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 Indsatsplan

Forord

Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt fremlægger hermed et for-
slag til indsatsplan, som skal sikre, at Lindholm, Nr. Uttrup og Aalborg Kom-
mune Hvorup Syd vandværker samt Hvorup Kaserne kan levere godt drik-
kevand til deres forbrugere. Det er målet at sikre, at godt drikkevand også 
på længere sigt skal kunne pumpes ud til forbrugerne uden brug af udvidet 
vandbehandling.

Planen omfatter området med særlige drikkevandsinteresser ved Hvorup og 
indvindingsoplandene til Lindholm, Nr. Uttrup, AKV Hvorup Syd Vandværk 
og Hvorup Kaserne.

Indsatsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt og følge-
gruppen bestående af repræsentanter fra Aalborg Kommunes Tekniske For-
valtning, Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne, Aalborg Vandforsy-
ning, Nr. Uttrup Vandværk, Lindholm Vandværk og Aalborg Kaserne. 

Som baggrund for indsatsplanen er gennemført en detailkortlægning af ind-
satsområdet. Kortlægningen omfatter bl.a. følgende delopgaver:

•  Grundvandsressourcens mængde og kvalitet.
•  Tilstandsvurdering af indvindingsboringer.
•  Sårbarhed overfor nitrat.
•  Landbrugets forureningskilder.
•  Øvrige forureningskilder (linie-, flade- og punktkilder).

Kortlægningens resultater er sammenfattet i en række rapporter. Se referen-
celisten.

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. fe-
bruar 1999 om vandforsyning m.m., lov nr. 1150 af 17. december 2003 om 
miljømål m.v. for vandområder m.m., lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 
2001 om miljøbeskyttelse, samt bekendtgørelse nr. 494 af 28. maj 2000 om 
indsatsplaner. Indsatsplanen er desuden udarbejdet på baggrund af Region-
plan 2001 og Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2000 om zonering.

Forslaget har været forelagt Nordjyllands Amts Grundvandsråd til drøftelse 
den 2. februar 2005.

Forslaget har været i offentlig høring fra og med 30. maj til og med 7. august 
2005. 

Indsigelser og bemærkninger, samt forslag til ændringer og justeringer har 
været forlagt Nordjyllands Amts Grundvandsråd til orientering den 11. okto-
ber.

Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt har den 25. oktober 2005 
vedtaget indsatsplan Hvorup med de foreslåede ændringer. 

Forord
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                                                   Indsatsplan

Figur 1.1 Oversigtskort. Indsatsområde Hvorup med tilhørende vandværker.

Forord
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 Indsatsplan

1 Indledning

Amterne skal i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvin-
dingsoplande til nuværende og fremtidige vandværker vurdere sårbarheden i 
forhold til forureningskilder og fastsætte de nødvendige indsatser for at sikre, 
at der også i fremtiden kan leveres godt drikkevand til forbrugerne.

Nordjyllands Amt har i regionplanen udpeget en række områder, hvor der skal 
gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Målet 
er at sikre, at tiltag, som kan forbedre grundvandsbeskyttelsen, fremmes, så 
grundvandet også i fremtiden kan bruges som godt drikkevand.

Denne indsatsplan omfatter et indsatsområde (OSD) og indvindingsoplande 
udenfor det) ved Hvorup, beliggende i Aalborg Kommune.

Indsatsområdet ved Hvorup, der skal sikre den fremtidige indvinding af drik-
kevand til Nørresundbyområdet, strækker sig over et areal på 1550 ha, og 
omfatter oplandet til 4 vandværker – Nr. Uttrup, Lindholm, Aalborg Kommune 
Vandforsyning Hvorup Syd og Aalborg Kaserne. Vandværkerne har en samlet 
indvinding på 1,4 mio. m³ pr. år.

Grundvandsressourcen i området er begrænset. For stor samlet indvinding af 
drikkevand i området kan betyde en uhensigtsmæssig afsænkning af grund-
vandsspejlet, indtrængning af saltvand fra det nedre magasin og nedsivning 
af forurening fra jordoverfladen. Derfor indeholder indsatsplanen tiltag, der 
skal sikre balanceret vandindvinding.

Resultater af kortlægningen viser, at dele af indsatsområdet er sårbart overfor 
udvaskning af nitrat. Der er ikke akutte problemer med nitrat i drikkevandet, 
men for at sikre kvaliteten af drikkevandet i fremtiden er det visse steder nød-
vendigt at beskytte ressourcen mod nedsivning af nitrat. Der er derfor udpe-
get områder, hvor der skal ske en særlig beskyttelse mod nedsivning af nitrat. 
Indenfor disse områder er der lagt op til tinglyste aftaler med landmænd om 
at reducere/fastholde den nuværende lave nitratudvaskning.

En del af kildepladserne ligger tæt ved bymæssig bebyggelse, og grundvand-
kvaliteten skal her overvåges nøje. Der skal i området arbejdes for, at brugen 
af pesticider begrænses mest muligt, og det skal sikres, at der ikke forefindes 
eller etableres nye punktkilder, der kan udgøre en trussel for drikkevandsfor-
syningen.

De indsatser, der er beskrevet i denne indsatsplan, skal som udgangspunkt 
gennemføres ved frivillige aftaler mellem de berørte parter. Udgifterne til gen-
nemførelse af indsatsplanen, dvs. den konkrete afhjælpende/forebyggende 
indsats betales af de involverede vandværker. I Aalborg Kommune betaler 
Grundvandssamarbejdet den del af vandværkernes indsats, der ikke direkte 
kan henføres til det enkelte vandværk.

Regionplanens generelle retningslinier vil fortsat være gældende for hele 
OSD.

