSANLÆG 
Grundvand/bolig 

Brønderslev Søndre 

Vandværk 

V1 og V2 

kortlagt 

805-

00719 

Auto-og  lastbilværksted 

med dieselsalg, Brøn-

derslev 

Grundvand 

Brønderslev Søndre 

Vandværk 

V2-

kortlagt 

805-

00720 

Servicestation og auto-

ophug, Østergade 
Grundvand 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00748 

Vognmandsforretning, 

Anlægsvej 
Grundvand/bolig 

OSD 
V1-

kortlagt 

805-

00772 

Tidligere maskinhandel, 

værksted og autoophug, 

Klæstrupvej 112, Klæ-

strup 

Grundvand/bolig 

OSD 
V1-

kortlagt 

805-

00773 

Landbrugsmaskinstati-

on, Kærvangsvej 101 
Grundvand/bolig 

Serritslev Vandværk 
V2-

kortlagt 

805-

00787 

Smede- og maskinværk-

sted, Pagodevej 
Grundvand/bolig 
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OSD/Hellum Vand-

værk 

V1-

kortlagt 

805-

00825 

Tidl. mejeri og eksiste-

rende smede- og ma-

skinværksted, Agnetevej 

5 og 7, Hellum 

Grundvand 

Serritslev Vandværk 
V2-

kortlagt 

805-

00901 

Nedlagt smedeværksted 

m/benzinsalg, Serritslev 
Grundvand/bolig 

OSD/Hellum Vand-

værk 

V2-

kortlagt 

805-

00910 

Tidl. vognmandsforret-

ning med olieoplag, 

Agnetevej 4 - 6, Hellum 

Ingen 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00918 

Nedlagt maskinstation, 

Jerslev 
Grundvand 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00922 

Nedlagt benzinsalgssted 

v/Jerslev Gl. Brugs 
Grundvand/bolig 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00943 

NEDLAGT KØBMAND 

MED BENZINSALG 
Grundvand 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00945 

Tidligere taxivognmand 

med benzinsalg, Borger-

gade 20 

Grundvand/bolig 

OSD/Klæstrup 

Vandværk 

V1 og V2 

kortlagt 

805-

00960 

Maskinsnedkeri m. im-

prægneringsanlæg, 

Klæstrupvej 56 

Grundvand 

Serritslev Vandværk 
V1-

kortlagt 

805-

00963 

Maskinhandel 

m/værksted, Serritslev 
Grundvand 

OSD/Brønderslev 

Søndre Vandværk 

V2-

kortlagt 

805-

00977 

Utæt olietank, Nibstrup-

vej 
Grundvand 

Øster Hjermitslev 

Vandværk 

V2-

kortlagt 

805-

00982 

Nedlagt smedeværksted, 

Lærkevej 98, Ø. Hjer-

mitslev 

Grundvand/bolig 

Hjallerup Vandværk 
V1 og V2 

kortlagt 

807-

00007 

Nedlagt fyldplads samt 

olieoplag, Dalvej og 

Håndværkervej 

Ingen 

Hjallerup Vandværk 
V1 og V2 

kortlagt 

807-

00133 

ASFALTFABRIK, HJALLE-

RUP 
Grundvand 

Hjallerup Vandværk 
V1-

kortlagt 

807-

00500 

Olietanke, Hjallerup 

Fjernvarmeværk, Gra-

vensgade 18 

Ingen 

Hjallerup Vandværk 
V1-

kortlagt 

807-

00511 

Tidligere vognmandsfor-

retning, Nygade 3 
Grundvand/bolig 

OSD 
V1-

kortlagt 

807-

00519 

Tidligere korn- og foder-

stofvirksomhed, Tol-

strupvej 14 

Grundvand 

Hjallerup Vandværk 
V1-

kortlagt 

807-

00548 

Trykkeri, Hjallerup Cen-

tret 18-20, Hjallerup 
Ingen 
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Hjallerup Vandværk 
V2-

kortlagt 

807-

00552 

Benzinsalg og auto-

værksted, Hjallerup 
Grundvand 

Hjallerup Vandværk 
V2-

kortlagt 

807-

00558 

Servicestation, Sønder-

gade, Hjallerup 
Grundvand/bolig 

Dronninglund Vand-

værk 

V1-

kortlagt 

807-

00561 

Brugs med benzinsalg, 

Slotsgade 
Grundvand 

Melholt Vandværk 
V2-

kortlagt 

807-

00567 

Nedlagt produkthandel, 

Melholt 
Ingen 

OSD 
V2-

kortlagt 

807-

00578 

THORUP BRUGSFOR-

ENING 
Grundvand/bolig 

Hjallerup Vandværk 
V1-

kortlagt 

807-

00601 
Malthes autolakering Ingen 

Hjallerup Vandværk 
V1-

kortlagt 

807-

00612 

Vognmandsforretning 

med olieoplag, Tryvej 1 
Grundvand/bolig 

OSD 
V1-

kortlagt 

807-

00631 

Olietanke, Holmgårdsvej 

3, Alllerup 
Grundvand/bolig 

OSD 
V2-

kortlagt 

807-

00641 

Tidl. korn- og foderstof-

virksomhed,  Tolstrupvej 

9 

Grundvand/bolig 

Hjallerup Vandværk 
V2-

kortlagt 

807-

00688 

Nedlagt renseri, Øster-

gade 1, Hjallerup 
Grundvand/bolig 

Klokkerholm Vand-

værk 

V2-

kortlagt 

807-

00703 

Nedlagt benzinsalgssted, 

Klokkerholm 
Grundvand/bolig 

Hjallerup Vandværk 
V2-

kortlagt 

807-

00708 

Nedlagt benzinsalgssted 

og autoværksted, Nørre 

Allé 

Grundvand/bolig 

Hjallerup Vandværk 
V2-

kortlagt 

807-

00800 

Dieselolieforurening, 

Hjallerupvej 
Grundvand 

OSD 
V2-

kortlagt 

807-

00810 

Utæt fyringsolietank, V. 

Thorupvej 2, Thorup 
Ingen 

Hjallerup Vandværk 
V2-

kortlagt 

807-

00845 

Nedlagt elværk, Strøm-

men 3, Hjallerup 
Grundvand/bolig 

Hjallerup Vandværk 
V1-

kortlagt 

807-

00853 

Olieforurening ved HMK-

Bilcon A/S, Gørtlervej 

15, Hjallerup 

Ingen 

OSD/Brønderslev 

Nordre Vandværk 

V2-

kortlagt 

805-

00001 
Losseplads, Stadevej Grundvand 

OSD 
V2-

kortlagt 

805-

00061 

ASFALTDEPONERING, 

STAGSTED SKOV 
Ingen 

Tømmerby Vand-

værk 

V2-

kortlagt 

805-

00072 

NEDLAGT LOSSEPLADS, 

TØMMERBY 
Grundvand 
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5.3.2 Øvrige forureningskilder 
Udover de kortlagte jordforureninger er der en række øvrige potentielle kilder til 

grundvandsforurening. 

 

Spildevandsanlæg 

Spildevandsanlæg, spildevandstanke og spildevandsledninger kan udgøre en foru-

reningsrisiko for grundvandet. Spildevandet fra de kloakerede dele af området le-

des 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 grund-

vandsforurening.  

 

Pesticider 

I landzonen kan der være risiko for udvaskning af pesticider og nedbrydningspro-

dukter heraf fra fladekilder og især punktkilder i form af vaske- og fyldpladser. 

Uhensigtsmæssig indretning af fyld- og vaskepladser kan resultere i spild af pestici-

der. Herudover har gartnerier, frugtplantager og planteskoler ofte et meget stort 

forbrug af pesticider. Gårdspladser udgør med stor sandsynlighed en forureningsri-

siko, da der ofte har været anvendt ukrudtsmidler, ligesom det flere steder har 

været normen at anvende gårdspladserne som fyld- og vaskeplads. 

 

Der kan være risiko for påvirkning fra sprøjtemidler fra anvendelse i parcelhusha-

ver, på sportspladser, kirkegårde og golfbaner samt langs jernbaner, stier, veje og 

andre befæstede arealer.  

 

Vejsalt 

Vejsaltning kan påvirke kloridindholdet i grundvandet. I GEUS rapport fra 2009 /8/ 

anføres, at vejsaltning sandsynligvis påvirker grundvandets kvalitet i boringer om-

kring byer og langs trafikintensive veje, men at der ud fra det eksisterende data-

materiale i Jupiter, kun er et meget begrænset antal boringer, hvor vejsalt har 

medført en kloridkoncentration i grundvandet over drikkevandskriteriet. Vejsalt kan 

lokalt sive ned og give forhøjede indhold af klorid i forbindelse med større byer og 

langs trafikintensive veje, der saltets intensivt. 

 

Kortlægningen af kloridindhold har ikke med sikkerhed vist en sammenhæng mel-

lem veje og forhøjet kloridindhold. Der ser dog ud til i området at være flest analy-

ser med forhøjet klorid i terrænnære filtre. Der vurderes ikke at være risiko for 
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grundvandsressourcen knyttet til vejsaltning. Der ses i en enkelt dyb boring et me-

get højt kloridindhold i 130 meters dybde, hvor ressourcens nedre begrænsning er 

nået. 

 

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 des-

uden være anvendt til bortskaffelse af affald. De kan derfor udgøre en særlig risiko. 
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6 Områdeafgrænsninger 

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 Drikkevandsinte-

resser (OSD) og justeringerne af OSD/OD præsenteres. Endvidere præsenteres de 

reviderede indvindingsoplande til de almene vandforsyninger. Endelig vurderes 

sårbarheden af magasinerne i OSD og indvindingsoplandene udenfor OSD, og på 

baggrund heraf afgrænses de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats-

områder (IO). 

 

De ændrede områdeafgrænsninger træder i kraft, når de formelt er udpeget i en 

vedtaget bekendtgørelse med hjemmel i vandforsyningsloven. Områdeafgrænsnin-

gerne 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 4.3, er indvindings-

oplandene til vandværkerne beregnet og optegnet. Indvindingsoplandet er det om-

råde, indenfor hvilket grundvandet strømmer hen til den givne indvindingsboring.  

 

I grundvandsmodellen er der gennemført en partikelbanesimulering, hvor partikler 

placeret i indvindingsboringerne er sporet baglæns til grundvandsspejlet nær ter-

ræn. Indvindingsoplandene er efterfølgende optegnet som yderkanten af partikel-

banerne tillagt en buffer på 100 m. Endvidere er vandværksboringernes 300 zone 

medtegnet i oplandet. For de nærmere detaljer om optegningen af indvindingsop-

landene henvises til \a\. 

 

Indvindingsoplandene fremgår af figur 6-1. 

 



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 87 af 212 

 

Figur 6-1 Indvindingsoplande for vandværkerne i Brønderslev Kortlægningsområde 

 

Der er samtidig med beregningen af indvindingsoplandene foretaget en beregning 

af de grundvandsdannende oplande til vandværkerne vha. den opstillede grund-

vandsmodel. De grundvandsdannende oplande ses i figur 6-2. 
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Figur 6-2 Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande 

 

6.2 Område med særlige drikkevandsinteresser 

I forbindelse med kortlægningen i Brønderslev-Dronninglund kortlægningsområde 

er der opnået en større viden om området, der har medført, at områdeafgrænsnin-

gerne er vurderet og justeret i forhold til den nye viden. 

 

Det justerede OSD og tidligere OSD fremgår af figur 6.2. OSD udgør efter justerin-

gen 118 km2 i forhold til tidligere, hvor OSD udgjorde 88 km2. 
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Figur 6-3 OSD og tidligere OSD ved Brønderslev-Dronninglund Kortlægningsområde 

 

OSD er justeret ud fra vurdering af grundvandets kvalitet, det primære grund-

vandsmagasins udstrækning, planer for fremtidig indvinding samt fysiske forhold 

som grundvandets strømningsretning, potentialekort for det primære grundvands-

magasin og områdets topografi. Desuden er der taget hensyn til, at indvindingsop-

landene til vandværkerne beliggende i OSD ikke trækker vand ind i OSD, fra områ-

der udenfor OSD. 

 

De to OSD områder i Brønderslev er koblet sammen med en ”bro” op over Jyske 

Ås. I denne er der blandt andet medtaget de højtliggende, skov og natur arealer 

ved Jyske Ås. Disse områder er medtaget for at skabe et stort sammenhængende 

OSD samt sikre det grundvand der dannes på Jyske Ås. Dette medfører at OSD 

bliver større end hidtil og på den måde bliver den beskyttede grundvandsressource 

i Vendsyssel bedre beskyttet. 

 

Der er to områder der er taget ud af det oprindelige OSD. 



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 90 af 212 

Det ene område, der er taget ud, er området øst-sydøst for Brønderslev. Årsagen 

er at der er langsigtede planer om at udfase indvindingen ved Brønderslev syd pga. 

udfordringer med kvaliteten af vandet. De områder der har været på tale som er-

statningsområder ligger inde i OSD. 

 

Det andet område der er taget ud af OSD er området lige øst-nordøst for Hjallerup, 

da Hjallerup Vandværk har nogle udfordringer med vandkvaliteten, der på sigt må-

ske vil medføre, at indvindingen flyttes til et andet sted.  

 

6.3 Nitratfølsomme indvindingsområder 

Nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses, hvor grundvandsmagasinerne er 

sårbare overfor nitrat indenfor OSD og indenfor almene vandforsyningers indvin-

dingsoplande udenfor OSD.  

 

Med udgangspunkt i den detaljerede kortlægning er afgrænsningen som nitratføl-

somt indvindingsområde og sårbarheden vurderet nærmere. 

 

Afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder tager udgangspunkt i Miljø-

styrelsens zoneringsvejledning \h\. 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 grundvands-

magasinet  

 Nitratkoncentrationer over 5 mg/l med stigende tendens i indvindingsborin-

ger 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 (grundvandskvalitet). Endelig er der i kapitel 4, afsnit 

4.5 foretaget en sårbarhedszonering af det primære magasin, jf. \h\, dvs. de områ-

der hvor der er en ringe geologisk beskyttelse.  

 

På figur 6-4 er vist sårbarhedszoneringen overfor nitrat sammen med gradientfor-

holdene. De grundvandskemiske forhold indgår i sårbarhedszonering. Se også kapi-

tel 4, figur 4-45 og figur 4-46. 
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Figur 6-4 Sårbarhedszonering og gradientforhold baseret på S2. 

 

Der afgrænses ikke nitratfølsomme indvindingsområder i områder med ringe eller 

ingen grundvandsdannelse \h\. De øvrige arealer over grundvandsmagasiner, der 

er kortlagt til nogen eller stor sårbarhed, skal som udgangspunkt afgrænses som 

nitratfølsomme indvindingsområder.  

 

På figur 6-5 er vist de reviderede nitratfølsomme indvindingsområder, når der tages 

udgangspunkt i figur 6-4. På figur 6-5 er endvidere vist de tidligere nitratfølsomme 

indvindingsområder.  
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Figur 6-5 Nitratfølsomt indvindingsområde og tidligere nitratfølsomt indvindingsom-

råde 

 

Der er afgrænset større områder end ved den tidligere udpegning. Flere steder 

uden for OSD i forbindelse med indvindingsoplandene skyldes omlægninger af NFI, 

at der er optegnet nye indvindingsoplande efter opstillingen af grundvandsmodel-

len. Desuden er vidensniveauet øget i forhold til beskyttende lerdæklag og grund-

vandskemi, som afspejler påvirkning fra overfladen.  

 

Med baggrund i sårbarhed, kemi og grundvandsdannelse er der afgrænset nitratføl-

somme indvindingsområder i de områder, hvor der dannes grundvand til grund-

vandsmagasinerne. Afgrænsningen er foretaget indenfor OSD samt i indvindingsop-

lande til vandværker, som ikke er udpeget som OSD. Indvindingsoplandet til Ser-

ritslev er ikke afgrænset som NFI, idet der i hele oplandet er mere end 15 meter ler 

og de beskyttede forhold afspejles ligeledes i vandkvaliteten, som ikke er påvirket 

fra overfladen.  

6.4 Indsatsområder 

Indsatsområder afgrænses indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor en 

særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. afgræns-

ningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forurenings-

trusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne. 
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De afgrænsede indsatsområder er de dele af de nitratfølsomme indvindingsområ-

der, hvor der er et dokumenteret behov for en særlig indsats for at begrænse ni-

tratudvaskningen. Større områder med skov, mose, fredning og vådområde, hvor-

fra der som udgangspunkt kun sker en begrænset nitratudvaskning, afgrænses ikke 

som indsatsområder. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen senere æn-

dres, vil arealerne dog kunne få et behov for beskyttelse. 

 

Næsten hele det nitratfølsomme indvindingsområde afgrænses som indsatsområde, 

da vurderingen af arealanvendelsen i kapitel 5 viser, at området overvejende udgø-

res af landbrugsarealer med en potentielt stor nitratudvaskning. Der er desuden 

konstateret forhøjede og høje nitratindhold flere steder i området.  