Indsatsplaner for grund-
vandsbeskyttelse
Af vandforsyningslovens § 13 
fremgår det, at for hvert af de 
undersøgelsesområder (indsats-
områder), der er fastlagt i vand-
planen, jf. lov om miljømål m.v., 
skal amterne vedtage en indsat-
splan. Undersøgelsesområder-
ne er fastlagt i Regionplan 2001 
og omfatter områder med sær-
lige drikkevandsinteresser og 
indvindingsoplande til almene 
vandværker.

Indledning
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Hvad er en indsatsplan?

Indsatsplanen er en handlingsplan, som angiver de nødvendige ekstra ind-
satser for at beskytte drikkevandet i et nærmere afgrænset område. Planen 
angiver, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og 
hvornår de gennemføres. En vedtaget indsatsplan er en kontrakt/aftale mel-
lem aftaleparterne om disse forhold.

Regionplanen angiver rammerne for den generelle beskyttelse af grundvands-
ressourcen, og indsatsplanen angiver rammerne for de ekstra indsatser, som 
skal iværksættes for at sikre forbrugerne godt drikkevand – også på meget 
langt sigt.

Indsatsplanen er således grundlaget for de aftaler, som skal indgås for at be-
skytte drikkevandet samt for amtets og kommunens administration på om-
rådet.

Det er og vil være en dynamisk plan, hvor virkningen af de ekstra indsatser 
og behovet for disse løbende vurderes. Indsatsplanen har som udgangspunkt 
en planperiode på 4 år. Planen vil i planperioden blive revideret, hvis effek-
ten af de iværksatte indsatser udebliver, hvis ny teknologi giver mulighed for 
bedre og evt. billigere indsatser, eller hvis ny viden ændrer forudsætningen 
for de valgte indsatser.

Sådan er planen blevet til

Forslaget til indsatsplan Hvorup er udarbejdet i samarbejde med følgegrup-
pen, som har drøftet de nødvendige tiltag og behovet for kommunikation og 
formidling omkring indsatsplanlægningen.

Følgegruppen, bestående af repræsentanter fra Aalborg Kommunes Tekniske 
Forvaltning, Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne, Aalborg Vand-
forsyning, Lindholm Vandværk, Nr. Uttrup Vandværk og Aalborg Kaserne, er 
nedsat den 22. oktober 2002 og har indtil oktober 2004 afholdt 4 møder. 
Desuden er der i slutningen af oktober 2004 afholdt yderligere et møde med 
hvert vandværk og Aalborg Kaserne.

Følgegruppen for ”Indsatsplan Hvorup”

Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne
Gitte Ramhøj, Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning
Annette Rosenbæk, Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning
Klaus Kolind-Hansen, Aalborg Kommune Vandforsyningen
Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen
Lene Dehn Nielsen, Aalborg Kommune, Vandforsyningen
Arne Larsen, Nr. Uttrup Vandværk
Niels Erik Munk, Nr. Uttrup Vandværk
Ib Rasmussen, Lindholm Vandværk
Ole Ekelund, Lindholm Vandværk
A.A. Simonsen, Aalborg Kaserne
O.S. Thomsen, Aalborg Kaserne
Anne Mette Nielsen, Nordjyllands Amt
Birgitte Andersen, Nordjyllands Amt
Birgitte Palle Nielsen, Nordjyllands Amt

Indledning
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Forslaget til indsatsplan har været forelagt Nordjyllands Amts Grundvandsråd 
til drøftelse på mødet den 2. februar 2005.

Dette forslag til indsatsplan er vedtaget af Udvalget for Teknik og Miljø den 
19. april 2005.

Forslaget har været i offentlig høring fra og med 30. maj til og med 7. august 
2005.

Indsigelser og bemærkninger, samt forslag til ændringer og justeringer har 
været forlagt Nordjyllands Amts Grundvandsråd til orientering den 11. okto-
ber.

Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt har den 25. oktober 2005 
vedtaget indsatsplan Hvorup med de foreslåede ændringer. 

Opfølgning

Efter indsatsplanen er vedtaget skal Amtet underrette de direkte berørte par-
ter skriftligt og individuelt med oplysninger om påtænkte foranstaltninger til 
afhjælpning eller forebyggelse af forurening på ejendommen, samt om ind-
holdet af planen i øvrigt.

Andre berørte parter skal underrettes skriftligt og individuelt om vedtagelsen 
og indholdet af indsatsplanen i oktober/november 2005.

Senest et år efter indsatsplanens vedtagelse mødes følgegruppen igen for at 
vurdere, om indsatserne gennemføres som fastlagt i planen. Herefter afta-
les det også, hvordan den videre opfølgning skal ske. Planen tages op til re-
vision efter 4 år.

Læsevejledning

Første del er selve Indsatsplanen med en oversigt over indsatserne, hvem der 
skal gennemføre disse, og hvornår de skal gennemføres. Oversigten, tabel 
2.1 og 2.2 beskriver de bestemmelser, der er bindende for områdets fremti-
dige anvendelse og beskyttelse.

Anden del er en redegørelse med en opsummering af den kortlægning, der 
er grundlaget for indsatsplanen. For den mere detaljerede beskrivelse af bag-
grunden henvises til en række rapporter, jf. referencelisten bagest i planen. 

Indledning

Gruppens medlemmer har bidraget med vigtige informationer om indvin-
dingsbehov, forureningskilder og lokal kendskab til arealudnyttelsen. Resul-
taterne af de geologiske og arealmæssige kortlægninger har været drøftet i 
følgegruppen, og der har været stor interesse for at drøfte indsatser, borger-
nes inddragelse og indsatsplanens gennemførelse.
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2 Indsatsplan

2.1  Afgrænsning af indsatsområde og 
 beskyttelseszoner

Indsatsplanen for den fremtidige vandindvinding og grundvandsbeskyttelse 
omfatter indsatsområdet Hvorup, se figur 1.1. Området er beliggende i Aal-
borg Kommune og dækker et areal på 1550 ha. Planen omfatter vandvær-
kerne Nr. Uttrup, Lindholm, Aalborg Kommune Hvorup Syd og Aalborg Ka-
serne.

En stor del af indsatsområdet er i Regionplan 2001 udpeget som Område 
med Særlig Drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområ-
de. Indsatsområdet og OSD ved Hvorup er på baggrund af den gennemførte 
kortlægning revideret i Forslag til Regionplan 2005. Denne indsatsplan om-
fatter det reviderede indsatsområde ved Hvorup.

Som baggrund for udarbejdelse af denne indsatsplan er der gennemført en 
detaljeret kortlægning af geologi, arealanvendelse og forureningskilder i det 
område, som i denne indsatsplan er omtalt som indsatsområdet.

Figur 2.1 Nitratfølsomme områder (stor, nogen og lille sårbarhed)

Afgrænsning af indsatsområde og beskyttelseszoner
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Figur 2.2 Indsatsområde med hensyn til nitrat og beskyttelseszoner.

Med baggrund i kortlægningsarbejdet indsnævres de områder, hvor der skal gen-
nemføres en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse i Hvorup Se fig. 2.1:

•  Indsatsområde med hensyn til nitrat (stor og nogen sårbarhed).
•  Beskyttelsesområder/ kildepladszoner.
•  Indvindingsoplande til vandværker.

Indsatsområde med hensyn til nitrat og indvindingsoplande udpeges i For-
slag til Regionplan 2005.

2.2 Trusler mod grundvandet

Der er følgende trusler mod grundvandet i indsatsområdet:

•  For stor samlet indvinding i området kan medføre uhensigtsmæssig sænk-
ning af grundvandsspejlet og indtrængning af saltvand.

•  Der er i dele af indsatsområdet risiko for vandkvalitetsproblemer ved for 
kraftig indvinding i den enkelte boring.

•  Risiko for nedsivning af forurenende stoffer fra især by- og erhvervsområ-
der.

• Risiko for nedsivning af kvælstof i de nitratfølsomme områder. 
• Anvendelse og håndtering af sprøjtegifte – både fra by og land.
•  Risiko for nedsivning af forurenede stoffer til grundvandet gennem ubenyt-

tede brønde og boringer.

Trusler mod grundvandet
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2.3 Prioritering af indsatsen

De nødvendige indsatser for at beskytte drikkevandet fastlægges i indsatsom-
rådet med hensyn til nitrat, kildepladszoner og indvindingsoplande. Beskyt-
telsestiltag indenfor disse områder prioriteres særligt højt.

De nødvendige indsatser fastlægges med baggrund i den gennemførte de-
tailkortlægning af indsatsområdet.

Iværksættelse af indsatser overfor henholdsvis nitrat og øvrige forureningskil-
der, herunder erhverv koordineres.

Prioritering af indsats overfor nitrat
Detailkortlægningen har vist, at den sydlige og østlige del af indsatsområdet 
har stor og nogen nitratsårbarhed. Den nuværende nitratbelastning gør, at 
der i dele af området er behov for en indsats overfor nitrat.

Der gennemføres som udgangspunkt et højt beskyttelsesniveau i kildeplads-
zonerne for at opnå hurtig effekt og for at begrænse indsatsen længere ude 
i indvindingsoplandet.

Beskyttelsesindsatsen prioriteres i forhold til nitratsårbarheden således, at om-
råder med stor sårbarhed har 1. prioritet, områder med nogen sårbarhed har 
2. og 3. prioritet.

Prioritering af indsatsen

Figur 2.3 Prioritering af beskyttelsesindsatser – nitrat
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Prioritering af indsats overfor øvrige forureningskilder
Indsatsen rettes mod de lokaliteter, der er beliggende i indvindingsoplande 
til de almene vandværker, samt lokaliteter beliggende i OSD. Undersøgelses- 
og afværge indsatsen over for grundvandstruende forureninger udgør en del 
af amtets samlede indsats til beskyttelse af grundvandet.

Figur 2.4 Prioritering af beskyttelsesindsatser – øvrige kilder

Områder der prioriteres lavere
Der gennemføres ikke en særlig forebyggende indsats for vandindvindings-
anlæg i større byområder, hvor vandet er sårbart overfor forurening, og hvor 
tætheden af mulige forureningskilder er stor. Der foretages en vurdering og 
tilpasning af vandværkets analyseprogram.

Der planlægges ikke en særlig forebyggende indsats for indvindingsanlæg, 
der ikke anses for at være bæredygtige på langt sigt.

Der planlægges heller ikke en særlig forebyggende indsats overfor nitrat i om-
råder med lille nitratsårbarhed, idet de generelle reguleringer af landbruget 
anses for tilstrækkelige.

Prioritering af indsatsen
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2.4 Målsætninger i indsatsområdet

Det er Nordjyllands Amts målsætning at sikre, at de nordjyske drikkevands-
forsyninger baseres på uforurenet grundvand. 

For at opfylde dette er målsætningen i indsatsområde Hvorup generelt:

•  At der er balance mellem ressourcens størrelse og det vand, der indvindes. 
Indvindingen må ikke være så kraftig, at grundvandet sænkes så meget, at 
vandkvaliteten eller naturforhold bliver forringet på kort og langt sigt.

•  Anvendelse og håndtering af pesticider fra såvel flade-, linie- og punktkilder 
begrænses mest muligt.

•  Nitratindhold i de nitratfølsomme områder med stor og nogen sårbarhed må 
ikke overstige 25 mg/l i gennemsnit i toppen af magasinet. I øvrige områder 
forventes nitratindholdet at være langt mindre.

•  Risikoen for forurening fra øvrige mulige forureningskilder skal minimeres 
på baggrund af en vurdering af miljøproblemets omfang, økonomien ved 
forskellige løsningsmuligheder og den tilgængelige viden.