 

Der er flere skov- og naturområder med blivende lav nitratudvaskning, som ikke er 

afgrænset. Det største af disse sammenhængende skov- og naturområder findes på 

Jyske Ås.  

 

På baggrund af ovennævnte udgør indsatsområderne de arealer, som er vist på 

figur 6-6.  

 

Figur 6-6 Indsatsområde i OSD og indvindingsoplande.  
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7 Sammenfatning af grundvandsmæssige problemstillinger 

I dette kapitel sammenfattes problemstillinger, som grundvandskortlægningen har 

belyst i OSD og indvindingsoplande udenfor OSD. For almene vandforsyninger er 

der specifikt givet en sammenfatning i kapitel 7.2. Til det videre brug af kortlæg-

ningens resultater i forbindelse med indsatsplanlægning henvises til ”Vejledning om 

indsatsplaner” /i/. I vejledningens afsnit om foranstaltninger og retningslinjer findes 

inspiration til valg af indsatser. 

 

7.1 Problemstillinger i OSD og indvindingsoplande 

7.1.1 Nitrat 

Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele OSD samt i alle 

indvindingsoplande, på nær dem for Serritslev Vandværk og Dronninglund Vand-

værk, har stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset be-

skyttende lerlag over magasinerne. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller 

stor grundvandsdannelse til magasinet, er der afgrænset nitratfølsomme indvin-

dingsområder. Der er bl.a. på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden 

for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænset indsatsområder, hvor det spe-

cifikt er vurderet, at der er behov for en særlig indsats overfor nitrat, se figur 6.6. 

Indsatsens indhold og omfang fastlægges i forbindelse med indsatsplanlægningen.  

 

Kortlægningen har som nævnt vist, at det primære grundvandsmagasin i oplandene 

til Serritslev Vandværk og Dronninglund Vandværk ikke er sårbart overfor nitrat, 

bl.a. fordi der er et tykt beskyttende lerlag over magasinerne. Dette betyder, at der 

inden for disse område ikke er afgrænset indsatsområder. 

 

7.1.2 Sprøjtemidler 

Kortlægningen har vist, at der er konstateret fund af sprøjtemidler i form af pestici-

der/nedbrydningsprodukter fra pesticider i det primære grundvandsmagasin i OSD i 

områderne øst for Brønderslev, mellem Jerslev og Mylund samt i den østlige del af 

OSD i Jyske Ås nord for Dronninglund. 

 

Kortlægningen har endvidere vist, at der ikke er konstateret fund af sprøjtemidler 

eller nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler i det primære grundvandsmagasin i 

indvindingsoplandene til vandforsyningerne Brønderslev Vestre, Brønderslev Søn-

dre, Hjallerup samt Stenum Vrensted. 
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7.1.3 Andre stoffer 

 

Miljøfremmede stoffer 

Der er i indvindingsoplandet til Flauenskjold Vandværk fundet miljøfremmede stof-

fer i form af oliestoffet MTBE. Analyseresultatet stammer fra år 2001. Se også af-

snit 4.4.3.2.  

 

Der er ikke fundet chlorerede opløsningsmidler i nogen boringer. 

 

Jævnfør Region Nordjylland’s kortlægning af forurenede lokaliteter er der kortlagt 

og konstateret grundvandsforurening på 41 lokaliteter indenfor OSD og indvin-

dingsoplande. Forureningerne omfatter flere forskellige miljøfremmede stoffer. Se 

mere i afsnit 5.3.1. 

 

Naturligt forekommende stoffer 

Kortlægningen har vist, at der er flere steder i kommunen er konstateret forhøjede 

værdier af klorid. Det i den nordlige del af OSD, nær Store Vildmose samt tæt ved 

Klokkerholm. Se også afsnit 4.6.5.  

 

Der er ikke konstateret andre miljøfremmede eller naturligt forekommende stoffer, 

som vurderes at udgøre en grundvandsmæssig problemstilling. 

 

 

7.1.4 Øvrige problemstillinger 

I forbindelse med kortlægningen er der konstateret 22 V1-kortlagte forureningslo-

kaliteter, beliggende indenfor OSD og indvindingsoplandene. Disse lokaliteter priori-

teres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Nordjylland. 

 

Der er indenfor Brønderslev Kortlægningsområde udlagt råstofgraveområde ved 

Brønderslev Nordre Vandværks indvindingsopland samt ved Thise Vandværks op-

land. Endvidere er der udlagt råstofinteresseområder ved Hellum Vandværks opland 

samt i den nordlige halvdel af OSD. 
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7.2 Problemstillinger vedspecifikke vandværker 

 

I dette afsnit beskrives problemstillinger ved de enkelte almene vandforsyninger. 

Der henvises til ”Vejledning om indsatsplaner” /i/, afsnittene om foranstaltninger og 

retningslinjer som inspiration til valg af indsatser. 

 

7.2.1 Sammenfattende beskrivelse ved Agersted Vandværk 

Agersted Vandværk indvinder fra tre boringer (DGU nr. 17.702, 17.703 og 

17.1001), der alle er beliggende ved vandværket. Den totale indvindingsmængde i 

2012 var 105.663 m3/år. 

 

Figur 7-1 sammenfatter vigtige informationer vedrørende vandværkets grund-

vandsindvinding i en forståelsesmodel. Hertil hæftes følgende kortfattede forklarin-

ger: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Især indenfor dette område strømmer grund-

vandet til indvindingsboringerne. 
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Figur 7-1 Forståelsesmodel for Agersted Vandværk.  

 

7.2.1.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-1, er 

beregnet ud fra indvindingstilladelsen på . 

 

Indvindingsoplandet til Agersted Vandværk er langt og smalt. Det grundvandsdan-

nende opland er omtrent sammenfaldende med indvindingsoplandet. Indvindings-

oplandet strækker sig mere end 6,5 km fra kildepladsen i vestlig retning. I den 

nære del af oplandet er arealanvendelsen landbrug. Den fjerne del af oplandet er 

beliggende i Dronninglund Storskov.  

 

7.2.1.2 Geologiske forhold ved Agersted Vandværk 

Der foreligger ingen geologiske oplysninger i tilknytning til vandværkets boringer 

17.702 og 17.703. Figur 7-2 viser derfor kun en geologisk principskitse af boring 
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17.1001, der er erstatningsboring for den tidligere boring 17.404, som i dag er 

nedlagt. 

 

 

Figur 7-2 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

Geologien i boring 17.1001 viser, at der ikke er beskyttende lerlag i de overflade-

nære lag.  

 

Kortlægningen har vist, at lerdæklaget i størstedelen af oplandet er mindre end 15 

meter, og at der lokalt omkring boringerne ikke er lerdæklag.  

 

Grundvandsmagasinet, der indvindes fra har stor sårbarhed. Hvis der anvendes 

miljøfremmede stoffer i oplandet, vil der være særlig risiko for på virkning af 

grundvandskvaliteten på grund af geologien, som ikke viser forekomst af beskyt-

tende lerdæklag.  

 

7.2.1.3 Grundvandskemi 

Vandværkets boringer 17.702, 17.703 og 17.1001 indvinder vand af vandtype B, 

som er karakteriseret ved at indeholde nitrat og dermed er de sårbare overfor ni-

trat. 
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Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Det er i Jupiter konstateret, at 

der er registreret en analyse i maj 2013, som ikke er med på figurerne. De seneste 

analyser for begge boringer ligner de sidste analyser på tidsserierne.  

 

Tidsserier for boringerne 17.702 og 17.703 fremgår af figur 7-3. Begge boringer 

viser påvirkning fra overfladen med relation til gødskning med kvælstof. Udviklin-

gen i stofferne sulfat og nitrat samt beregningsparametrene ionbytning og forvitring 

understøtter alle fire denne vurdering. Der har ikke været tilfælde af overskridelser 

af grænseværdien for nitrat på 50 mg/l. Sulfatindholdet viser, at der foregår ned-

brydning af nitrat på grund af jordens naturlige indhold af mineralet pyrit. 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet, der indvindes, blev dannet. Beregningen 

af nitratpåvirkningen repræsenterer en blanding af vand dannet fra for få år siden i 

de boringsnære dele af oplandet til vand der er dannet for mere end 200 år siden i 

de fjerne dele af oplandet. Den andel af grundvandet der kommer fra de fjerne dele 

af oplandet, vil som hovedregel være ældre end det grundvand der er dannet tæt 

på boringerne.  

 

Beregningen af nitratpåvirkningen i indvindingsoplandet foretaget for seneste ana-

lyse fra maj 2013 viser en nitratpåvirkning på ca. 25 mg/l for begge boringer. Tids-

serierne viser desuden at nitratpåvirkningen er aftaget fra perioden før 2005 til i 

dag. Dette kan skyldes ændringer i arealanvendelse og/eller ændringer i indvin-

dingsstrategien på vandværket. På landsplan er nitratudbringningen aftaget siden 

slut firserne, hvilket kan være årsagen til den aftagende nitratpåvirkning der kan 

konstateres på tidsserierne. 

 

Kvælstofudbringningen i DK var i årene 1980’erne til midt halvfemserne på sit høje-

ste dvs. dette vil være at se i grundvand, der har været 20 til 30 år undervejs til 

boringerne. Kvælstofudbringningen var i starten af 1970’erne på omtrent samme 

niveau som i dag. Grundvandet har således været været mest belastet med nitrat 

indenfor de seneste 40 år.  
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Figur 7-3 Tidsserier for boringer tilknyttet Agersted Vandværk 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider ved Agersted Vandværk. Der er ikke analyse-

ret for evt. indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet, men 

rentvandsanalyser viser ingen indhold af disse stoffer. 

 

7.2.1.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Agersted Vandværk er domineret af skovarealer på 44 % og 

landbrugsarealer på 46 %. 7 % udgøres af naturarealer mens de resterende 3 % er 

bebyggelse.  

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 82,7 mg/l, hvilket er 20 

% højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. 
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Den østlige del af indvindingsoplandet er udpeget som skovrejsningsområde, mens 

der ikke er udpeget område med uønsket skovrejsning i indvindingsoplandet.  
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7.2.2 Sammenfattende beskrivelse ved Agersted Fælled Vandværk I/S 

Agersted Fælled Vandværk indvinder fra 2 boringer (DGU nr. 17.358 og 17.704). 

En tredje boring 17.705 er opgivet/sløjfet.  

 

Figur 7-4 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

  

 

Figur 7-4 Forståelsesmodel for Agersted Fælled Vandværk.  
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7.2.2.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland på ovenstående figur 7-4 er 

beregnet ud fra indvindingstilladelsen på 53.000 m3/år. 

 

Indvindingsoplandet til Agersted Fælled Vandværk er langt og smalt. Det grund-

vandsdannende opland findes primært i den østlige del af indvindingsoplandet. Ind-

vindingsoplandet strækker sig mere end 5 km fra kildepladsen i vestlig retning. I 

den nære del af oplandet er arealanvendelsen landbrug. Den fjerne del af indvin-

dingsoplandet er beliggende i Dronninglund Storskov. 

 

7.2.2.2 Geologiske forhold ved Agersted Fælled Vandværk 

På profilet ses boringer tilhørende vandværket, hvor der findes geologiske oplys-

ninger i Jupiter. 

 

 

 

Figur 7-5 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

Geologien i boring 17.358 viser, at der er ca. 7 m ler over filteret. Der er ingen 

boreoplysninger fra DGU nr. 17.704.  De 2 boringer indvinder formodentlig begge 

fra det øvre magasin.  

 

Kortlægningen har vist, at lerdæklaget i størstedelen af oplandet er mindre end 15 

meter og formodentlig er lerlaget der ses på profilet lokalt. Uanset lerlagets udbre-

delse leverer det ikke nogen god beskyttelse af magasinet. Først når lerdæklag 

overstiger 15 meter i vandmættet tykkelse er magasinet beskyttet. 
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7.2.2.3 Grundvandskemi 

Grundvandsmagasinet, der indvindes fra har stor sårbarhed. Hvis der anvendes 

miljøfremmede stoffer i oplandet, vil der være særlig risiko for påvirkning af grund-

vandskvaliteten på grund af geologien, som ikke viser forekomst af beskyttende 

lerdæklag.  

 

Analyser fra boringerne viser, at boring 17.358 er vandtype A og 17.704 er vandty-

pe B. Begge vandtyper er karakteriseret ved at være sårbare overfor nitrat.  

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for boringerne 17.358 

og 17.704 fremgår af figur 7-6. I overskriften for tidsserierne er filternr. angivet 

efter DGU nr. Begge boringer viser påvirkning fra overfladen med relation til gødsk-

ning med kvælstof. Udviklingen i stofferne sulfat og nitrat samt beregningspara-

metrene ionbytning og forvitring understøtter alle fire denne vurdering. Boring 

17.358 ligger tæt på grænseværdien for nitrat på 50 mg/l. Sulfatindholdet viser, at 

der foregår nedbrydning af nitrat på grund af jordens naturlige indhold af mineralet 

pyrit. 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet, der indvindes, blev dannet. Beregningen 

af nitratpåvirkningen repræsenterer en blanding af vand dannet fra for få år siden i 

de boringsnære dele af oplandet til vand der er dannet for mere end 200 år siden i 

de fjerne dele af oplandet. Den andel af grundvandet der kommer fra de fjerne dele 

af oplandet, vil som hovedregel være ældre end det grundvand der er dannet tæt 

på boringerne.  

 

Beregningen af nitratpåvirkningen foretaget for de seneste analyser fra hhv. juni 

2008 og marts 2012 viser en nitratpåvirkning på ca. 50 mg/l og ca. 80 mg/l, da 

grundvandet blev dannet. Tidsserierne viser desuden at nitratpåvirkningen for beg-

ge boringer har været uændret de senere år. 

 

Det stigende nitratindhold og det faldende sulfatindhold i boring 17.704 kan betyde, 

at nitratreduktionskapaciteten er ved at være opbrugt. Hvis tendensen med stigen-

de nitrat og aftagende sulfat fortsætter, kan nitratindholdet i løbet af få år komme 

over 50 mg/l. 

 

Kvælstofudbringningen i DK var i årene 1980’erne til midt halvfemserne på sit høje-

ste dvs. dette vil være at se i grundvand, der har været 20 til 30 år undervejs til 
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boringerne. Kvælstofudbringningen var i starten af 1970’erne på omtrent samme 

niveau som i dag. Grundvandet har således været mest belastet indenfor de sene-

ste 40 år. Beregninger i grundvandsmodellen viser, at mellem 70 – 75 % af det 

vand, der indvindes er yngre end 40 år. Da der er set stigninger i nitrat de senere 

år kan det forsigtigt konkluderes, at nitratindholdet formodentlig vil komme over 

grænseværdien på 50 mg/l fremover, selvom belastningen i oplandet ikke øges.  

 

 

 

 

Figur 7-6 Tidsserier for boringer tilknyttet Agersted Fælled Vandværk 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider med undtagelse af Hexazinon på 0,013 µg/l i 

2012. Der er ikke analyseret for evt. indhold af oliestoffer og klorerede opløsnings-

midler på hverken råvandet eller rent vand. 

 

7.2.2.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Agersted Fælled Vandværk er domineret af landbrugsarealer 

på 60 %. 26 % udgøres af skov og 10 % er natur. Resten er bebyggelse. 
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Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 64 % af arealet i indvindings-

oplandet, hvorimod andelen af skov- og naturarealer, der ofte vil medføre en god 

beskyttelse af grundvandet, udgør 36 %. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 91,1 mg/l, hvilket er 32 

% højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. 

 

Det østlige og centrale indvindingsopland er udpeget som SFL-område i forhold til 

hhv. grundvand og overfladevand/natur. I den østlige del findes der enkelte arealer 

med MVJ- aftale, mens der ikke er fredede områder indenfor oplandet. Der findes 

beskyttede naturområder i form af eng, mose og overdrev i oplandet, svarende til 

ca. 10 % af oplandets samlede areal. Den østlige del af indvindingsoplandet er ud-

peget som skovrejsningsområde, mens der ikke er udpeget område med uønsket 

skovrejsning i indvindingsoplandet. 
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7.2.3 Sammenfattende beskrivelse ved Brønderslev Nordre Vandværk 

Brønderslev Nordre Vandværk indvinder fra tre boringer (DGU nr. 16.1022, 

16.1082 og 16.1083). Den totale indvindingsmængde var i 2012  321.699 m3/år. 

 

Figur 7-7 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

 

Figur 7-7 Forståelsesmodel for Brønderslev Nordre Vandværk.  
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7.2.3.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland på ovenstående figur 7-7 er 

beregnet ud fra gældende indvindingstilladelse på . 

 

Indvindingsoplandet til Brønderslev Nordre Vandværk strækker sig fra kildepladsen 

godt 2 km mod sydøst. Det grundvandsdannende opland er sammenfaldende med 

indvindingsoplandet. I den nære del af oplandet er arealanvendelsen landbrug mod 

øst, samt bebyggelse mod nord og vest. Den fjerne del af oplandet er beliggende i 

Nibstrup Plantage.  

 

7.2.3.2 Geologiske forhold ved Brønderslev Nordre Vandværk 

Geologien i boringerne 16.1022, 16.1082 og 16.1083 viser, at der ikke er beskyt-

tende lerlag i de overfladenære lag, idet der er mindre end 15 m ler.  

 

Der er filtersat i det nedre magasin (i lagene S3 og S4). Kun den fjernere del af 

indvindingsoplandet er lerdækket med > 15 meter ler. 

 

Grundvandsmagasinet, som de to korteste boringer indvinder fra, har nogen sår-

barhed.  

 

 

Figur 7-8 Geologisk principskitse for vandværksboringer 
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7.2.3.3 Grundvandskemi 

Analyser fra boringerne viser, at der indvindes vand af vandtypen C i de korte bo-

ringer. Boring 16.1022 er filtersat i nedre magasin ( i lag S3 og S4)  indvinder vand 

af typen D. Der er ikke påvist nitrat i nogen af boringerne. Der er dog forhøjet og 

stigende sulfat i flere boringer på kildepladsen. Oplandet til kildepladsen har nogen 

sårbarhed på grund af, at lerdæklag i det nære opland til kildepladsen er mindre 

end 15 m.  

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for boringerne 

16.1022, 16.1082 og 16.1083 fremgår af figur 7-6. I overskriften for tidsserierne er 

filternr. angivet efter DGU nr. Hvis der er flere filtersætninger i en boring angives 

det med fortløbende numre. Af tidsserierne ses det, at der er en høj og formodent-

lig stigende påvirkning fra overfladen i de to korteste boringer. 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet blev dannet. Beregningen viser, at nitrat-

indholdet ved nedsivningen var mellem 20 mg/l og 65 mg/l, da grundvandet af 

vandtype C blev dannet.  Beregningerne er foretaget på seneste analyser. Det kan 

forventes at nitratpåvirkningen vil øges de kommende år, men om nitrat slår igen-

nem afhænger af jordlagenes evne til at reducere nitrat. 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider. Der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet, men rentvandsanalyser vi-

ser, at der er målt indhold af Naphtalen på 0,04 µg/l i feb. 2013. 
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Figur 7-9 Tidsserier for boringer tilknyttet Brønderslev Nordre Vandværk 
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7.2.3.4 Arealanvendelse 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 71 % af arealet i indvindings-

oplandet, hvorimod andelen af skov- og naturarealer, der ofte vil medføre en god 

beskyttelse af grundvandet, udgør 22 %. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 99,6 mg/l, hvilket er 44 

% højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. 

 

Grundvandets alder er ikke en eksakt alder fordi der indvindes en pulje af vand der 

er dannet over en periode på mere end 200 år, afhængigt af hvor lang vej vandet 

har til boringen. Grundvandsalderen der er beregnet ud fra grundvandsmodellen, 

viser at op mod 25 % af vandet er mere end 200 år gammelt og ca. 40 % er yngre 

end 40 år. Der kan altså forventes en påvirkning af grundvandet af det nitrat der 

anvendes i dag i mere end 200 år. 

 

Der er i indvindingsoplandet udpeget en V1-kortlagt fyringsolietank (uafklaret), Jar 

nr. 805-00919 samt en V2-kortlagt Losseplads, Stadevej Jar nr.: 805-00001. 

 

Indvindingsoplandet til Brønderslev Nordre vandværk gennemskæres af motorvej 

E39 Ålborg – Hirtshals. 

 

Hele indvindingsoplandet er udpeget som SFL-område i forhold til grundvand og i 

mindre grad i forhold til overfladevand. I den centrale del findes der flere arealer 

med MVJ- aftale, mens der ikke er fredede områder indenfor oplandet. Der findes 

beskyttede naturområder i form af eng og overdrev og i mindre grad mose og søer 

i området, svarende til 6 % af oplandets samlede areal. Den østlige og vestlige del 

af indvindingsoplandet er udpeget som skovrejsningsområde, mens der ikke er 

udpeget område med uønsket skovrejsning i indvindingsoplandet. 
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7.2.4 Sammenfattende beskrivelse ved Brønderslev Søndre Vandværk 

Brønderslev Søndre Vandværk indvinder fra fire boringer (DGU nr. 16.142, 16.364, 

16.082 og 16.678). Den totale indvindingsmængde i 2012 var 314.067 m3/år. Der 

er desuden fire boringer, der pt. ikke er i drift, DGU nr.: 16.417, 16.202, 16.143b 

og 16.004l.  

 

Figur 7-10 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

Figur 7-10 Forståelsesmodel for Brønderslev Søndre Vandværk.  
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7.2.4.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland på ovenstående figur 7-10 

er beregnet ud fra gældende indvindingstilladelse på 502.900 m3/år. 

 

Indvindingsoplandet til Brønderslev Søndre Vandværk strækker sig fra kildepladsen 

knap 5 km mod nordøst. Det grundvandsdannende opland er omtrent sammenfal-

dende med indvindingsoplandet. I den nære del af oplandet er arealanvendelsen 

landbrug mod øst, samt bebyggelse mod nord og vest.  

 

7.2.4.2 Geologi 

Geologien i boringerne 16.417, 16.202, 16.143b, 16.004l, 16.142, 16.364, 16.082 

og 16.678 viser, at de overfladevære beskyttende lerlag ikke er mere end 15 meter 

tykke, så den kildepladsnære del vurderes at være. Store dele af oplandet er dog 

beskyttet af mere end 15 meter ler. Grundvandsmagasinet, der indvindes fra, har 

nogen sårbarhed.  

 

 

Figur 7-11 Geologisk principskitse for vandværksboringer 

 

7.2.4.3 Grundvandskemi 

Analyser fra boringerne viser, at der indvindes vand af vandtype C, som vurderes 

at have nogen sårbarhed, hvis sulfat er stigende. Der er ikke påvist nitrat i nogen 

af boringerne, men de viser påvirkning fra overfladen med relation til gødskning 
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med kvælstof, idet der er forhøjet og stigende sulfat i flere boringer på kildeplad-

sen. Sulfatindholdet viser, at der foregår nedbrydning af nitrat på grund af jordens 

naturlige indhold af mineralet pyrit. Grundvandsmagasinet har nogen sårbarhed.  

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet blev dannet. Beregningen viser, at der ved 

nedsivningen var mellem ca. 50 mg/l og 70 mg/l, da grundvandet blev dannet. 

Beregningerne er foretaget for seneste analyser. 

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for boringerne 16.417, 

16.202, 16.143b, 16.004l, 16.142, 16.364, 16.082 og 16.678 fremgår af Figur 7-12 

og figur 7-13. I overskriften for tidsserierne er filternr. angivet efter DGU nr.  

 

Tidsserierne viser et generelt stigende indhold af sulfat, som vidner om en øget 

belastning af nitrat fra overfladen. De beregnede parametre viser ligeledes øget og 

stor overfladebelastning med kvælstof samt fravær af beskyttende lerlag.Der kan 

forventes en øget overfladepåvirkning af grundvandskvaliteten de kommende år. 

 

Kvælstofudbringningen i DK var i årene 1980’erne til midt halvfemserne på sit høje-

ste dvs. dette vil være at se i grundvand, der har været 20 til 30 år undervejs til 

boringerne. Kvælstofudbringningen var i starten af 1970’erne på omtrent samme 

niveau som i dag. Grundvandet har således været mest belastet indenfor de sene-

ste 40 år. Beregninger i grundvandsmodellen viser, at mellem 45 - 50 % af det 

vand, der indvindes i dag er yngre end 40 år resten er ældre. Påvirkningen fra de 

seneste 40 år med høj kvælstofbelastning er derfor høj.  

 

Der er tidligere konstateret indhold af pesticider i 4 af kildepladsens boringer. Ved 

seneste analyse er det kun den ene boring, der har indhold heraf. Fund og tidligere 

fund af pesticidet bentazon i understøtter opfattelsen af, at magasinet har nogen 

sårbarhed. 

 

Der er analyseret for evt. indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på 

råvandet i 3 af kildepladsens boringer, og der er ikke konstateret indhold heraf.  
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Figur 7-12 Tidsserier for boringer tilknyttet Brønderslev Søndre Vandværk 
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Figur 7-13 Tidsserier for boringer tilknyttet Brønderslev Søndre Vandværk 
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7.2.4.4 Arealanvendelse 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 85 % af arealet i indvindings-

oplandet, hvorimod andelen af skov- og naturarealer, der ofte vil medføre en god 

beskyttelse af grundvandet, udgør 14 %. Det anbefales, at undersøge dyrknings- 

og driftsmæssige tiltag og eventuelt ændre arealanvendelse for mindskelse af land-

brugets udvaskning af gødningsstoffer og pesticider til grundvandet, ligesom det 

bør undersøges hvilke tiltag, der i øvrigt skal til for at mindske udvaskningen af 

nitrat og dermed den fremtidige belastning af grundvandet. 

 

Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra landbrugsarealerne i indvindingsoplandet 

er 90,0 mg/l, hvilket er 30 % højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. 

 

Der er ikke registreret økologisk landbrugsdrift i oplandet. 

 

Der er i indvindingsoplandet udpeget tre V1-kortlagte grunde (uafklaret) samt seks 

V2-kortlagte grunde. 

 

Størstedelen af indvindingsoplandet er udpeget som SFL-område i forhold til grund-

vand. Der er ingen arealer med MVJ- aftale eller fredede områder indenfor oplan-

det. Der findes beskyttede naturområder i form af Eng, mose og overdrev i områ-

det, svarende til ca. 6 % af oplandets samlede areal. Den centrale del af indvin-

dingsoplandet er udpeget som skovrejsningsområde, mens der meget perifert er 

udpeget område med uønsket skovrejsning i den sydvestlige del af indvindingsop-

landet. 
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7.2.5 Sammenfattende beskrivelse ved Brønderslev Vestre Vandværk 

Brønderslev Vestre Vandværk indvinder fra tre boringer (DGU nr. 9.565, 9.566 og 

16.431). Den totale indvindingsmængde i 2012 var 330.484 m3/år. 

 

Figur 7-14 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

  

 

Figur 7-14 Forståelsesmodel for Brønderslev Vestre Vandværk.  
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7.2.5.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland på ovenstående figur 7-14 

er beregnet ud fra gældende indvindingstilladelse på 400.000 m3/år. 

 

Indvindingsoplandet til Brønderslev Vestre Vandværk er formet som en trekant med 

kildepladsen i den sydlige vinkel. Oplandet strækker sig fra kildepladsen godt 2 km 

mod nordvest og knap 3 km mod nordøst. Det grundvandsdannende opland er om-

trent sammenfaldende med indvindingsoplandet. I den største del af oplandet er 

arealanvendelsen landbrug.  

 

7.2.5.2 Geologi 

Geologien i boringerne 9.565, 9.566 og 16.431 viser, at der ikke er beskyttende 

lerlag i de overfladenære lag, idet der er mindre end 10 meter ler, så den kilde-

pladsnære del vurderes at være sårbar. Den nordligste tredjedel af oplandet har 

dog en god beskyttelse på mere end 15 meter ler. Alle 3 boringer indvinder fra det 

øvre magasin S2. Grundvandsmagasinet, der indvindes fra, har stor sårbarhed. 

Hvis der anvendes miljøfremmede stoffer i oplandet, vil der være særlig risiko for 

påvirkning af grundvandskvaliteten på grund af geologien, som ikke viser fore-

komst af beskyttende lerdæklag.  

 

 

Figur 7-15 Geologisk principskitse for vandværksboringer 
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7.2.5.3 Grundvandskemi 

Analyser fra boringerne viser, at der indvindes vand af vandtypen B, C og D inden-

for dette forholdsvis lille område. To af boringerne (9.566, 9.565) indeholder ikke 

nitrat, men boring 16.431 gør. Det er tidligere konstateret, at der er kortslutning af 

vand fra flere magasiner i boringen \20\.  

 

Kildepladsen vurderes at have stor sårbarhed på grund af kortsluttende vandkvali-

teter og begrænset lerdæklagstykkelse. 

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser.  

 

Tidsserier for boringerne 9.565, 9.566 og 16.431 fremgår af figur 7-16. I overskrif-

ten for tidsserierne er filternr. angivet efter DGU nr. Boring 16.431 viser meget 

ustabile indhold af nitrat og sulfat, hvilket kan skyldes kortsluttende vandkvalitet. 

Sulfat stiger ikke i boring 9.565 og denne boring er ikke overfladepåvirket. Sulfat 

stiger i boring 9.566, men på en urolig måde der kan være tegn på store sænknin-

ger og evt. kortsluttende vandkvalitet, som kan være udløst af indvindingsmønste-

ret. Sulfatindholdet viser, at der foregår nedbrydning af nitrat på grund af jordens 

naturlige indhold af mineralet pyrit. 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet blev dannet. Beregningen for de seneste 

analyser viser, at der ved nedsivningen var mellem 30 til 40 mg/l nitrat, da grund-

vandet blev dannet i oplandet til 2 af boringerne. Boringer med vandtype D kan 

ikke vurderes.  

 

Kvælstofudbringningen i DK var i årene 1980’erne til midt halvfemserne på sit høje-

ste dvs. dette vil vise sig i grundvand, der har været 20 til 30 år undervejs til bo-

ringerne. Kvælstofudbringningen var i starten af 1970’erne på omtrent samme ni-

veau som i dag. Grundvandet har således været mest belastet indenfor de seneste 

40 år.  
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Figur 7-16 Tidsserier for boringer tilknyttet Brønderslev Vestre Vandværk 

 

Der er konstateret BAM i boring 9.669 medens der i boring 9.477 tæt på ikke er 

konstateret indhold heraf. Der er ikke analyseret for evt. indhold af oliestoffer og 

klorerede opløsningsmidler på råvandet, men rentvandsanalyser viser, at der ikke 

er konstateret indhold heraf. 
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7.2.5.4 Arealanvendelse 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 91 % af arealet i indvindings-

oplandet til Brønderslev Vestre Vandværk, hvorimod andelen af skov- og naturarea-

ler, der ofte vil medføre en god beskyttelse af grundvandet, udgør 6 %. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 93,5 mg/l, hvilket er 35 

% højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. 

 

Det anbefales at undersøge dyrknings- og driftsmæssige tiltag og eventuelt ændre 

arealanvendelse for mindskelse af landbrugets udvaskning af gødningsstoffer og 

pesticider til grundvandet, ligesom det bør undersøges hvilke tiltag, der i øvrigt skal 

til for at mindske udvaskningen af nitrat og dermed den fremtidige belastning af 

grundvandet. 

 

Der er ikke registreret økologisk landbrugsdrift i oplandet. 

 

Størstedelen af indvindingsoplandet er udpeget som SFL-område i forhold til grund-

vand. Der er ingen arealer med MVJ- aftale, mens der er et fredet område i forbin-

delse med Tolstrup Kirke i den sydlige del af oplandet. Der findes beskyttede eng-

områder i området, svarende til 1 % af oplandets samlede areal. Den sydvestlige 

del af indvindingsoplandet er udpeget som skovrejsningsområde, mens den sydlige 

del er udpeget som område med uønsket skovrejsning. 
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7.2.6 Sammenfattende beskrivelse ved Enggårdens Mark Vandværk 

Enggårdens Mark Vandværk indvinder fra en ca. 30 m dyb boring filtersat i øvre 

magasin. Den totale indvindingsmængde i 2012 var 10.890 m3/år. 

 

Figur 7-17 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Især indenfor dette område strømmer grund-

vandet til indvindingsboringerne. 

 

 

Figur 7-17 Forståelsesmodel for Enggårdens Mark Vandværk.  
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7.2.6.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Indvindingsoplandet, som er vist på figur 7-17, er beregnet ud fra gældende ind-

vindingstilladelse på 11.500 m3/år. Der kunne ikke beregnes grundvandsdannende 

opland for Enggårdens Mark Vandværk. Det vurderes dog, at grundvandet især 

dannes indenfor områderne afgrænset som indsatsområder. I de områder, hvor der 

ikke er afgrænset IO er der ikke grundvandsdannelse fordi grundvandet der 

strømmer til området fra højereliggende områder delvist strømmer til vandløb.  

 

7.2.6.2 Geologiske forhold ved Enggårdens Mark Vandværk 

Figur 7-18 viser en geologisk principskitse af boring 16.291, som er vandværkets 

eneste boring. I vandværkets boring er der 15 m ler overlejret af 4 m sandblandet 

ler. Der er også lerdæklag i oplandet men tykkelsen er ifølge modellen mindre end 

5 meter i en stor del af oplandet.  