I indsatsområder mht. til nitrat i Hvorup gælder desuden følgende målsæt-
ninger:

Indsatsprioritet 1 - maks. 25 mg/l i det vand, der forlader rodzonen.

Indsatsprioritet 2 og 3 - den gennemsnitlig nitratudvaskning fra rodzonen i 
indsatområdet skal bero på en konkret vurdering af nitratreduktionskapaci-
teten.

Målsætning:
Nordjyllands Amt har som mål, at 
drikkevandsforsyningen skal base-
res på uforurenet grundvand. Ni-
tratindholdet i det indvundne vand 
skal være så lavt som muligt og må 
ikke overskride grænseværdien på 
50 mg pr. liter.

I nitratfølsomme indvindingsområ-
der med stor og nogen sårbarhed, 
tilstræbes det, at nitratindholdet i 
magasinet i gennemsnit ikke over-
stiger 25 mg pr. liter. Målsætnin-
gen gælder indenfor OSD og ind-
vindingsoplande til vandværker, 
der ligger udenfor OSD.

Beskyttelsesstrategi:
Overordnet finder Nordjyllands 
Amt, at indgreb overfor nitrat skal 
ske på baggrund af en individuel 
vurdering, og at indgrebets styrke 
skal tilpasses problemernes om-
fang det pågældende sted. Det 
betyder at det også kan være en 
mulighed, at flytte eksisterende 
vandindvinding til mere robuste 
områder.

Der udpeges indsatsområder med 
hensyn til nitrat (karakteriseret ved 
stor og nogen sårbarhed overfor 
nitratudvaskning).

Indsatsprioritet 1 gennemføres de 
nødvendige beskyttelsesforanstalt-
ninger med henblik på at reducere 
nitratudvaskningen straks (kort tids-
horisont), enten frivilligt eller – hvis 
det ikke er muligt – ved ekspropria-
tion. Tidshorisonten for gennemfø-
relsen af indsatsen fastsættes i den 
enkelte indsatsplan.

Indsatsprioritet 2 gennemføres de 
nødvendige beskyttelsesforanstalt-
ninger først og fremmest ved frivil-
lige aftaler (længere tidshorisont).

Indsatsprioritet 3 skal ske en over-
vågning af grundvandets tilstand.

Iværksættelse af tiltag (jf. indsats-
planen) overfor nitrat skal ske se-
nest, når nitratkoncentrationen 
kommer over 25 mg pr. liter på ek-
sisterende vandværker, eller der er 
dokumenteret risiko herfor.

2.5 Indsatser

Tiltag, der kan forbedre grundvandsbeskyttelsen i indsatsområderne, skal 
fremmes og det er målet, at der inden for disse områder ikke placeres nye 
forureningskilder. 

Denne indsatsplan supplerer den generelle beskyttelse af drikkevandet på 
følgende områder:

• Udnyttelse af grundvandsressourcen og placering af fremtidige boringer.
• Tilpasning af vandværkernes vandindvinding gennem handlingsplaner.
•  Begrænsning af brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kilde-

pladszoner.
•  Begrænsning af brug af kvælstof i de nitratfølsomme områder (stor og nogen 

sårbarhed).
• Fastholdelse af eksisterende skov- og naturarealer.
• Oplysningskampagner om alternativ ukrudtsbekæmpelse i boligområder.
• Kommunens, amtets og statens brug af pesticider.
• Begrænsning i udlægning af erhvervs- og boligområder.
•  Eksisterende potentielle forureningskilder fjernes eller sikres (spildevand, 

erhverv, trafikanlæg og jernbaner, gårds-, påfyldnings- og vaskepladser, 
husdyrgødning).

• Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer.
•  Informationskampagner om indretning af boringer, brug af nedsivningsan-

læg og gamle olietanke. 
• Overvågning af grundvandet.

Målsætninger i indsatsområdet
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I tabellen 2.1 er der givet en samlet oversigt over de indsatser for grundvands-
beskyttelse, som er aftalt skal gennemføres i Indsatsplan Hvorup. For en nær-
mere redegørelse heraf henvises til kapitel 3.

Der er i tabellen anvendt følgende forkortelser:
AK: Aalborg Kommune
GV: Grundvandssamarbejdet
FBT: Forsvarets Bygningstjeneste
NJA: Nordjyllands Amt

Tabel 2.1: Oversigt over nødvendige indsatser i indsatsområde ”Hvorup”

Målsætning for nitrat i grund-
vand, der anvendes til drik-
kevand
Nordjyllands Amt vedtog den 9. 
december 2003 en målsætning 
og beskyttelsesstrategi for nitrat i 
grundvand, der anvendes til drik-
kevand.

Indsatser

1. Vandindvinding
Indsats Ansvar Tidsplan Handling
Etablering af ny kildeplads til 
erstatning for Nr. Uttrup, Hjør-
ringvej kildeplads

Nr. Uttrup 
Vandværk, 
GV

2006 - 2008 Der skal udarbejdes en plan for udflytning af kilde-
pladsen ved Hjørringvej.

Vandværket skal disponere efter, at kildepladsen på 
sigt skal flyttes.

Etablering af ny kildeplads til 
erstatning for Lindholm, Vikin-
gevej kildeplads 

Lindholm 
Vandværk, 
GV

2006 - 2008 Der skal udarbejdes en plan for udflytning af kilde-
pladsen ved Vikingevej.

Vandværket skal disponere efter, at kildepladsen på 
sigt skal flyttes.

Handlingsplaner for almene 
vandværker

GV og vand-
værkerne

2006 - 2008 Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, 
der er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 1/. 
Disse skal følges op med bindende handlingsplaner for 
hvert vandværk, som skal omfatte elementerne: 

Indvindingsstrategi, kontrol med vandkvalitet og tek-
nisk tilstand, særligt moniteringsprogram og vandtab.