 

 

Figur 7-18 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

Den samlede vurdering er at grundvandsmagasinet, der indvindes fra, betegnes 

med nogen sårbarhed. Vurderingen er foretaget i forhold til den geologiske model, 

som viser, at lerdæklagene er mindre end 5 meter i store dele af oplandet. Vand-

kemien derimod viser en ikke nitratsårbar vandtype uden overfladepåvirkning. For-

klaringen herpå kunne være, at dannelsesmiljøet i oplandet til boringen er marint 

forland, som kan have en høj nitratreduktionskapacitet i form af organisk materiale 

i sedimenterne. Grundvandskemien viser dog ikke tegn på en omfattende sulfatre-
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duktion, som ville forventes i dette tilfælde. Mere sandsynligt er det at grund-

vandsmodellen regner grundvandsalderen forkert i oplandet, og at grundvandsalde-

ren er langt højere end de 10 til 30 år der er beregnet. Det er forventeligt at 

grundvandsalderen er høj i nærheden af vandløb, da grundvandet har været lang 

tid undervejs fra højere liggende områder. 

 

Grundvandet vurderes ud fra grundvandskvaliteten at være langt ældre end 50 år. 

 

7.2.6.3 Grundvandskemi 

Der er tale om en vandtype D. Vandprøven viser ikke tegn på nedbrydning af nitrat 

hverken ved organisk materiale eller ved af pyrit. Den bedste forklaring på den 

reducerede vandkvalitet er at der indvindes meget gammelt grundvand. 

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. I overskriften for tidsserierne er 

filternr. angivet efter DGU nr. 

 

Tidsserien på figur 7-19 viser en stabil vandkvalitet med lavt sulfatindhold ingen 

nitrat og let forhøjet indhold af klorid. Der ses ingen udvikling der tyder på øget 

overfladepåvirkning. 

 

 

Figur 7-19 Tidsserie for boring tilknyttet Enggårdens Mark Vandværk 

 

Der er ved analyser ikke målt indhold af pesticider ved Enggårdens Mark Vandværk. 

Der er ikke analyseret for evt. indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler 

på råvandet, men rentvandsanalyser viser ingen indhold af disse stoffer. 
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7.2.6.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Enggårdens Mark Vandværk er domineret af landbrugsarea-

ler på 80 %. Hhv. 8 % og 9 % udgøres af skov og naturområder, 1 % af søer og 

vandløb, og resten af bebyggelse (2 %).  

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 86,3 mg/l, hvilket er 25 

% højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. 

 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 82 % af arealet i indvindings-

oplandet, hvorimod andelen af skov- og naturarealer, der ofte vil medføre en god 

beskyttelse af grundvandet, udgør 18 %. 

 

Dele af det centrale indvindingsopland er udpeget som SFL-område i forhold til 

natur og overfladevand, mens det nordlige område er SFL-område i forhold til 

grundvand. Der findes ingen MVJ- aftaleområder eller fredede områder indenfor 

oplandet. Der findes beskyttede naturområder i form af Eng, mose og søer i områ-

det, svarende til 9 % af oplandets samlede areal. Der er ikke udpeget skovrejs-

ningsområde eller område med uønsket skovrejsning i indvindingsoplandet. 
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7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Flauenskjold Vandværk 

Flauenskjold Vandværk indvinder fra otte boringer (DGU nr. 17.413, 17.594, 

17.686, 17.713, 17.714, 17.729, 17.730 og 17.769). Den totale indvindingsmæng-

de var i 2012 på 106.003 m3/år. 

 

Figur 7-20 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

 

Figur 7-20 Forståelsesmodel for Flauenskjold Vandværk.  
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7.2.7.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland på ovenstående figur 7-20 

er beregnet ud fra gældende indvindingstilladelse på 160.000 m3/år. 

 

Indvindingsoplandet til Flauenskjold Vandværk strækker sig fra kildepladsen ca. 2,5 

km mod vest. Det grundvandsdannende opland er omtrent sammenfaldende med 

indvindingsoplandet. I den nære del af oplandet er arealanvendelsen landbrug. Den 

fjerne del af oplandet er beliggende i Vesterskov.  

 

7.2.7.1 Geologiske forhold ved Flauenskjold Vandværk 

Geologien i boringerne 17.413, 17.594, 17.686, 17.713, 17.714, 17.729, 17.730 og 

17.769 viser, at der ikke er beskyttende lerlag i de overfladenære lag, idet der er 

mindre end 15 m ler. Der er filtersat i det øvre magasin (i laget S2). Grundvands-

magasinet, som alle boringerne indvinder fra har stor sårbarhed. 
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Figur 7-21 Geologiske principskitser for vandværksboringer 

 

7.2.7.2 Grundvandskemi 

Analyser fra boringerne viser, at der indvindes vand af vandtypen B og C. Det høje-

ste indhold af nitrat er på 20 mg/l i seneste analyse i boring 17.729. Boringerne 

17.686, 17.730 og 17.769 har intet indhold af nitrat, men de to første viser stigen-

de sulfat. Sulfatindholdet viser, at der foregår nedbrydning af nitrat på grund af 

jordens naturlige indhold af mineralet pyrit. Sulfat stiger ikke i boring 17.769 og 

denne boring er ikke overfladepåvirket. Kildepladsen og oplandet vurderes nitrat-

sårbart på grund af indhold af nitrat, stigende sulfat.  

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser.  

 

Tidsserier for boringerne 17.413, 17.594, 17.686, 17.713, 17.714, 17.729, 17.730 

og 17.769 fremgår af figur 7-22 og figur 7-23. I overskriften for tidsserierne er 

filternr. angivet efter DGU nr.  

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet blev dannet. Nitratpåvirkningen af grund-

vandet der indvindes er beregnet til ca. 20 mg/l. Dette bør sammenlignes med are-

alanvendelseskortlægningen for at se om den giver samme vurdering. Når der kon-

stateres nitrat er der stort set ikke overskud af sulfat, hvilket tyder  en meget hur-

tig grundvandsdannelse eller, at reduktionskapaciteten i oplandet er opbrugt. 
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Figur 7-22 Tidsserier for boringer tilknyttet Flauenskjold Vandværk 
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Figur 7-23 Tidsserier for boringer tilknyttet Flauenskjold Vandværk 
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Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 94,6 mg/l, hvilket er 37 

% højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. Den høje udvaskning af nitrat er 

bemærkelsesværdi, idet det ikke stemmer overens med det lave husdyrtryk i om-

rådet. Det stemmer desuden heller ikke med beregningen af nitratpåvirkning. 

 

Kvælstofudbringningen i DK var i årene 1980’erne til midt halvfemserne på sit høje-

ste dvs., dette vil vise sig i grundvand, der har været 20 til 30 år undervejs til bo-

ringerne. Kvælstofudbringningen var i starten af 1970’erne på omtrent samme ni-

veau som i dag. Grundvandet har således været mest belastet indenfor de seneste 

40 år. 

 

Der er i 2001 konstateret indhold af MTBE i boring 17.413, hvor analysen ikke er 

gentaget. Der er ikke analyseret for evt. indhold af oliestoffer og klorerede opløs-

ningsmidler på råvandet, men rentvandsanalyser viser, at der ikke er konstateret 

indhold heraf. 

 

7.2.7.3 Arealanvendelse 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 75 % af arealet i indvindings-

oplandet, hvorimod andelen af skov- og naturarealer, der ofte vil medføre en god 

beskyttelse af grundvandet, udgør 22 %. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 94,6 mg/l, hvilket er 37 

% højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. Den høje udvaskning er bemærkel-

sesværdig, idet det ikke stemmer overens med det lave husdyrtryk i området. 

 

Grundvandets alder er ikke en eksakt alder fordi der indvindes en pulje af vand der 

er dannet over en periode på mere end 200 år, afhængigt af hvor lang vej vandet 

har til boringen. Grundvandsalderen, der er beregnet ud fra grundvandsmodellen, 

viser at op mod 30 % af vandet er mere end 200 år gammelt og ca. 45 % er yngre 

end 40 år. Der kan altså forventes en påvirkning af grundvandet af det nitrat der 

anvendes i dag i mere end 200 år. 

 

Dele af det østlige indvindingsopland er udpeget som SFL-område i forhold til natur. 

Der er ingen arealer med MVJ- aftale eller fredede områder indenfor oplandet. Der 
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findes beskyttede naturområder primært i form af eng, mose og overdrev i områ-

det, svarende til 4 % af oplandets samlede areal. Der er ikke udpeget skovrejs-

ningsområde eller område med uønsket skovrejsning i indvindingsoplandet. 
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7.2.8 Sammenfattende beskrivelse ved Hallund Vandværk 

Hallund Vandværk indvinder fra to boringer (DGU nr. 17.391 og 17.392), der begge 

er beliggende ved vandværket. Den totale indvindingsmængde i 2012 var 41.269 

m3/år. 

 

Figur 7-1 sammenfatter vigtige informationer vedrørende vandværkets grund-

vandsindvinding i en forståelsesmodel hæftes følgende kortfattede forklaringer: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Især indenfor dette område strømmer grund-

vandet til indvindingsboringerne. 

 

 

Figur 7-24 Forståelsesmodel for Hallund Vandværk.  
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7.2.8.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-24, 

er beregnet ud fra gældende indvindingstilladelse på 50.000 m3/år. 

 

Indvindingsoplandet til Hallund Vandværk er langt og smalt. Det grundvandsdan-

nende opland er omtrent sammenfaldende med indvindingsoplandet. Indvindings-

oplandet strækker sig mere end 2 km fra kildepladsen i nordlig retning. I den nære 

del af oplandet er bynært og arealanvendelsen i den fjerne del landbrug.   

 

7.2.8.2 Geologi 

Der foreligger ingen geologiske oplysninger i tilknytning til vandværkets boringer 

17.391 og 17.392. Derfor er der heller ikke optegnet en geologisk principskitse. Det 

vides ikke fra hvilken dybde, der indvindes i Hallund. 

 

Kortlægningen har vist, at lerdæklaget i størstedelen af oplandet er mindre end 15 

meter, og at der lokalt omkring boringerne ikke er lerdæklag. På trods af disse geo-

logiske oplysninger og manglende lerdæklag er det valgt at tildele oplandet til kil-

depladsen betegnelsen lille sårbarhed på grund af tolkninger i forhold til grund-

vandskemien. 

 

7.2.8.3 Grundvandskemi 

Vandet der indvindes er vandtype D og dermed gammelt vand uden påvirkning fra 

overfladen af nitrat. Kloridindholdet er højt i begge boringer omkring 120 i den ene 

boring og omkring grænseværdien i den anden. Det høje kloridindhold tyder på at 

der indvindes fra et magasin med gammelt residualt vand eventuelt et afsnøret 

magasin.  

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser.  

 

Tidsserier for boringerne 17.391 og 17.392 fremgår af figur 7-25. I overskriften for 

tidsserierne er filternr. angivet efter DGU nr. som eksempelvis ”DGU nr._1”, hvor 1 

er filternr. Hvis der er flere filtersætninger i en boring, angives det med fortløbende 

numre. Tidsserierne viser en stabil vandkvalitet med lavt sulfatindhold ingen nitrat 

og forhøjet indhold af klorid. Der ses ingen udvikling, der tyder på øget overflade-

påvirkning. 

 

Grundvandets alder er ikke en eksakt alder, fordi der indvindes en pulje af vand, 

der er dannet over en periode på mere end 200 år, afhængigt af hvor lang vej van-
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det har til boringen. Grundvandsalderen, der er beregnet ud fra grundvandsmodel-

len, viser, at kun op mod 3 % af vandet er mere end 200 år gammelt og ca. 64 % 

er yngre end 20 år. Dette er i uoverensstemmelse med grundvandskemien, der 

viser, at der indvindes ældre vand, som er velbeskyttet og ikke er nitratpåvirket fra 

overfladen, som vand yngre end 20 år ville være.  

 

 

 

Figur 7-25 Tidsserier for boringer tilknyttet Hallund Vandværk 

 

7.2.8.4 Arealanvendelse 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 69 % af arealet i indvindings-

oplandet, hvorimod andelen af skov- og naturarealer, der ofte vil medføre en god 

beskyttelse af grundvandet, udgør 31 %. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 82,8 mg/l, hvilket er 20 
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% højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. Disse tal for nitratnedsivning og at 

64% af det grundvand der indvindes skulle være yngre end 20 år passer slet ikke 

sammen med den vandkvalitet der er konstateret. 

 

Det sydlige indvindingsopland er udpeget som SFL-område i forhold til grundvand. 

Der er ingen arealer med MVJ- aftale eller fredede områder indenfor oplandet. Der 

findes primært beskyttede eng- og moseområder i indvindingsoplandet, svarende til 

ca. 2 % af oplandets samlede areal. En lille del af det sydlige indvindingsopland er 

udpeget som uønsket skovrejsningsområde, mens der ikke er udpeget områder 

med skovrejsning i indvindingsoplandet. 

 

Der er i indvindingsoplandet til Hallund Vandværk udpeget 3 V2-kortlagte og 2 V1-

kortlagte lokaliteter  
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7.2.9 Sammenfattende beskrivelse ved Hellum Vandværk 

Hellum Vandværk indvinder fra to boringer DGU nr. 17.62a og 17.62B, der er ca. 

40 m dybe og er filtersat i nedre magasin. Den totale indvindingsmængde i 2012 

var 9.394 m3/år.  

 

Figur 7-26 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Især indenfor dette område strømmer grund-

vandet til indvindingsboringerne. 

 

 

Figur 7-26 Forståelsesmodel for Hellum Vandværk.  
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7.2.9.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Indvindingsoplandet, som er vist på figur 7-26, er beregnet ud fra gældende ind-

vindingstilladelse på 17.200 m3/år. Der er tale om et lille opland, der strækker sig 

over knap 400 meter. Det grundvandsdannende opland er stort set sammenfalden-

de med indvindingsoplandet. 

 

7.2.9.2 Geologiske forhold ved Hellum Vandværk 

Figur 7-27 viser en geologisk principskitse af vandværkets to boringer. I vandvær-

kets boringer er der henholdsvis 8 m ler og 12,5 m silt, som ligesom ler giver god 

beskyttelse af grundvandet. Ca. halvdelen af det meget lille opland er dækket af 

mere end 15 m ler, muligvis er hele oplandet dækket af mere end 15 meter.  

 

 

Figur 7-27 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

Vandværkets opland vurderes ikke nitratsårbart, fordi vandtypen er D i begge bo-

ringer uden tegn på påvirkning fra toppen. 

 

Den samlede vurdering af sårbarheden er at vandværkets opland kan beskrives 

med lille sårbarhed. Vurderingen er foretaget i forhold til den geologiske model, 

som viser, at lerdæklagene er mindre end større end 15 meter i dele af oplandet, 

samt tæt på 15 meter i resten af oplandet. Vandkemien viser en ikke nitratsårbar 

vandtype uden overfladepåvirkning.  
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Grundvandet vurderes ud fra grundvandskvaliteten at være langt ældre end 50 år. 

 

7.2.9.3 Grundvandskemi 

Der er tale om en vandtype D. Vandprøven viser ikke tegn på nedbrydning af nitrat 

hverken ved organisk materiale eller ved af pyrit. Den bedste forklaring på den 

reducerede vandkvalitet er at der indvindes meget gammelt grundvand. 

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier er vist i figur 7-28. I 

overskriften for tidsserierne er filternr. angivet efter DGU nr.  

 

 

 

Figur 7-28 Tidsserier for boringer tilknyttet Hellum Vandværk 

 

Tidsserien figur 7-28 viser en stabil vandkvalitet med lavt sulfatindhold ingen nitrat 

og let forhøjet indhold af klorid. Der ses ingen udvikling der tyder på påvirkning fra 

overfladen. 
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Der er ved analyser ikke målt indhold af pesticider i boringerne. Der er ikke analy-

seret for evt. indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet, men 

rentvandsanalyser viser ingen indhold af disse stoffer. 

 

7.2.9.4 Arealanvendelse 

indvindingsoplandet til Hellum Vandværk domineres af landbrug (47 %) mens be-

byggelse og skov/natur udgør hhv. 27 % og 26 %. Den store andel af bebyggelse 

skyldes at Hellum By ligger indenfor indvindingsoplandet. Indenfor oplandet, ligger 

ligeledes Ryå, hvor der er en del naturarealer tilknyttet.  

 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 74 % af arealet i indvindings-

oplandet, hvorimod andelen af skov- og naturarealer, der ofte vil medføre en god 

beskyttelse af grundvandet, udgør 26 %. 

 

En lille del af det centrale indvindingsopland er udpeget som SFL-område i forhold 

til natur. Der findes ingen MVJ- aftaleområder eller fredede områder indenfor op-

landet. Der findes beskyttede naturområder i form af enge, overdrev og moser i 

området, svarende til 20 % af oplandets areal. En stor del af det centrale indvin-

dingsopland er udpeget som skovrejsningsområde, mens en mindre del af indvin-

dingsoplandet mod vest er udpeget som område med uønsket skovrejsning. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 70,8 mg/l, hvilket no-

genlunde svarer til landsgennemsnittet på 69 mg/l. 