Besigtigelse af almene vand-
forsyningsboringer

AK 2006 - → Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrif-
terne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 
om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Boringerne bør besigtiges mindst én gang om året.

Tilpasning af vandindvinding. 
Fordeling af mængder på kil-
depladser.

NJA 2006 Amtet skal vurdere en maks. tilladelig udnyttelse af res-
sourcen og fordele mængder på kildepladserne. Be-
skyttelseszoner udpeges.

Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. Der gives 
ikke tilladelser til havevanding og erhvervsformål, her-
under markvanding.

Information til almene vand-
værker

NJA 2006 Der skal ske en forebyggende indsats i form af infor-
mation om indretning af boringer, kriterier for flytning 
af boringer, kriterier for etablering af boringer samt go-
de råd omkring drift af udenomsarealer og sløjfning.

Kampagne for opsporing af 
gamle brønde/boringer 

GV 2006 - 2008 Der gennemføres en kampagne for at opspore gamle 
brønde/boringer beliggende i kildepladszoner og ind-
vindingsoplande.

Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfnin-
gen skal efterfølgende dokumenteres med en sløjfning-
serklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet.
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1. Vandindvinding, fortsat
Indsats Ansvar Tidsplan Handling
Besigtigelse af brønde og bo-
ringer, ikke almene vandværker 
i kildepladszonen.

AK 2006 - 2008 I kildepladszonen skal det sikres, at boringer, der er i 
brug, er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse 
nr. 672 af 26. juli 2002 om udførelse af boringer og 
brønde på land. Det påhviler ejeren at bringe forhol-
dene i orden.

Boringer og brønde bør besigtiges én gang om året, 
evt. i forbindelse med andet tilsyn.

Tilbud om analyser for borings-
kontrol og pesticider ved ikke 
almene anlæg.

 GV 2006 - 2008 Enkelt indvinderne i kildepladszonen bør tilbydes en 
boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden.

2. Grundvandsressourcen
Der skal ske en afklaring af 
vandbalancen.

NJA 2006 Kortlægning og vandbalance i forbindelse med amtets 
opgaver ved Hammer Bakker

Magasinafgrænsning i den 
nordlige del af OSD.

NJA 2006 Amtet kortlægger grundvandsmagasinerne i den nord-
lige del af indsatsområdet sammen med området ved 
Hammer Bakker.

Vurdering af nitratreduktions-
kapaciteten i indsatsområder 
med nogen sårbarhed (priori-
tet 2 og 3)

NJA 2006 Amtet foretager en konkret vurdering af nitratredukti-
onskapaciteten i indsatsområder med nogen sårbar-
hed med henblik på at fastsætte operationelle målsæt-
ninger for disse zoner.

3. Arealanvendelsen, nitrat 
Reduktion af kvælstofbelast-
ning i indvindingsoplandet til 
Lindholm – Voerbjergvej.  
Stor sårbarhed.

GV 2006 - 2008 Fokus på at fastholde arealanvendelsen med lav ni-
tratudvaskning i kildepladszonen og ekstensivere drif-
ten på markerne i den østlige del af kildepladszonen. 
Områder tilhørende 1-2 lodsejere.

Fastholde nuværende MVJ-aftaler. For arealer uden 
MVJ-aftaler skal der arbejdes for tinglyste deklaratio-
ner. Drøfte muligheder med lodsejer om driften på 
øvrige arealer.

Reduktion af kvælstofbelast-
ningen i indvindingsoplandet til 
Lindholm – Voer bjergvej. 
Nogen sårbarhed

GV 2006 - → Nitratudvaskningen på arealerne med nogen sårbar-
hed samt de nærmeste marker opstrøms kildeplads-
zonen skal reduceres. Områder tilhørende 1-2 lods-
ejere.

For arealer uden MVJ-aftale skal der arbejdes for ting-
lyste deklarationer. Drøfte muligheder med lodsejere 
i området.

Fastholdelse af nuværende lav 
kvælstofbelastning for indvin-
dingsoplandet til AKV Hvorup 
Syd, Nr. Uttrup, Aalborg Kaser-
ne. Stor og nogen sårbarhed.

GV 2006 - → Fokus på at fastholde den nuværende lave nitratud-
vaskning, primært ved aftaler med Aalborg Kaserne.

Aftale med kasernen om ikke at intensiverer driften, 
ikke at anvende kvælstof og ikke at foretage renafdrift 
af større områder. 

Fastholdelse af nuværende lav 
kvælstofbelastning i kildeplads-
zonen til Aalborg Kasernes 
vandværk

FBT 2006 - → I kildepladszonen ved Aalborg Kasernes vandværk skal 
det sikres, at der ikke anvendes kvælstofgødning på 
nogen arealer – heller ikke i park- og haveanlæg.

Indsatser
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3. Arealanvendelsen, nitrat, fortsat

Indsats Ansvar Tidsplan Handling

Ingen spildevandsslam i op-
land.

AK 2006 - → Undersøge mulighed for ændring af praksis for hånd-
tering af spildevandsslam.

Indvindingsoplande bør som minimum friholdes for 
spildevandsslam.

3. Arealanvendelsen, pesticider 
Begrænsning af brugen af pe-
sticider og andre miljøfremme-
de stoffer i kildepladszonerne.

GV 2006 - 2008 Der må ikke anvendes og håndteres pesticider i kilde-
pladszoner.

Frivillige aftaler.
Rundsende information.

Arealanvendelsen i øvrigt
Fastholdelse af eksisterende 
naturområder.

NJA 2006 Amtet udsender oplysninger og vejledning om arealer, 
der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, og der skal 
vejledes i, hvordan disse arealer beskyttes.

Rammer for skovrejsning. NJA 2006 Der er ikke udpeget skovrejsningsområder i oplandet.