 

Der er i indvindingsoplandet udpeget 2 V1 grunde.  
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7.2.10 Sammenfattende beskrivelse ved Hjallerup Vandværk 

Hjallerup Vandværk indvinder fra tre boringer DGU nr. 27.463, 27.563 og 27.602. 

Boringerne indvinder fra samme niveau i ca. 50 meters dybde. Den totale indvin-

dingsmængde i 2012 var 276.000 m3/år. 

 

Figur 7-26 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Især indenfor dette område strømmer grund-

vandet til indvindingsboringerne. 

 

 

Figur 7-29 Forståelsesmodel for Hjallerup Vandværk.  
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7.2.10.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Indvindingsoplandet, som er vist på figur 7-29, er beregnet ud fra gældende ind-

vindingstilladelse på 304.200 m3/år. Oplandet til Hjallerup Vandforsynings kilde-

plads er ca. 8 km langt. Det grundvandsdannende opland er to-delt, idet der er to 

præferentielle strømningsveje. To-delingen skyldes formodentligt, at indvindingsop-

landet gennemløbes af et vandløb som har samme retning som oplandet. 

 

7.2.10.2 Geologiske forhold ved Hjallerup Vandværk 

Kildepladsens boringer viser en god beskyttelse af dækkende lerlag med tykkelser 

på mere end 15 meter ler. Det samme viser den geologiske model, men i de fjerne-

re dele af oplandet er er ingen eller tynde lerdæklag. Grundvandsmagasinet der 

indvindes fra har stor sårbarhed.  

 

 

Figur 7-30 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

7.2.10.3 Grundvandskemi 

Alle 3 boringer indvinder vand af vandtype B, som er karakteriseret ved at indehol-

de nitrat, samt være sårbar overfor nitrat. 

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser.  

 

Tidsserier for de 3 indvindingsboringer fremgår af figur 7-31.  
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Figur 7-31 Tidsserier for boringer tilknyttet Hjallerup Vandværk 

 

De 3 boringer viser påvirkning fra overfladen med relation til gødskning med kvæl-

stof. Udviklingen i stofferne sulfat og nitrat samt beregningsparametrene ionbytning 

og forvitring understøtter alle fire denne vurdering. Der har ikke været tilfælde af 

overskridelser af grænseværdien for nitrat på 50 mg/l. Sulfatindholdet viser, at der 
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foregår nedbrydning af nitrat på grund af jordens naturlige indhold af mineralet 

pyrit. 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet, der indvindes, blev dannet. Beregningen 

af nitratpåvirkningen repræsenterer en blanding af vand dannet fra for få år siden i 

de boringsnære dele af oplandet til vand der er dannet for mere end 200 år siden i 

de fjerne dele af oplandet. Den andel af grundvandet der kommer fra de fjerne dele 

af oplandet, vil som hovedregel være ældre end det grundvand der er dannet tæt 

på boringerne.  

 

Beregningen af nitratpåvirkningen i indvindingsoplandet viser nitratpåvirkning på 

ca. 15 til 25 mg/l for boring 27.563 og 27.463. Tidsserierne viser at nitratpåvirk-

ningen har ligget på samme niveau siden de første analyser på tidsserierne.  

 

Kvælstofudbringningen i DK var i årene 1980’erne til midt halvfemserne på sit høje-

ste dvs. dette vil være at se i grundvand, der har været 20 til 30 år undervejs til 

boringerne. Kvælstofudbringningen var i starten af 1970’erne på omtrent samme 

niveau som i dag. Grundvandet har således været været mest belastet med nitrat 

indenfor de seneste 40 år.  

 

Da beregningerne af nitratpåvirkningen viser en forholdsvis lav nitratpåvirkning af 

grundvandet, formodes det at andelen af grundvand der er dannet før 1970’erne er 

stor. 

 

7.2.10.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Hjallerup Vandværk er domineret af landbrugsarealer på 66 

%. Der er 16 % bebyggelse, 10 % skov og de resterende 8 % er naturområder. 

 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en 

forureningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 82 % af arealet i 

indvindingsoplandet, hvorimod andelen af skov- og naturarealer, der ofte vil 

medføre en god beskyttelse af grundvandet, udgør 18 %. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 91,4 mg/l, hvilket er 32 

% højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. 
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Det centrale del af indvindingsoplandet er udpeget som SFL-område i forhold til 

natur og overfladevand i forbindelse med Klavsholm Å. Der er ingen arealer med 

MVJ- aftale eller fredede områder indenfor oplandet. Der findes beskyttede 

naturområder i form af eng, mose og overdrev i området, svarende til 8 % af 

oplandets samlede areal. Den centrale del af indvindingsoplandet er udpeget som 

uønsket skovrejsningsområde, mens der ikke er udpeget områder med 

skovrejsning i indvindingsoplandet. 

 

Der er i indvindingsoplandet udpeget i alt 14 V1 og V2 grunde. 
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7.2.11 Sammenfattende beskrivelse ved I/S Stenum Vrensted Vandværk 

Stenum Vrensted Vandværk indvinder fra to boringer DGU nr. 9.493, 9.672. Der er 

ikke boreoplysninger fra DGU nr. 9.672. Boring 9.493 indvinder fra ca. 30 meters 

dybde. Den totale indvindingsmængde i 2012 var 25.893 m3/år. 

 

Figur 7-26 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Især indenfor dette område strømmer grund-

vandet til indvindingsboringerne. 

 

 

Figur 7-32 Forståelsesmodel for I/S Stenum-Vrensted Vandværk.  
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7.2.11.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Indvindingsoplandet, som er vist på figur 7-32, er beregnet ud fra 26.000 m3/år. 

Der er tale om et lille opland, der strækker sig over knap 500 meter og er få hund-

rede meter bredt. Det grundvandsdannende opland er stort set sammenfaldende 

med hele indvindingsoplandet. 

 

7.2.11.2 Geologiske forhold ved Stenum Vrensted Vandværk 

Grundvandsmagasinet der indvindes fra har stor sårbarhed. Dels på grund af tynde 

lerdæklag og dels på grund af boringernes kemi.  

 

 

Figur 7-33 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

7.2.11.3 Grundvandskemi 

Kildepladsens boringer indvinder grundvand af vandtype A, som er karakteriseret 

ved at indeholde nitrat og beskrives med stor sårbarhed. 

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for de 2 indvindingsbo-

ringer fremgår af figur 7-34. I overskriften for tidsserierne er filternr. angivet efter 

DGU nr.  

Boringerne viser stor påvirkning fra overfladen med relation til gødskning med 

kvælstof. Udviklingen i stofferne sulfat og nitrat samt beregningsparametrene ion-

bytning og forvitring understøtter alle fire denne vurdering.  
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Nitrat ligger lige omkring grænseværdien på 50 mg/l. Seneste analyse fra 9.672 

viser nitratindhold på 59 mg/l altså over grænseværdien. Boring 9.493 har tidligere 

haft nitrat over grænseværdien, men ved den seneste analyse lå nitrat på 25 mg/l. 

Sulfat ligger for begge boringer på et meget højt niveau, som kan skyldes både høj 

nitratbelastning og overudnyttelse af magasinet, som resulterer i grundvandssænk-

ning. Klorid er også forhøjet og den meget lave ionbytning viser at klorid ikke har 

været i grundvandsmagasinet som udgangspunkt. Sandsynligvis er der tale om 

påvirkning fra overfladen i form af vejsalt (Løkkenvej). 

 

 

 

Figur 7-34 Tidsserier for boringer tilknyttet I/S Stenum-Vrensted Vandværk 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet, der indvindes, blev dannet. Beregningen 

af nitratpåvirkningen i indvindingsoplandet viser nitratpåvirkning på 90 til 100 mg/l. 

Tidsserierne viser at nitratpåvirkningen har en aftagende tendens siden de første 

analyser på tidsserierne.  
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Kvælstofudbringningen i DK var i årene 1980’erne til midt halvfemserne på sit høje-

ste dvs. dette vil være at se i grundvand, der har været 20 til 30 år undervejs til 

boringerne. Kvælstofudbringningen var i starten af 1970’erne på omtrent samme 

niveau som i dag. Grundvandet har således været mest belastet med nitrat inden-

for de seneste 40 år.  

 

Der er konstateret indhold af pesticid i alle 3 indvindingsboringer. I alle 3 tilfælde er 

der konstateret BAM under grænseværdien. Der er ikke analyseret for indhold af 

olieprodukter og klorerede opløsningsmidler på råvandsanalyserne, men der er 

foretaget analyse på rent vand, som viser, at der ikke er noget indhold heraf. 

 

7.2.11.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Stenum Vrensted Vandværk er domineret af landbrugsarea-

ler på 73 %. 23 % udgøres af spredt bebyggelse langs Løkkenvej, og resten er 

uklassificerede arealer. Kategorien Uklassificerede arealer dækker fortrinsvis over 

veje og levende hegn. 

 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 96 % af arealet i indvindings-

oplandet, hvorimod der ikke er skov- og naturarealer, der ofte vil medføre en god 

beskyttelse af grundvandet. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 101,1 mg/l, hvilket er 

noget højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l, og stemmer godt overens med 

det høje husdyrtryk på de få landbrugsarealer der er i oplandet. Denne beregning 

svarer til den nitratpåvirkning der er beregnet for grundvandskemien. Grundvan-

dets alder er med grundvandsmodellen beregnet til 1-20 år, hvilket svarer til at den 

nitratbelastning der er konstateret i grundvandet har været høj i hele perioden. 

 

Hele indvindingsoplandet er udpeget som SFL-område i forhold til grundvand. Der 

findes ingen MVJ- aftaleområder eller fredede områder indenfor oplandet. Der fin-

des mindre beskyttede søer i området, svarende til 0,2 %. Der er ikke udpeget 

skovrejsningsområder eller områder med uønsket skovrejsning i indvindingsoplan-

det. 
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7.2.12 Sammenfattende beskrivelse ved Jerslev Vandværk 

Jerslev Vandværk indvinder fra fire boringer (DGU nr. 10.597, 10.620, 10.621 og 

10.622), der alle er beliggende på kildepladsen i en afstand af 1,5 km nord for 

vandværket. Den totale indvindingsmængde i 2012 var 62.725 m3/år. Der findes en 

reserveboring DGU nr. 10.421. 

 

Figur 7-35 sammenfatter vigtige informationer vedrørende vandværkets grund-

vandsindvinding i en forståelsesmodel hæftes følgende kortfattede forklaringer: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Især indenfor dette område strømmer grund-

vandet til indvindingsboringerne. 

 

Figur 7-35 Forståelsesmodel for Jerslev Vandværk.  
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7.2.12.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-35, 

er beregnet ud fra gældende indvindingstilladelse på  85.100 m3/år. 

 

Indvindingsoplandet til Jerslev Vandværk er kort og bredt. Det grundvandsdannen-

de opland er omtrent sammenfaldende med indvindingsoplandet. Indvindingsoplan-

det strækker sig knap ½ km sydvest, 1 km nordøst for kildepladsen og er godt ½ 

km bredt. I størstedelen af oplandet er arealanvendelsen landbrug.  

 

7.2.12.2 Geologi 

Der foreligger ingen geologiske oplysninger i tilknytning til vandværkets boringer, 

10.620, 10.621 og 10.622. Figur 7-36 viser derfor kun en geologisk principskitse af 

boring 10.597. 

 

Geologien i boring 10.597 viser, at der i den kildepladsnære del af oplandet er mere 

end 15 m lerdække. Kortlægningen viser at de dækkende lerlag er mindre en 15 

meter tykke i indvindingsoplandet. Magasinet der indvindes fra bliver derfor beteg-

net med nogen sårbarhed. 

 

 

Figur 7-36 Geologisk principskitse for vandværksboring 
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7.2.12.3 Grundvandskemi 

Analyser fra boringerne viser, at der indvindes vand af vandtype C i alle fire borin-

ger.  

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser.  

 

Tidsserier for boringerne 10.597, 10.620, 10.621 og 10.622 fremgår af figur 7-37. I 

overskriften for tidsserierne er filternr. angivet efter DGU nr. 

 

Der er ikke påvist nitrat i nogen af boringerne, men de viser påvirkning fra overfla-

den med relation til gødskning med kvælstof, idet der er forhøjet og stigende sulfat 

i flere boringer på kildepladsen. Sulfatindholdet viser, at der foregår nedbrydning af 

nitrat på grund af jordens naturlige indhold af mineralet pyrit. Grundvandsmagasi-

net, der indvindes fra, betegnes med nogen sårbarhed. 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider ved Jerslev Vandværk. Der er ikke analyseret 

for evt. indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet, men rent-

vandsanalyser viser, at der er konstateret indhold af et nedbrydningsprodukt fra 

atrazin på 0,02 µg/l i feb. 2012. 
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Figur 7-37 Tidsserier for boringer tilknyttet Jerslev Vandværk 
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7.2.12.4 Arealanvendelse 

Landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forureningstrussel i forhold til 

grundvandet, udgør i alt ca. 92 % af arealet i indvindingsoplandet, hvorimod ande-

len af naturarealer, der ofte vil medføre en god beskyttelse af grundvandet, udgør 

8 %. 

 

Overordnet set udgør landbrugsarealerne den største forureningstrussel i indvin-

dingsoplandet ud fra en arealmæssig betragtning. Det anbefales, at undersøge 

dyrknings- og driftsmæssige tiltag og eventuelt ændre arealanvendelse for mind-

skelse af landbrugets udvaskning af gødningsstoffer og pesticider til grundvandet, 

ligesom det bør undersøges hvilke tiltag, der i øvrigt skal til for at mindske udvask-

ningen af nitrat og dermed den fremtidige belastning af grundvandet. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 63,6 mg/l, hvilket 

er 8 % lavere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. 

 

Der er ikke registreret økologisk landbrugsdrift i oplandet. 

 

Hele indvindingsoplandet er udpeget som SFL-område i forhold til grundvand. Der 

er ingen arealer med MVJ- aftale eller fredede områder indenfor oplandet. Der fin-

des beskyttede naturområder i form af eng og overdrev i området, svarende til 8 % 

af oplandets samlede areal. Der er ikke udpeget skovrejsningsområde eller område 

med uønsket skovrejsning i indvindingsoplandet. 

 

7.2.13 Sammenfattende beskrivelse ved Klokkerholm Vandværk 

Klokkerholm Vandværk indvinder fra 3 boringer DGU nr. 17.137, 17.443 og 17.444.  

 

Figur 7-26 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Især indenfor dette område strømmer grund-

vandet til indvindingsboringerne. 
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Figur 7-38 Forståelsesmodel for Klokkerholm Vandværk.  

 

7.2.13.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Indvindingsoplandet, som er vist på figur 7-38, er beregnet ud fra gældende ind-

vindingstilladelse på 80.000 m3/år. Der er tale om et smalt og aflangt opland der 

strækker sig over ca. 3 km i østlig retning. Det grundvandsdannende opland ligger 

centralt i indvindingsoplandet.  

 

7.2.13.2 Geologiske forhold ved Klokkerholm Vandværk 

Kildepladsens boringer viser meget varierende tykkelser af lerlag. Boring 17.443 

har slet ikke lerlag. Grundvandsmagasinet der indvindes fra betegnes med nogen 

sårbarhed, på grund af manglende lerdække. Kun mindre kildepladsnære dele af 

oplandet er beskyttet af mere end 15 m ler. Først når lerdæklag, når en tykkelse på 

mere end 15 meter og en større udstrækning kan magasinet beskrives som haven-

de lille sårbarhed. 
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Der kan herske tvivl om hvor dybt filteret i boring 17.443 sidder placeret. Boringen 

er 72 m dyb, men filterangivelsen i Jupiter er 13-25 m u.t. Det giver umiddelbart 

ikke mening, at filteret sidder så højt, når boringen er betydeligt dybere.  

 

 

 

Figur 7-39 Geologisk tværsnit for boringer tilhørende vandværket 

 

På profilet ses boringer tilhørende vandværket, hvor der findes geologiske oplys-

ninger i Jupiter.  

 

7.2.13.3 Grundvandskemi 

Kildepladsens boringer indvinder grundvand af vandtype D, som er karakteriseret 

ved ikke at være sårbar overfor nitrat, men da der er store dele af indvindingsop-

landet der ikke har lerdække større end 15 meter betegnes magasinet, der indvin-

des fra med nogen sårbarhed.  

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for de 2 indvindingsbo-

ringer fremgår af figur 7-40. I overskriften for tidsserierne er filternr. angivet efter 

DGU nr.  
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Boringerne viser en svag påvirkning fra overfladen, idet sulfat er svagt stigende i 

alle 3 boringer. Udviklingen i sulfat og beregningsparametrene ionbytning og forvit-

ring understøtter alle vurderingen af stigende påvirkning fra gødskning ved overfla-

den.  

 

Der er analyseret for indhold af pesticider i råvandet og ikke fundet indhold heraf. 