Såfremt der viser sig behov for det, vil amtet vurdere 
muligheden for at udlægge nye områder for skovrejs-
ning.

Indsats for at fremme MVJ-ord-
ningen.

NJA/land-
brugsorgani-
sationerne

2006 - → Der gennemføres en indsats for at fremme ordninger-
ne i indsatsområder mht. nitrat.

Amtet udsender informationsmateriale om MVJ, MB- 
ordninger til alle lodsejere i oplandet.

Ordningerne har p.t. ingen midler i grundvandsområ-
derne. Amtet lægger fortsat pres på de statslige myn-
digheder.

4. Byer - pesticider og miljøfremmede stoffer
Der må ikke anvendes pestici-
der på offentlige arealer.

NJA/AK/FBT 2006 - → Der informeres om, at der ikke sprøjtes på offentlige 
arealer. 

”Projekt giftfri by”. AK/GV 2006 - → Gennemførelse af pesticid fri by kampagne med in-
formation om risikoen ved anvendelse af kemiske be-
kæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og for-
slag til alternative bekæmpelsesmetoder. F.eks. infor-
mation via pjecer, havekonsulenter m.v.

Indsatsområdet skal friholdes 
for byvækst ud over allerede 
udlagte områder.

NJA/AK 2006 - → Udmøntes ved amtets og kommunens plansager.
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5. Forureningskilder i øvrigt
Indsats Ansvar Tidsplan Handling
Risikovurdering af forurenings-
kilder i militærområdet, Aalborg 
Kaserne.

FBT/NJA

FBT/AK/NJA

2006

2007 - →

Gennemgående vurdering og risikovurdering af for-
ureningstilstanden inden for området ved Aalborg Ka-
serne.
(Opgaven er igangsat i 2005).

Efterfølgende vurdering af behov for tiltag.

Spildevand
Reducere risiko for udsivning af 
forurenet kloakvand fra offent-
lige kloakker til grundvand.

AK 2006 - → Konkret risikovurdering af kloaknettet i forhold til 
grundvandsinteresser på grundlag af tv-inspektioner 
og tilstandsvurdering.

Renoveringsplan for kloaknettet inden for indvindings-
oplandet.

Reducere risiko for udsivning af 
forurenet kloakvand fra private 
kloakker til grundvand.

GV 2006 - → Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold 
til grundvandsinteresser på grundlag af tv-inspektioner 
og tilstandsvurdering.

Reducere risiko for forurening 
fra de private nedsivningsan-
læg i kildepladszonerne.

AK/GV 2006 - 2008 Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlægge-
ne inden for kildepladszonerne.

På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet 
for etablering af alternative afløbsanlæg på de berør-
te ejendomme inden for kildepladszonerne, herunder 
mulighed for tilslutning til offentlig kloak.

Reducere risiko for forurening 
fra de private nedsivningsanlæg 
i indvindingsoplandet.

GV 2006 - 2008 Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg 
i indvindingsoplandet omkring brugen af miljøfrem-
mede stoffer ved rengøring m.v. og risikoen i forhold 
til vandindvinding i området.

Olietanke 
Kampagne vedr. gamle tanke. AK 2006 - 2008 Anmodning til udvalgte grundejere om lovliggørelse af 

ikke lovlige tanke – alternativt kommunalt påbud. 
Besigtigelse og tilstandsvurde-
ring af samtlige olietanke inden 
for kildepladszonerne.

GV 2006 - 2008 Det undersøges, om tankene opfylder de gældende 
regler for olietanke.

Supplerende monitering. GV 2006 - 2008 Vurdering af behovet for supplerende grundvandsmo-
nitering i forhold til de kortlagte olietankeanlæg.

Erhverv og deponeringer
Øget tilsyn, landbrug og virk-
somheder.  

TF/NJA 2006 - → Tilsynsfrekvensen sættes op på de erhverv, der er belig-
gende i det fælles indvindingsopland, bilag D.

Mulige forureningskilder, se bi-
lag D.

NJA 2006

2006 - →

Der udføres historisk redegørelse og vurdering af be-
hov for orienterende forureningsundersøgelse.  

Indarbejdes i den offentlige prioritering.
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Trafikanlæg og jernbaner
Indsats Ansvar Tidsplan Handling
Undersøgelse af om vejsaltning 
udgør et problem for grundvan-
det i kildepladszonen ved Voer-
bjergvej.

NJA 2006 Der bør foretages en generel vurdering af problemets 
omfang.

Ukrudtsbekæmpelse uden brug 
af pesticider langs jernbanen.

NJA 2006 - → Ukrudtsbekæmpelse med round up langs jernbanerne 
bør ophøre. 

NJA drøfter muligheder med Bane Danmark.
Reducere risiko for forurening 
i forbindelse med uheld ved 
transport af farligt gods.

GV 2006 - 2008 Kortlægning af spredningsveje for forurening langs 
jernbanen og vejarealerne ind mod kildepladserne.

Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de 
berørte kildepladser.

Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser – pesticider
Reducere forureningsrisiko fra 
mulige pesticid punktkilder.

GV 2006 - → Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i 
oplandet får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og 
–anvendelse.

Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En 
kampagne bør gælde alle ejendomme i indvindings-
oplandet – ikke kun landbrugsejendomme.

Frit lejde kampagne, hvor ikke godkendte pesticider 
indsamles.

Opbevaring af husdyrgødning – nitrat
Kildepladszoner med stor og 
nogen sårbarhed søges friholdt 
for opbevaring af husdyrgød-
ning.

AK 2006 - → Der bør ikke etableres nye opbevaringsfaciliteter i kil-
depladszonen. 

Undtaget herfra er ejendomme, hvor eksisterende op-
bevaringsforhold efter nærmere undersøgelser vurde-
res at være sikre. 

I kildepladszoner med stor og 
nogen sårbarhed sløjfes gamle 
opbevaringsfaciliteter.

AK 2006 - → Gamle opbevaringsfaciliteter sløjfes.

I indvindingsoplande med stor 
sårbarhed sløjfes gamle ajle-
beholdere, møddingpladser og 
gyllebeholdere.

AK 2006 - → Gamle opbevaringsfaciliteter sløjfes. 
Ved etablering af nye opbevaringsfaciliteter bør der 
stilles særlige krav. Eks. mulighed for at checke om be-
holderen er tæt ved etablering af drænsystemer og op-
samlingsbrønd, BAT (landbrugetsrådgivningscenter).

Øget tilsyn, landbrug. AK 2006 - → Tilsynsfrekvensen med landbrug intensiveres, herunder 
tilsynet med gyllebeholdere, og der følges endvidere 
op på øvrige opbevaringsfaciliteter.
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6. Overvågning
Indsats Ansvar Tidsplan Handling
Overvåge vandkvaliteten ved 
Aalborg Kaserne.

FBT/AK 2006 - → Aalborg Kaserne skal iværksætte løbende monitering 
af vandkvaliteten svarende til almene vandværker, incl. 
boringskontrol og pesticider. 

Overvåge vandkvaliteten ved 
almene vandværker.

GV/vand-
værker

GV

2006 - →
1. gang år-
ligt

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i 
de eksisterende indvindingsboringer og moniterings-
boringer i indsatsområdet. En gang pr. år analyseres 
for nitrat, sulfat, klorid og jern. Hvert 5. år i udvidet 
omfang.

Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vur-
deres sammen med de tilsvarende data fra indvin-
dingsboringerne.

Overvåge nitratudvaskning ud 
fra registerdata i indvindings-
oplandet.

NJA 2006 - →
1. gang før 
revision af 
planen.

Ved hjælp af simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplandet til Voer-
bjergvej på baggrund af sidste års gødnings- og mark-
planer.

En tilsvarende overvågning bør gennemføres i de øv-
rige områder med stor nitratsårbarhed.

Monitering over for punktkilder, 
Vikingevej.

Lindholm 
Vandværk

2006 - → Samtlige indvindingsboringer analyseres mindst én 
gang årligt for indholdet af olieprodukter, herunder 
BTEX’er og MBTE.

Monitering overfor fladekilder 
ved Vikingevej og Hjørringvej.

Lindholm 
Vandværk 
og 
Nr. Uttrup 
Vandværk

2006 - → Analyser for pesticider udvides fra 23 til 34-36 para-
metre således, at der som minimum udføres én analyse 
på vandværket pr. år.

Indsatser
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2.6  Retningslinier for tilladelser og 
 myndighedsopgaver

I tabel 2.2 er opstillet retningslinier og regionplanændringer, som har betyd-
ning for amtet og kommunens administration i forhold til gældende lovgivning 
(planloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, landbrugsloven, og 
byggelovgivningen).

Hvor intet andet er angivet gælder retningslinierne for hele indsatsområdet.

Tabel 2.2 Retningslinier for tilladelser og myndighedsopgaver

Retningslinier for tilladelser og myndighedsopgaver

Nordjyllands Amt
Regionplanlægning. Nordjyllands Amt har i Regionplan 2001 udpeget Områder med Særli-

ge Drikkevandsinteresser, indsatsområder, indvindingsoplande til almene 
vandværker og nitratfølsomme indvindingsområder. 

Nordjyllands Amt har i Forslag til Regionplan 2005 revideret OSD indsats-
området og indvindingsopland.

Nordjyllands Amt har i Forslag til Regionplan 2005 udpeget kortlagte ni-
tratfølsomme områder med stor og nogen sårbarhed som ”indsatsområder 
med hensyn til nitrat”.

Regionplanens retningslinie, kapitel 6.1
(Forslag til regionplan 2005).

Regionplanens retningslinier om grundvandsbeskyttende foranstaltninger, 
jf. kapitel 6.1 i OSD iagttages med skærpet opmærksomhed i indvindings-
oplande og kildepladszoner og i ”indsatsområder med hensyn til nitrat” i 
særdeleshed hvad angår nitratudvaskning.

Tilladelser efter vandforsyningsloven. Følgende retningslinier skal iagttages i indsatsområdet ved meddelelse af 
tilladelser efter vandforsyningsloven:

• Decentral vandforsyning søges opretholdt.
• Spredning af vandindvindingen søges fremmet.
•  Der skal være balance i mellem grundvandsdannelse og indvinding i om-

rådet.
•  Vilkår om grundvandsovervågning fastsættes i overensstemmelse med 

indsatsplanen.

Der gives ikke nye tilladelser til erhvervsmæssig indvinding inden for ind-
vindingsoplande. 

Der skal ske skærpet tilsyn med boringer i vandindvindingsområder.
Udpegning af § 22 områder. Kildepladszonen udpeges som beskyttelsesområde efter miljøbeskyttelses-

lovens § 22. Udpegningen sker i forbindelse med indvindingstilladelser ef-
ter vandforsyningsloven.

VVM-husdyrbrug. I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse for husdyrbrug indenfor 
nitratfølsomme dele af et indsatsområde (stor og nogen sårbarhed), skal to 
forhold som udgangspunkt være opfyldt:

I disse områder må der ikke ske intensivering, der medfører en væsentlig 
merbelastning i området.

Indsatsplanens målsætning for nitratindhold i magasinet på maks. 25 mg/l, 
skal kunne overholdes på den ansøgte ejendoms udspredningsarealer in-
denfor det nitratfølsomme område.

Miljøgodkendelser. Der gives ikke tilladelse til nyanlæg i indsatsområdet, som medfører øget 
risiko for grundvandet.