Der er ikke analyseret for oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet, 

men der er analyseret herfor på rent vand og der er ikke fundet indhold heraf.  
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Figur 7-40 Tidsserier for boringer tilknyttet Klokkerholm Vandværk 
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7.2.13.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Klokkerholm Vandværk er domineret af landbrug og 

bebyggelse. Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre 

en forureningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 84 % af arealet i 

indvindingsoplandet, hvorimod andelen af skov- og naturarealer, der ofte vil 

medføre en god beskyttelse af grundvandet, udgør 13 %. 

 

En lille del af det centrale indvindingsopland er udpeget som SFL-område i forhold 

til natur. Der findes ingen MVJ- aftaleområder eller fredede områder indenfor 

oplandet. Der findes beskyttede naturområder i form af søer, overdrev og mose i 

området, svarende til 3 % af oplandets areal. En stor del af det centrale 

indvindingsopland er udpeget som skovrejsningsområde, mens en mindre del af 

indvindingsoplandet mod vest er udpeget som område med uønsket skovrejsning. 

 

Der findes flere arealer med økologisk andel på under 20 % og 80-100 % i den 

centrale del af indvindingsoplandet. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er 60,5 mg/l, hvilket er 

lavere end landsgennemsnittet på 69 mg/l, og stemmer godt overens med et lavt 

husdyrtryk og den høje økologiske andel på landbrugsarealerne i oplandet. 

 

Der findes 2 V1 og V2 grunde i Klokkerholm Vandværks opland 
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7.2.14 Sammenfattende beskrivelse ved Klæstrup Vandværk 

Klæstrup Vandværk indvinder fra to boringer (DGU nr. 16.362 og 16.952).  

 

Figur 7-41 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

 

 

Figur 7-41 Forståelsesmodel for Klæstrup Vandværk.  
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7.2.14.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-41, 

er beregnet ud fra den gældende indvindingstilladelse på 44.900 m³/år. Indvin-

dingsoplandet til Klæstrup Vandværk er et langstrakt og smalt, og strækker sig fra 

kildepladsen mod nordøst. Det grundvandsdannende opland ligger dels kildeplads-

nært dels i den fjerne del af indvindingsoplandet.  

 

Beregninger i grundvandsmodellen indikerer, at der ikke sker en grundvandsdan-

nelse ved indvindingsboringerne. Det yngste grundvand er ældre end 30 år. Det er 

under 25% af grundvandet som oppumpes ved Klæstrup Vandværk, som er yngre 

end 50 år. 30 % af grundvandet er ældre end 200 år. 

 

7.2.14.2 Geologiske forhold ved Klæstrup Vandværk 

Vandværkets boringer formodes begge filtersat i det nedre magasin. Omtrent halv-

delen af oplandet er dækket af mere end 15 meter ler. Grundvandsmagasinet vur-

deres at have lille sårbarhed. Grunden til at Klæstrup Vandværks opland alligevel er 

afgrænset som IO er at oplandet ligger i OSD, hvor NFI og IO er afgrænset i forhold 

til det øvre magasin S2.  

 

 

Figur 7-42 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

Figur 7-42 viser de lokale geologiske forhold omkring vandværkets to boringer. 
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7.2.14.3 Grundvandskemi 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for boring 16.362 

fremgår af figur 7-43. I overskriften for tidsserien er filternr. angivet efter DGU nr. 

Der er mindre end tre analyser fra boring 16.952, hvorfor der ikke er udarbejdet 

tidsserie for denne boring. 

 

Boring 16.362 og 16.952 indvinder vandtype D, som er en reduceret vandtype 

uden indhold af nitrat og med meget lavt sulfatindhold. Denne vandtype betegnes 

ikke nitratsårbar. Det meget lave sulfatindhold samt beregningsparametrene ion-

bytning og forvitring understøtter at vandtypen ikke er sårbar. 

 

 

Figur 7-43 Tidsserie for boring tilknyttet Klæstrup Vandværk 

 

Figur 7-43 viser stigende kloridindhold. Dette vurderes at skyldes indvinding af 

ældre vand påvirket af dybtliggende saltvand. 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider og der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet. Der er analyseret for indhold 

af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på rentvand i februar 2013, og der er 

ikke påvist indhold af disse stoffer. 
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7.2.14.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Klæstrup Vandværk er domineret af landbrugsarealer på 87 

%. Natur og bebyggelse udgør begge 6 %, mens resten er skov (1 %). 

 

Den sydlige og centrale del af indvindingsoplandet er udpeget som SFL-område i 

forhold til grundvand. Der er ingen arealer med MVJ- aftale eller fredede områder 

indenfor oplandet. Der findes beskyttede naturområder i form af eng og overdrev i 

området, svarende til godt 6 % af oplandets samlede areal. Der er ikke udpeget 

skovrejsningsområde eller område med uønsket skovrejsning i indvindingsoplandet. 

 

Der ligger to V1 kortlagte lokaliteter tæt på kildepladsen samt én V2 kortlagt lokali-

tet i den fjerne del af oplandet. 
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7.2.15 Sammenfattende beskrivelse ved Manna Vandværk 

Manna Vandværk indvinder fra tre boringer (DGU nr. 16.440, 16.676 og 16.682).  

 

Figur 7-44 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

 

Figur 7-44 Forståelsesmodel for Manna Vandværk.  

 

7.2.15.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-44, 

er beregnet ud fra den gældende indvindingstilladelse på 65.000 m3/år. Indvin-
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dingsoplandet til Melholt Vandværk er langstrakt og smalt, og strækker sig fra kil-

depladsen mod nord. Det grundvandsdannende opland ligger dels kildepladsnært 

dels i den fjerne del af indvindingsoplandet.  

 

Beregninger i grundvandsmodellen viser, at grundvandet ved Manna Vandværk i 

gennemsnit har været 25 år undervejs. Det yngste vand har været 7 år undervejs 

og det ældste vand 70 år.  

 

7.2.15.2 Geologiske forhold ved Manna Vandværk 

Vandværkets boringer er filtersat i det nedre magasin. Det øvre og nedre magasin 

er i dette område sammenfaldende, idet de ikke er adskilt af lerlag i den geologsike 

model. Kortlægningen har vist, at oplandet ikke er beskyttet af betydende lerdæk-

lag. De to boringer 16.682 og 16.676 er filtersat dybere end boring 16.440 (23 

meter dyb), hvilket også afspejles i grundvandskemien, se næste afsnit. 

 

 

 

Figur 7-45 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

Grundvandsmagasinet, der indvindes fra, betegnes med stor sårbarhed. Hvis der 

anvendes miljøfremmede stoffer i oplandet, vil der være risiko for påvirkning af 

grundvandskvaliteten på grund af geologien, som ikke viser forekomst af betyden-

de beskyttende lerdæklag. 
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7.2.15.3 Grundvandskemi 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for vandværkets borin-

ger fremgår af figur 7-46. I overskriften for tidsserierne er filternr. angivet efter 

DGU nr.  

 

Boring 16.676 og 16.682 indvinder vandtype D, som er en reduceret vandtype 

uden indhold af nitrat og med lavt sulfatindhold. Denne vandtype betegnes ikke 

sårbar overfor nitrat. Det lave sulfatindhold samt beregningsparametrene ionbyt-

ning og forvitring understøtter denne vurdering. Det vurderes at boringerne indvin-

der vand der dannes i de fjerne dele af oplandet, da vandtype D repræsenterer 

ældre vand.  

 

Boring 16.440 indvinder vandtype B, som repræsenterer ungt vand og betegnes 

derfor sårbart overfor påvirkninger fra overfladen. Vandet der indvindes fra borin-

gen indeholder i seneste analyse, fra februar 2012, 22 mg/l nitrat og 65 mg/l sul-

fat. På figur 7-46 ses siden 1999 stigende sulfat og siden 2004 stigende nitrat.  

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet, der indvindes, blev dannet. Beregningen 

af nitratpåvirkningen repræsenterer en blanding af vand dannet fra for få år siden i 

de boringsnære dele af oplandet til vand, der er dannet for mange år siden i de 

fjerne dele af oplandet. Den andel af grundvandet der kommer fra de fjerne dele af 

oplandet, vil som hovedregel være ældre end det grundvand der er dannet tæt på 

boringerne.  

 

Beregningen af nitratpåvirkningen i indvindingsoplandet til boring 16.440, foretaget 

for seneste analyse fra februar 2012, viser en nitratpåvirkning på ca. 60 mg/l. 

 

En nu opgivet privat boring, der ligger i vandværkets indvindingsopland og er filter-

sat i det øvre magasin, viser i en analyse fra 1991 nitratindhold på 40 mg/l og sul-

fat 70 mg/l. I 1976 var nitratpåvirkningen således på ca. 80 mg/l. Det øvre maga-

sin er derfor meget overfladepåvirket. 
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Figur 7-46 Tidsserier for boringer tilknyttet Manna Vandværk 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider og der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet. Der er analyseret for indhold 

af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på rentvand i februar 2012, og der er 

ikke påvist indhold af disse stoffer. 
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7.2.15.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet er domineret af landbrug med 80 %. De resterende arealer 

udgøres af bebyggelse og uklassificerede arealer med andele på hhv. 11 % og 9 %. 

Bebyggelsen udgøres af Manna Gårde, der ligger øst for Manna by. Kategorien 

Uklassificerede arealer dækker over veje og levende hegn og skyldes primært at 

oplandet gennemskæres af forbindelsesvejen Bredningen mellem Manna og Øster 

Hjermitslev. 

 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, vurderes at udgøre mere end 91 % af arealet 

i indvindingsoplandet, hvorimod der ikke er skov- og naturarealer, der ofte vil med-

føre en god beskyttelse af grundvandet. Hele indvindingsoplandet er udlagt til SFL-

områder i forhold til grundvand. Indenfor oplandet er der ikke udlagt skovrejs-

ningsområder eller områder hvor skovrejsning er uønsket, og der er ingen beskyt-

tede naturarealer. 
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7.2.16 Sammenfattende beskrivelse ved Melholt Vandværk 

Melholt Vandværk indvinder fra tre boringer (DGU nr. 27.587, 27.675 og 27.1053).  

 

Figur 7-47 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

 

Der ser ud til at være en fejlregistrering i Jupiter (den nationale database) af place-

ringen af boring 27.587. 

 

7.2.16.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-47, 

er beregnet ud fra den gældende indvindingstilladelse på 93.500 m3/år. Indvin-

dingsoplandet til Melholt Vandværk er et langstrakt og smalt, og strækker sig fra 

kildepladsen mod nord. Det grundvandsdannende opland ligger dels kildepladsnært 

dels i den fjerne del af indvindingsoplandet.  

 

Beregninger i grundvandsmodellen viser, at ca. 35 % af vandet, der indvindes ved 

Melholt Vandværk, er yngre end 20 år og ca. 30 % er ældre end 200 år. Der er 

altså tale om en stor spredning i alder, hvilket formodentlig skyldes komplicerede 

strømningsforhold, der kan ses ved boringer der ligger tæt på vandløb. 

 

Kildepladsen ligger tæt på et vandløb og det vurderes, at indvindingen er påvirket 

af ældre vand der strømmer fra dybereliggende jordlag til vandløbet. Mindre æn-

dringer i indvindingsmønsteret kan betyde forholdsvist store udsving i grundvands-

kvaliteten. 
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Figur 7-47 Forståelsesmodel for Melholt Vandværk.  

 

7.2.16.2 Geologiske forhold ved Melholt Vandværk 

Alle tre vandværkboringer indvinder fra det øvre magasin, som betegnes med stor 

sårbarhed både på grund af manglende lerdæklag over magasinet samt nitratsårbar 

vandtype.  

 

På figur 7-48 ses boringer tilhørende vandværket, hvor der findes geologiske oplys-

ninger i Jupiter. Boring 27.528 er medtaget for de geologiske oplysninger, men 

boringen er i dag sløjfet. Der foreligger ikke geologiske oplysninger på boringerne 
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27.587 og 27.1053, hvorfor disse ikke fremgår af det geologiske profil. Der er hel-

ler ikke oplysninger om disse boringers dybde. 

 

 

Figur 7-48 Geologisk profil for boringer tilhørende vandværket 

 

Det øvre grundvandsmagasin, der indvindes fra, har stor sårbarhed. Hvis der an-

vendes miljøfremmede stoffer i oplandet, vil der være risiko for påvirkning af 

grundvandskvaliteten på grund af geologien, som ikke viser forekomst af beskyt-

tende lerdæklag. 

 

7.2.16.3 Grundvandskemi 

Boring 27.587 og 27.675 indvinder vand af vandtype C. Vandet der indvindes er 

uden indhold af nitrat og med sulfatindhold på henholdsvis 62 mg/l og 42 mg/l. 

Vandtypen har tidligere været B, men indhold af nitrat. 

 

Boring 27.1053 indvinder vand af vandtype B, som repræsenterer ungt nitratholdigt 

vand og betegnes med stor sårbarhed overfor påvirkninger fra overfladen. Vandet 

fra boring 27.1053 indeholder ved seneste analyse, fra 2011, 12 mg/l nitrat og 60 

mg/l sulfat. 

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for boringerne 27.587 

og 27.675 fremgår af figur 7-49. I overskriften for tidsserierne er filternr. angivet 
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efter DGU nr. Der foreligger kun en enkel analyse fra boring 27.1053, hvorfor der 

ikke er udarbejdet tidsserie for denne. 

 

 

 

 

Figur 7-49 Tidsserier for boringer tilknyttet Melholt Vandværk 

 

Begge boringer vist på figur 7-49 har forhøjet sulfatindhold. Det forhøjede sulfat-

indhold viser, at der foregår nedbrydning af nitrat på grund af jordens naturlige 

indhold af mineralet pyrit. 

 

Boring 27.675 har et højt indhold af klorid, der svinger mellem 150 mg/ l og 210 

mg/l. Muligvis er kilden den nærliggende vej, men dette vides ikke. Det kan også 

være afsmitning fra ældre saltpåvirket vand fra dybereliggende magasiner. 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet, der indvindes, blev dannet. Beregningen 

af nitratpåvirkningen repræsenterer en blanding af vand dannet fra for få år siden i 
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de boringsnære dele af oplandet til vand, der er dannet for flere år siden i de fjerne 

dele af oplandet. Den andel af grundvandet der kommer fra de fjerne dele af oplan-

det, vil som hovedregel være ældre end det grundvand, der er dannet tæt på bo-

ringerne.  

 

Beregningen af nitratpåvirkningen i indvindingsoplandet, foretaget for seneste ana-

lyser fra boringerne 27.587 og 27.675 i 2012, viser en nitratpåvirkning på hen-

holdsvis 30 mg/l og 10 mg/l. 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider og der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet. Der er analyseret for indhold 

af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på rentvand i maj 2012, og der er ikke 

påvist indhold af disse stoffer. 

 

7.2.16.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Melholt Vandværk er domineret af landbrugsarealer på 88 

%. Skov og naturarealer udgør hhv. 3 % og 1 %, mens 4 % er bebyggelse. Resten 

er uklassificerede arealer (4 %), der fortrinsvis dækker over veje og levende hegn. 

 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 90 % af arealet i indvindings-

oplandet, hvorimod andelen af skov- og naturarealer, der ofte vil medføre en god 

beskyttelse af grundvandet, udgør 6 %. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for indvindingsoplandet er 89,3 mg/l, hvilket er 30 % højere end lands-

gennemsnittet på 69 mg/l. Dette stemmer meget dårligt overens med at det er 

beregnet at ca. 35 % af vandet, der indvindes ved Melholt Vandværk, er yngre end 

20 år, når der samtidigt kun ses en svag nitratpåvirkning af grundvandet. 

 

Det sydlige indvindingsopland er udpeget som SFL-område i forhold til grundvand 

og i mindre grad overfladevand. Der er ingen arealer med MVJ- aftale eller fredede 

områder indenfor oplandet. Der findes beskyttede hedeområder i området, svaren-

de til 1 % af oplandets samlede areal. Der er ikke udpeget skovrejsningsområde 

eller område med uønsket skovrejsning i indvindingsoplandet. 
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7.2.17 Sammenfattende beskrivelse ved Serritslev Vandværk 

Serritslev Vandværk indvinder fra to boringer (DGU nr. 9.447 og 9.671).  

 

Figur 7-50 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

 

 

Figur 7-50 Forståelsesmodel for Serritslev Vandværk.  
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7.2.17.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-50, 

er beregnet ud fra den gældende indvindingstilladelse på 30.000 m3/år. Indvin-

dingsoplandet til Serritslev Vandværk er et langt smalt opland, der strækker sig ca. 

1 km fra kildeplads mod nordøst for derefter at dreje i en mere østlig retning. Det 

grundvandsdannende opland har mindre udbredelse og ligger tæt på kildepladsen 

med udbredelse i nordlig retning.  

 

Beregninger i grundvandsmodellen viser, at over 50 % af vandet, der indvindes ved 

Serritslev Vandværk, er under 20 år gammelt. Der er kun en meget lille andel af 

grundvandet som er ældre end 200 år. 

 

7.2.17.2 Geologiske forhold ved Serritslev Vandværk 

Vandværkets boringer formodes begge filtersat i det nedre magasin, som er dækket 

af mere end 25 m ler. Grundvandsmagasinet der indvindes fra betegnes med lille 

sårbarhed. 

 

 

Figur 7-51 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

På figur 7-51 ses de lokale geologiske forhold omkring vandværkets ene boring 

9.447. Der foreligger ikke geologiske oplysninger på boring 9.671.  
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7.2.17.3 Grundvandskemi 

Boring 9.447 og 9.671 indvinder vandtype D, som er en reduceret vandtype uden 

indhold af nitrat og med meget lavt sulfatindhold. Denne vandtype har lille sårbar-

hed.  

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for boringerne 9.447 og 

9.671 fremgår af figur 7-52. I overskriften for tidsserierne er filternr. angivet efter 

DGU nr. Det er i Jupiter konstateret, at der for boring 9.447 er registreret en analy-

se i april 2013, som ikke er med på figuren. De seneste analyser for denne boring 

ligner de sidste analyser på tidsserierne. Det meget lave sulfatindhold samt bereg-

ningsparametrene ionbytning og forvitring understøtter at vandtypen viser en lille 

sårbarhed. 

 

 

 

Figur 7-52 Tidsserier for boringer tilknyttet Serritslev Vandværk 
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På tidsserien for boring 9.447 på figur 7-52 ses i 1993, 1996 og 1999 udsving i 

vandkvaliteten, som bl.a. ses ved højere indhold af sulfat og klorid. Vandkvaliteten 

har været stabil siden 1999, og det vurderes, at den ustabile vandkvalitet fra 1993 

til 1999 skyldes variationer i indvindingen eller måske analyser der er fejlregistreret 

i den nationale database Jupiter. 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider og der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet. Der er analyseret for indhold 

af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på rentvand i maj 2012, og der er ikke 

påvist indhold af disse stoffer. 

 

7.2.17.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Serritslev Vandværk er domineret af landbrugsarealer på 

73%. 17% udgøres af bebyggelse, idet Serritslev By ligger indenfor indvindingsop-

landet. Resten er skov (3%) og uklassificerede arealer (7 %), der fortrinsvis dæk-

ker over veje og levende hegn. 

 

Der ligger seks V1 kortlagte lokaliteter og to V2 kortlagte lokaliteter indenfor ind-

vindingsoplandet. 

 

Det vestlige indvindingsopland er udpeget som SFL-område i forhold til grundvand. 

Der er ingen arealer med MVJ- aftale, mens der ligger et fredet område omkring 

Serritslev Kirke indenfor oplandet. Den vestlige del af indvindingsoplandet omkring 

Serritslev Kirke er udpeget som uønsket skovrejsningsområde, mens der ikke er 

udpeget område med skovrejsning i indvindingsoplandet. 
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7.2.18 Sammenfattende beskrivelse ved Stenum Vandværk 

Stenum Vandværk indvinder fra to boringer (DGU nr. 9.11 og 9.668). Den totale 

indvindingsmængde i 2012 var 44.909 m³/år. 

 

Figur 7-53 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

 

 

Figur 7-53 Forståelsesmodel for Stenum Vandværk.  
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7.2.18.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-53, 

er beregnet ud fra den gældende indvindingstilladelse på 50.000 m3/år. Indvin-

dingsoplandet til Stenum Vandværk er et meget lille opland, som ligger i landskabs-

typen randmoræne. Oplandet strækker sig fra kildepladsen i østlig retning. Det 

grundvandsdannende opland dækker det meste af oplandet.  

 

Beregninger i grundvandsmodellen viser, at grundvandet ved Stenum Vandværk i 

gennemsnit har været 5 år undervejs. Det yngste vand har været 1 år undervejs og 

det ældste vand 30 år. Der indvindes således meget ungt vand. 

 

7.2.18.2 Geologiske forhold ved Stenum Vandværk 

Vandværkets boringer formodes begge filtersat i det øvre magasin. Dog er der ikke 

boreoplysninger for boring 9.668, så det vides ikke med sikkerhed i hvilket niveau 

denne boring er filtersat. Boring 9.11 er 25 meter dyb. 

 

Kortlægningen har vist, at der er mindre end 15 meter lerdæklag i oplandet. 

 

 

Figur 7-54 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

Det grundvandsmagasin, der indvindes fra, betegnes med nogen sårbarhed. Hvis 

der anvendes miljøfremmede stoffer i oplandet, vil der være risiko for påvirkning af 
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grundvandskvaliteten på grund af geologien, som ikke viser forekomst af betyden-

de beskyttende lerdæklag. 

 

7.2.18.3 Grundvandskemi 

Begge boringer indvinder vand af vandtype C. Vandet der indvindes er uden indhold 

af nitrat og med sulfatindhold på henholdsvis 48 mg/l og 51 mg/l.  

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for boringerne 9.11 og 

9.668 fremgår af figur 7-55. I overskriften for tidsserierne er filternr. angivet efter 

DGU nr. Begge boringer har ingen indhold af nitrat, men forhøjet sulfatindhold. Det 

forhøjede sulfatindhold viser, at der foregår nedbrydning af nitrat på grund af jor-

dens naturlige indhold af mineralet pyrit. Grundvandskvaliteten er stabil med min-

dre udsving i vandkvaliteten. 

 

 

 

Figur 7-55 Tidsserier for boringer tilknyttet Stenum Vandværk 

 



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 182 af 212 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet, der indvindes, blev dannet. Beregningen 

af nitratpåvirkningen repræsenterer en blanding af vand dannet fra for få år siden i 

de boringsnære dele af oplandet til vand, der er dannet for flere år siden i de fjerne 

dele af oplandet. Den andel af grundvandet der kommer fra de fjerne dele af oplan-

det, vil som hovedregel være ældre end det grundvand der er dannet tæt på borin-

gerne.  

 

Beregningen af nitratpåvirkningen i indvindingsoplandet, foretaget for seneste ana-

lyser fra boringerne henholdsvis fra februar 2009 og marts 2012, viser en nitratpå-

virkning på 20 - 35 mg/l. 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider og der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet. Der er analyseret for indhold 

af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på rentvand i februar 2013, og der er 

ikke påvist indhold af disse stoffer. 

 

7.2.18.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet domineres af landbrug og bebyggelse på henholdsvis 50 % og 

40 % af det samlede oplandsareal. Skovarealerne udgør 3 %, mens resten fortrins-

vis dækker veje og levende hegn. Andelen af bebyggelse er høj, da en del af det 

sydlige indvindingsopland rækker ind over byen Stenum.  

 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt 90 %, mens der kun i ringe grad 

er skov indenfor området (3 %).  

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-

udvaskning for indvindingsoplandet er 81,9 mg/l, hvilket er noget højere end 

landsgennemsnittet på 69 mg/l. Den beregnede grundvandsalder viser, at vandet 

er mellem 1 og 30 år undervejs til boringerne, og viser en nitratpåvirkning på 20-

35 mg/l. Dette stemmer udmærket med at ca. halvdelen er landbrug og en jævnt 

fordelt grundvandsdannelse i oplandet. 

 

Indenfor indvindingsoplandet ligger to V2 kortlagte lokaliteter, som kan udgøre en 

potentiel forureningstrussel for indvindingen. 
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Ca. halvdelen af landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er udpeget til SFL-

områder i forhold til grundvand. Der ses to fredede arealer i den sydlige del af op-

landet, begge i forbindelse med Stenum Kirke.  

 

Der er ikke udpeget skovrejsningsområder eller områder med uønsket skovrejsning 

i indvindingsoplandet. 
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7.2.19 Sammenfattende beskrivelse ved Thise Kirkebakke Vandværk 

Thise Kirkebakke Vandværk indvinder fra to boringer (DGU nr. 16.370 og 16.687).  

 

Figur 7-56 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

 

 

Figur 7-56 Forståelsesmodel for Thise Kirkebakkes Vandværk.  
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7.2.19.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-56, 

er beregnet ud den gældende indvindingstilladelse på 16.700 m³/år. Indvindingsop-

landet til Thise Kirkebakke Vandværk strækker sig fra kildepladsen i nordøstlig ret-

ning. Det grundvandsdannende opland udgør en mindre del af indvindingsoplandet 

og ligger i den centrale del af oplandet.  

 

Beregninger i grundvandsmodellen viser, at grundvandet ved Thise Kirkebakke 

Vandværk i gennemsnit har været 25 år undervejs. Det yngste vand har været 10 

år undervejs og det ældste vand 40 år. Der indvindes således ungt vand. 

 

7.2.19.2 Geologiske forhold ved Thise Kirkebakke Vandværk 

Vandværkets boringer er filtersat i det nedre magasin. Kortlægningen har vist, at 

oplandet ikke er beskyttet af betydende lerdæklag. 

 

 

Figur 7-57 Geologisk principskitse for vandværksboringer 

 

På figur 7-57 ses de lokale geologiske forhold omkring vandværkets boringer, som 

primært er sandede aflejringer. Det grundvandsmagasin, der indvindes fra, beteg-

nes med stor sårbarhed. Hvis der anvendes miljøfremmede stoffer i oplandet, vil 

der være risiko for påvirkning af grundvandskvaliteten på grund af geologien, som 

ikke viser forekomst af betydende beskyttende lerdæklag. 
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7.2.19.3 Grundvandskemi 

Boring 16.687 indvinder vand af vandtype C, som ikke indeholder nitrat. Hvis der 

ses stigende sulfatindhold betegnes vandtype C som nogen sårbarhed, fordi det 

stigende sulfatindhold viser, at der er påvirkning fra overfladen. Boring 16.687 har 

vist stigende sulfatindhold siden 2005 og vandtypen viser derfor nogen sårbarhed. 

 

Boring 16.370 indvinder vandtype A, som kendetegnes ved indhold af ilt og nitrat. 

Vandtype A repræsenterer ungt vand og betegnes derfor sårbart overfor påvirknin-

ger fra overfladen. 

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for boringerne 16.370 

og 16.687 fremgår af figur 7-58. I overskriften for tidsserierne er filternr. angivet 

efter DGU nr. Begge boringer har lavt eller ingen indhold af nitrat og boring 16.687 

viser svagt stigende sulfatindhold. Det stigende sulfatindhold viser, at der foregår 

nedbrydning af nitrat på grund af jordens naturlige indhold af mineralet pyrit. 
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Figur 7-58 Tidsserier for boringer tilknyttet Thise Kirkebakkes Vandværk 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet, der indvindes, blev dannet. Beregningen 

af nitratpåvirkningen repræsenterer en blanding af vand dannet fra for få år siden i 

de boringsnære dele af oplandet til vand, der er dannet for flere år siden i de fjerne 

dele af oplandet. Den andel af grundvandet der kommer fra de fjerne dele af oplan-

det, vil som hovedregel være ældre end det grundvand der er dannet tæt på borin-

gerne.  

 

Beregningen af nitratpåvirkningen i indvindingsoplandet, foretaget for seneste ana-

lyser fra boringerne henholdsvis fra oktober 2011 og maj 2010, viser en nitratpå-

virkning på 10-15 mg/l. 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider. Der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet. Der er i marts 2012 analyse-

ret for indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på rentvand og der er 

ikke påvist indhold af disse stoffer. 

 

7.2.19.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Thise Kirkebakke Vandværk er domineret af landbrugsarea-

ler (58 %) og skov (33 %). Bebyggelse og natur udgør hhv. 5 % og 2 %, mens de 

resterende 2 % dækker over veje som følge af den bynære placering. 

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-
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udvaskning for landbrugsarealer i indvindingsoplandet er 75,8 mg/l, hvilket er høje-

re end landsgennemsnittet på 69 mg/l. 

 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet udgør ca. 63 % af arealet i indvindingsoplan-

det, mens andelen af skov- og naturarealer, der ofte vil medføre en god beskyttelse 

af grundvandet udgør ca. 35 %. Indvindingsoplandet er i den centrale del udpeget 

som SFL-område for natur og grundvand. Der er ingen arealer med MVJ-aftale.  

 

I den centrale del af indvindingsoplandet er der registreret områder med hede. 

Skovrejsning er uønsket i ca. halvdelen af oplandet, og der er ikke udpeget skov-

rejsningsområder. 

 

7.2.20 Sammenfattende beskrivelse ved Thise Vandværk 

Thise Vandværk indvinder fra to boringer (DGU nr. 16.681 og 16.685).  

 

Figur 7-59 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 
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Figur 7-59 Forståelsesmodel for Thise Vandværk.  

 

7.2.20.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-59, 

er beregnet ud fra den gældende indvindingstilladelse på 35.000 m3/år. Indvin-

dingsoplandet til Thise Vandværk er langt og smalt og strækker sig fra kildepladsen 

i nordøstlig retning. Det grundvandsdannende opland udgør kun en lille del af ind-

vindingsoplandet og ligger i den fjerne del af oplandet.  

 

Beregninger i grundvandsmodellen viser, at grundvandet ved Thise Vandværk i 

gennemsnit har været 70 år undervejs. Det yngste vand har været 45 år undervejs 

og det ældste vand 130 år. 
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7.2.20.2 Geologiske forhold ved Thise vandværk 

Vandværkets boringer er filtersat i det nedre magasin. Kortlægningen har vist, at 

indvindingsoplandet i større områder har lerdæklag på mindre end 15 meters tyk-

kelse. Det nedre grundvandsmagasin, der indvindes fra, betegnes med nogen sår-

barhed. 

 

 

Figur 7-60 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

 

 

7.2.20.3 Grundvandskemi 

Boring 16.681 og 16.685 indvinder vandtype D, som er en reduceret vandtype 

uden indhold af nitrat og med lavt sulfatindhold. Denne vandtype betragtes ikke 

som nitratsårbar, men på grund af den manglende lerdæklagsbeskyttelse betegnes 

magasinet alligevel med nogen sårbarhed.  

 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for boringerne 16.681 

og 16.685 fremgår af Figur 7-61. Tidsserierne viser en vandtype, der ligger stabilt 

på vandtype D uden tegn på overfladepåvirkning. 

 



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 191 af 212 

 

 

 

Figur 7-61 Tidsserier for boringer tilknyttet Thise Vandværk 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider og der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet. Der er analyseret for indhold 

af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på rentvand i april 2008, og der er ikke 

påvist indhold af disse stoffer. 

 

7.2.20.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Thise Vandværk er domineret af landbrugsarealer (78 %). 

Bebyggelse udgør 6 % og skyldes at Thise by delvist ligger indenfor oplandet. De 

resterende arealer udgøres af natur (5 %) og skov (3 %) samt forbindelsesveje til 

Thise (8 %).  

 

Den potentielle nitratudvaskning i landbrugsarealerne er populært sagt den mæng-

de nitrat, der siver fra rodzonen ned mod grundvandet. Den gennemsnitlige nitrat-
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udvaskning for indvindingsoplandet er 85,3 mg/l, hvilket er højere end landsgen-

nemsnittet på 69 mg/l. 

 

Der er udpeget område med uønsket skovrejsning på i den vestlige del af området. 
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7.2.21 Sammenfattende beskrivelse ved Tømmerby Vandværk 

Tømmerby Vandværk indvinder fra to boringer (DGU nr. 9.675 og 9.863).  

 

Figur 7-62 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

 

 

Figur 7-62 Forståelsesmodel for Tømmerby Vandværk.  
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7.2.21.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-62, 

er beregnet ud fra den gældende indvindingstilladelse på 22.000 m3/år. Indvin-

dingsoplandet til Tømmerby Vandværk er langt og smalt og strækker sig fra kilde-

pladsen i nordøstlig retning. Det grundvandsdannende opland udgør kun en lille del 

af indvindingsoplandet.  

 

Beregninger i grundvandsmodellen viser, at grundvandet ved Tømmerby Vandværk 

i gennemsnit har været 60-85 år undervejs. Det yngste vand har været 20-35 år 

undervejs og det ældste vand 140 år. 

 

7.2.21.2 Geologiske forhold ved Tømmerby Vandværk 

Vandværkets boringer er filtersat i det nedre magasin. Kortlægningen har vist, at 

den kildepladsnære del af oplandet ikke er beskyttet af lerlag, og at der er lerdæk-

ke >15 meter i dele af oplandet. 

 

 

Figur 7-63 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

Det grundvandsmagasin, der indvindes fra,  betegnes med nogen sårbarhed. Hvis 

der anvendes miljøfremmede stoffer i oplandet, vil der være risiko for påvirkning af 

grundvandskvaliteten på grund af geologien, som ikke viser forekomst af betyden-

de beskyttende lerdæklag.  
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7.2.21.3 Grundvandskemi 

Boringerne 9.675 og 9.863 indvinder vand af vandtype C, som er karakteriseret 

ved ikke at indeholde nitrat. Tidsserier for begge boringer fremgår af figur 7-64. 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Tidsserier for boringerne 9.675 og 

9.863 fremgår af Figur 7-64. 

 

Begge boringer viser påvirkning fra overfladen med relation til gødskning med 

kvælstof. Det stigende sulfatindhold samt beregningsparametrene ionbytning og 

forvitring understøtter denne vurdering. Sulfatindholdet viser, at der foregår ned-

brydning af nitrat på grund af jordens naturlige indhold af mineralet pyrit. 

 

 

 

Figur 7-64 Tidsserier for boringer tilknyttet Tømmerby Vandværk 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet, der indvindes, blev dannet. Beregningen 

af nitratpåvirkningen repræsenterer en blanding af vand dannet fra for få år siden i 
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de boringsnære dele af oplandet til vand, der er dannet for ca. 140 år siden i de 

fjerne dele af oplandet. Den andel af grundvandet der kommer fra de fjerne dele af 

oplandet, vil som hovedregel være ældre end det grundvand der er dannet tæt på 

boringerne.  

 

Beregningen af nitratpåvirkningen i indvindingsoplandet, foretaget for seneste ana-

lyse fra henholdsvis februar 2009 og maj 2010, viser en nitratpåvirkning på 30-45 

mg/l for begge boringer. 

 

En privat boring, der ligger i vandværkets indvindingsopland og er filtersat i det 

øvre magasin, viser i en analyse fra 1976 højt nitratindhold på 79 mg/l og sulfat 45 

mg/l. I 1976 var nitratpåvirkningen således på ca. 95 mg/l. Det øvre magasin er 

derfor meget overfladepåvirket og nitraten er på vej nedad i grundvandsmagasinet. 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider og der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet. Der er analyseret for indhold 

af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på rentvand i februar 2013, og der er 

ikke påvist indhold af disse stoffer. 

 

7.2.21.4 Arealanvendelse 

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og byområder, der kan udgøre en forure-

ningstrussel i forhold til grundvandet, udgør i alt ca. 89 % af arealet i indvindings-

oplandet, mens skov, der kan give god beskyttelse af grundvandet dækker ca. 6 %.  

 

Der er ikke udpeget områder hvor skovrejsning er uønsket, mens ca. 2/3 er udpe-

get som skovrejsningsområde. 
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7.2.22 Sammenfattende beskrivelse ved Øster Brønderslev Vandværk 

Øster Brønderslev Vandværk indvinder fra 4 boringer (DGU nr. 16.576, 16.1240, 

16.1241 og 16.1270). Indvindingen var i 2012 godt 100.000 m³. 

 

 

Figur 7-65 Forståelsesmodel for Øster Brønderslev Vandværk.  

 

7.2.22.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Figur 7-65 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 
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Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-65, 

er beregnet ud fra faktisk den gældende indvindingstilladelse på 108.000 m3/år. 

Indvindingsoplandet til Øster Brønderslev Vandværk er langt og smalt og strækker 

sig fra kildepladsen i nordøstlig retning. Der er kun en lille andel meget ungt grund-

vand. Under 10% er yngre end 20 år. Ca. 15% af vandet er ældre end 200 år. 

 

7.2.22.2 Geologiske forhold ved Øster Brønderslev Vandværk 

Alle boringer er filtersat i det nedre magasin. Kortlægningen har vist, at den kilde-

pladsnære del af oplandet ikke er beskyttet af lerlag, og at der er større lerdække i 

den fjerne del af oplandet. 

 

 

Figur 7-66 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

Det nedre grundvandsmagasin, der indvindes fra, betegnes med nogen sårbarhed. 

Hvis der anvendes miljøfremmede stoffer i oplandet, vil der være risiko for påvirk-

ning af grundvandskvaliteten på grund af geologien, som ikke viser forekomst af 

betydende beskyttende lerdæklag.  

 

7.2.22.3 Grundvandskemi 

Boringerne 16.576 og 16.1240 indvinder vand af vandtype C, som ikke indeholder 

nitrat. Hvis der ses stigende sulfatindhold betragtes vandtype C sårbarhedsmæssigt 

som en vandtype med nogen sårbarhed, fordi det stigende sulfatindhold viser, at 

der er påvirkning fra overfladen. Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for 
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råvandsanalyser. Tidsserier vises, når der for en boring findes 3 eller flere analyser. 

Tidsserien for boring 16.576 fremgår af Figur 7-67. Boring 16.576 har vist et let 

stigende sulfatindhold siden 1997. 

 

Boring 16.1241 indvinder vandtype B, som repræsenterer ungt vand og har derfor 

stor sårbarhed overfor påvirkninger fra overfladen. Der foreligger ingen analyser fra 

boring 16.1270. 

 

 

Figur 7-67 Tidsserie for boring tilknyttet Øster Brønderslev Vandværk 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet blev dannet. Beregningen viser at der ved 

nedsivningen var ca. 30-50 mg/l nitrat i gennemsnit, da grundvandet blev dannet.  

 

Der er ikke målt indhold af pesticider. Der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet. Der er analyseret for indhold 

af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på rentvand i februar 2013, og der er 

ikke påvist indhold af disse stoffer. 

 

7.2.22.4 Arealanvendelse 

Arealanvendelsen i oplandet er hovedsageligt landbrug (87 %). Kun en mindre del 

er bebyggelse, som dækker en del af Øster Brønderslev by. 

 

Den sydlige del af indvindingsoplandet er udpeget som uønsket skovrejsningsområ-

de af hensyn til Øster Brønderslev Kirke, mens stort set resten af oplandet er udpe-

get som område med skovrejsning. 
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Den gennemsnitlige nitratudvaskning for landbrugsarealerne i indvindingsoplandet 

er 90,0 mg/l, hvilket er 30 % højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. 

 

Overordnet set udgør landbrugsarealerne den største forureningstrussel i indvin-

dingsoplandet ud fra en arealmæssig betragtning. Der er ikke registreret økologisk 

landbrugsdrift i oplandet. 

 



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 201 af 212 

7.2.23 Sammenfattende beskrivelse ved Øster Hjermitslev Vandværk 

Øster Hjermitslev Vandværk indvinder fra to tætliggende boringer (DGU nr. 16.648 

og 16.917). Den totale indvindingsmængde i 2012 var 16.086 m3/år. 

 

 

Figur 7-68 Forståelsesmodel for Øster Hjermitslev Vandværk.  

 

7.2.23.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Figur 7-68 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 
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Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-68, 

er beregnet ud fra den gældende indvindingstilladelse på 30.300 m3/år. 

 

Indvindingsoplandet til Øster Hjermitslev Vandværk er langt og smalt og strækker 

sig 3,7 km fra kildepladsen i nordøstlig retning. I den nære del af oplandet tæt på 

kildepladsen ligger Øster Hjermitslev by. I den fjerne del af oplandet er arealan-

vendelsen primært landbrug. Det grundvandsdannende opland ligger i den fjerne 

del af indvindingsoplandet. 

 

7.2.23.2 Geologi 

Der foreligger ingen geologiske oplysninger i tilknytning til vandværkets boring 

16.648. Figur 7-72 viser derfor kun en geologisk principskitse af boring 16.917. 

Boring 16.917 indvinder fra ca. 50 m dybde. Boring 16.648 er i følge borejournalen 

33 meter dyb. 

 

 

Figur 7-69 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

Geologien i boring 16.917 viser, at der ikke er betydende beskyttende lerlag lokalt 

ved boringen. Kortlægningen har vist, at der er nogen beskyttelse af lerdæklag i 

den fjerne del af oplandet, og at der lokalt omkring boringerne ikke er lerdæklag.  

 

Det grundvandsmagasin der indvindes fra betegnes med stor sårbarhed overfor 

overfladepåvirkning.  
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7.2.23.3 Grundvandskemi 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Der er ikke udarbejdet tidsserier 

for boring 16.917, da der er mindre end tre analyser fra denne boring. Tidsserie for 

boring 16.648 fremgår af figur 7-70.  

 

Fra boring 16.648 indvindes vandtype A, som kendetegnes ved indhold af ilt og 

nitrat, som siver ned fra overfladen. Vandet er ungt og har stor sårbarhed overfor 

påvirkninger fra overfladen. Vandkvaliteten i boring 16.648 har et nitratindhold tæt 

på grænseværdien (seneste analyse 49 mg/l) samtidig med at sulfatindholdet er 

højt (seneste analyse 95 mg/l). Boringen viser påvirkning fra overfladen med rela-

tion til gødskning med kvælstof. I 2004 viste en analyse nitratindhold på 53 mg/l 

og dermed en overskridelse af grænseværdien for nitrat.  

 

 

Figur 7-70 Tidsserie for boring tilknyttet Øster Hjermitslev Vandværk 

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet blev dannet. Beregningen viser at der ved 

nedsivningen var ca. 115 mg/l da grundvandet blev dannet. Beregningen er foreta-

get på seneste analyse fra februar 2009.  

 

En nu sløjfet/opgivet boring DGU nr. 16.49, som var filtersat i det øvre magasin, 

havde i en analyse fra 1999 nitratindhold på 67 mg/l og sulfat på 68 mg/l, hvilket 

kan omregnes til et nitratoverskud på ca. 100 mg/l. Denne boring ligger i den kil-

depladsnære del af oplandet og i det område, hvor beskyttelsen af lerdæklag er 

mindst. 
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Boring 16.917 indvinder fra ca. 50 m dybde og indvinder vandtype D, som er en 

reduceret vandtype uden indhold af nitrat. Denne vandtype har lille sårbarhed over-

for overfladepåvirkning. Vandet fra boringen indeholder ikke nitrat, og sulfat er lav 

men stigende.  

 

I den fjerne del af oplandet ses tre boringer tilknyttet Brønderslev Vestre Vand-

værk. To af disse boringer er uden nitratindhold og en enkelt boring har indhold af 

nitrat. Disse boringer en del dybere end boringerne ved Øster Hjermitslev Vand-

værk og er bedre beskyttet af lerlag. 

 

Kvælstofudbringningen i DK var i årene 1980’erne til midt halvfemserne på sit høje-

ste dvs. dette vil være at se i grundvand, der har været 20 til 30 år undervejs til 

boringerne. Kvælstofudbringningen var i starten af 1970’erne på omtrent samme 

niveau som i dag. Grundvandet har således været mest belastet indenfor de sene-

ste 40 år. Beregninger i grundvandsmodellen viser, at grundvandet ved Øster 

Hjermitslev Vandværk i gennemsnit har været 40 år undervejs. Det yngste vand 

har været 30 år undervejs og det ældste vand 65 år. 

 

Der er stor risiko for at nitratindholdet vil komme over grænseværdien på 50 mg/l 

fremover, idet nitratbelastningen ved nedsivningen fra rodzonen var ca. 115 mg/l. 

Det betyder, at der kan forventes stigende nitratindhold i takt med at kapaciteten 

fra pyrit til nedbrydning af nitrat opbruges. 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider og der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet. Der er analyseret for indhold 

af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på rentvand i februar 2013, og der er 

ikke påvist indhold af disse stoffer. 

 

7.2.23.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Øster Hjermitslev Vandværk er domineret af landbrugsarea-

ler (72 %) og uklassificerede arealer (18 %). Indenfor oplandet, er der 6 % skov, 

mens der ikke ses nogen naturarealer. Andelen af bebyggelse udgør 4 %, og dæk-

ker over bebyggelsen Øster Hjermitslev. I den sydlige del af området er der udpe-

get et område hvor skovrejsning er uønsket. 

 

Den gennemsnitlige nitratudvaskning for landbrugsområder i  indvindingsoplandet 

er 85,4 mg/l, hvilket er 24 % højere end landsgennemsnittet på 69 mg/l. 
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Overordnet set udgør landbrugsarealerne den største forureningstrussel i indvin-

dingsoplandet ud fra en arealmæssig betragtning. 

 

Der er kun registreret en begrænset økologisk landbrugsdrift i oplandet. 
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7.2.24 Sammenfattende beskrivelse ved Østvendsyssels Råvandsforsyning 

Østvendsyssel Råvandsforsyning indvinder fra fire boringer (DGU nr. 17.712, 

17.976, 17.1035 og 17.1057).  

 

 

Figur 7-71 Forståelsesmodel for Østvendsyssels Råvandsforsyning.  

 

7.2.24.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 

Figur 7-71 viser vigtige informationer om vandværkets grundvandsindvinding. Ne-

denfor er enkelte forklaringer til figuren: 

 OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

 Indvindingsopland: Indenfor dette område strømmer vandet til boringerne. 

 Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen indenfor indvin-

dingsoplandet, hvor vandet infiltrerer til grundvandsspejlet og strømmer vi-

dere til boringen. 

 



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 207 af 212 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland, som er vist på figur 7-71, 

er beregnet ud fra den gældende indvindingstilladelse på 600.000 m3/år. 

 

Indvindingsoplandet til Østvendsyssel Råvandsforsyning strækker sig 3,5 km fra 

kildepladsen i nordvestlig retning. I den nære del af oplandet er arealanvendelsen 

landbrug. Den fjerne del af oplandet er beliggende i Dronninglund Storskov. Det 

grundvandsdannende opland er omtrent sammenfaldende med indvindingsoplan-

det. 

 

7.2.24.2 Geologiske forhold ved Østvendsyssel Råvandsforsyning 

Der foreligger ingen geologiske oplysninger i tilknytning til vandværkets boringer 

17.712 og 17.1035. Figur 7-72 viser derfor kun en geologisk principskitse af boring 

17.976. 

 

 

Figur 7-72 Geologisk principskitse for vandværksboring 

 

Geologien i boring 17. 976 viser, at der ikke er beskyttende lerlag i de overflade-

nære lag.  

 

Kortlægningen har vist, at der kun ses lerdæklag i en mindre del af oplandet, og at 

der lokalt omkring boringerne ikke er lerdæklag.  

 

Grundvandsmagasinet, der indvindes fra betegnes med stor sårbarhed.  



  

  

 

 

 

 

Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev Side 208 af 212 

 

7.2.24.3 Grundvandskemi 

Der er i marts 2013 trukket data til tidsserier for råvandsanalyser. Tidsserier vises, 

når der for en boring findes 3 eller flere analyser. Der er ikke udarbejdet tidsserier 

for boringerne 17.1035 og 17.1057, da der er analyseret mindre end tre analyser 

fra disse boringer. Tidsserier for boringerne 17.712 og 17.976 fremgår af figur 

7-73.  

 

Boringerne 17.712 og 17.1035 indvinder vand af vandtype C, som er karakteriseret 

ved ikke at indeholde nitrat. I boring 17.712 ses stigende sulfatindhold, og vandty-

pen betragtes derfor sårbarhedsmæssigt som en sårbar vandtype, fordi det stigen-

de sulfatindhold viser, at der er påvirkning fra overfladen. Sulfatindholdet viser, at 

der foregår nedbrydning af nitrat på grund af jordens naturlige indhold af mineralet 

pyrit.  

 

Fra grundvandets sammensætning kan det beregnes, hvor stor nitratpåvirkningen 

var ved jordoverfladen, da grundvandet blev dannet. Beregningen viser at der ved 

nedsivningen var ca. 15 mg/l da grundvandet blev dannet. Beregningen er foreta-

get på seneste analyse fra februar 2012.  

 

Boring 17.976 og 17.1057 indvinder vand af vandtype D, som er en reduceret 

vandtype uden indhold af nitrat. Denne vandtype betegnes ikke sårbar.  

 

Grundvandets alder er ikke en eksakt alder, fordi der indvindes en pulje af vand, 

der er dannet over en periode på op omkring 200 år, alt efter hvor lang vej vandet 

har haft til boringen. Alderen kan vurderes ud fra grundvandsmodellen, der er op-

stillet for området.  
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Figur 7-73 Tidsserier for boringer tilknyttet Østvendsyssel Råvandsforsyning 

 

Kvælstofudbringningen i DK var i årene 1980’erne til midt halvfemserne på sit høje-

ste dvs. dette vil være at se i grundvand, der har været 20 til 30 år undervejs til 

boringerne. Kvælstofudbringningen var i starten af 1970’erne på omtrent samme 

niveau som i dag. Grundvandet har således været mest belastet indenfor de sene-

ste 40 år. Beregninger i grundvandsmodellen viser, at kun ca. 10 % af det vand, 

der indvindes er yngre end 40 år.  

 

Da der ikke er indhold af nitrat, og da kun en lille del af vandet er dannet de sidste 

40 år, vurderes det, at nitratindholdet ikke vil komme over grænseværdien på 50 

mg/l fremover, hvis belastningen i oplandet ikke øges. Dette kan forsigtigt vurderes 

fordi det ældste vand dannes under skovarealer. 

 

Der er ikke målt indhold af pesticider. Der er ikke analyseret for evt. indhold af 

oliestoffer og klorerede opløsningsmidler på råvandet. 

 

7.2.24.4 Arealanvendelse 

Indvindingsoplandet til Østvendsyssel Råvandsforsyning er domineret af skovarea-

ler på 47% og landbrugsarealer på 46 %. 5 % er naturarealer mens resten er be-

byggelse. 

 

Den sydøstlige del af indvindingsoplandet er udpeget som skovrejsningsområde, 

mens der ikke er udpeget område med uønsket skovrejsning i indvindingsoplandet.  
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