Myndighedsbehandling generelt. Der skal ved sagsbehandling inden for indsatsområdet informeres og vejle-
des om beskyttelse af grundvandet.
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Retningslinier for tilladelser og myndighedsopgaver

Nordjyllands Amt, fortsat
Mulige forurenede grunde. Ved prioritering af undersøgelser og oprydning prioriteres indsatsområdet 

højt.
Drift af offentlige arealer. Der må ikke anvendes pesticider på de offentlige arealer.

 Aalborg Kommune
Forpagtningskontrakter. Indsatsplanens målsætninger skal indarbejdes i forpagtningskontrakter.
Kommuneplanlægning. Det anbefales, at den kommunale planlægning afspejler de udlagte beskyt-

telseszoner (indsatsområde med hensyn til nitrat, indvindingsoplande og kil-
depladszoner), bl.a. bør zonerne fremgå af kommune- og lokalplaner med 
angivelse af, at grundvandsbeskyttelseshensyn bør iagttages med skærpet 
opmærksomhed.

Det skal sikres, at der ikke etableres nye bolig- og erhvervsområder i ind-
satsområdet.

Kommuneplanrammerne skal sikre, at virksomheder i landzonen ikke får 
større udvidelsesrammer. De skal endvidere sikre, at der i byzone ikke etab-
leres virksomheder, som udgør en forureningsrisiko.

Salg af kommunale arealer. Der skal tinglyses dyrkningsdeklarationer før salg.
Miljøgodkendelser. Der kan ikke gives tilladelse til nyanlæg/udvidelser, som medfører en øget 

risiko for forurening af grundvandet.
Tilsyn med virksomheder, landbrug m.v. Øget tilsynsfrekvens i kildepladszonerne.

Der skal lægges vægt på alle aktiviteter og oplag, der kan udgøre en risiko 
for grundvandet, herunder også opbevaring og håndtering af andre typer 
miljøfremmede stoffer end olie.

Der skal gennemføres en aktiv indsats for at gældende regler vedr. olietanke 
overholdes. Der skal orienteres om regler ved olietanke.

Byggesagsbehandling. Ved byggesagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres til at 
etablere overjordiske olietanke, evt. opsamling og overdækning.

Drift af kommunale arealer. Der må ikke anvendes pesticider på de arealer, kommunen ejer.
Myndighedsbehandling generelt. Der skal ved sagsbehandling inden for indsatsområdet informeres og vejle-

des om beskyttelse af grundvandet.

Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne
Vandforsyningsplanen. Indsatsplanen er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen.
Vandindvindingstilladelser. Der kan ikke gives indvindingstilladelser til havevandingsboringer i indsats-

området.
Forhandling af aftaler m.m. Forhandling af frivillige aftaler skal ske med baggrund i indsatsplanen.
Tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste 
deklarationer.

Der skal føres tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste deklarationer.

Tilsyn med almene vandforsyningsan-
læg.

Der skal føres tilsyn med almene vandforsyningsanlæg. Der skal følges op 
på handlingsplaner og moniteringsprogrammer.

Tilsyn med ikke almene vandforsynings-
anlæg.

Der skal føres årlige besigtigelser af de ikke almene vandforsyningsanlæg i 
kildepladszonen. Der skal arbejdes for, at boringer, som ikke er i brug, bli-
ver sløjfet.

Spildevand. Vandindvindingsinteresser skal prioriteres ved renovering af kloakker. Der 
skal stilles krav til de materialer, der anvendes.

Der kan ikke gives tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg i kildeplads-
zonen.

Information. De berørte lodsejere skal informeres om indsatsplanen.
Generel orientering vedr. sprøjtning, olietanke, vejmaterialer m.m.
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2.7 Opfølgning af indsatsplanen

Mange af de indsatser, som er beskrevet i indsatsplanen, rækker tidsmæssigt 
ud over planens tidshorisont på 4 år. Tiltag og indsatser er vurderet ud fra en 
række forudsætninger, som i mange tilfælde vil være under fortsat udvikling. 
Specifikt for indsatsområdet kan nævnes drikkevands- og grundvandskvalitet, 
vandforsyningsstruktur, arealanvendelsen – herunder ændret landbrugsprak-
sis og forureningskilder.

Hertil kommer generelle forhold som lovgivning, økonomi, faglige viden og 
muligheder som også kan ændre forudsætningerne for de beskyttelsestiltag, 
der er fastsat i indsatsplanen. Specielt mht. pesticidproblematikken kan der 
forventes ændrede forudsætninger.

Endelig er der i Indsatsplan ”Hvorup” anført en række aftaler for de grund-
vandsbeskyttende og vandforsyningsmæssige initiativer, der kan vise sig enten 
ikke kan iværksættes eller ikke har været relevante at iværksætte pt.

Opfølgning
Opfølgning på iværksættelse af de konkrete indsatser angivet i indsatsplanen 
vil tage udgangspunkt i tabel 2.1. De enkelte ansvarlige parter vil ved opfølg-
ning i følgegruppen skulle redegøre for stadet for iværksættelse af indsatsen 
og resultat af indsatsen.

Forudsætninger for de konkrete indsatser evalueres. Der tages primært ud-
gangspunkt i vurderinger af udviklingen i de forudsætninger, som tiltag og 
indsatser er vurderet ud fra. Amtet vil med bistand fra kommune og vandvær-
ker være ansvarlig for vurderingen af denne udvikling og præsentationen af 
væsentlige ændrede forudsætninger.

Endelig er amtet ansvarlig for orientering om evt. nye generelle muligheder/
pligter for iværksættelse af beskyttelsestiltag.

På baggrund af en vurdering af ovenstående vurderes behovet for justering 
af indsatserne. Mindre justeringer og justeringer, hvor der er enighed mellem 
involverede parter, forventes som udgangspunkt ikke at udløse en revision af 
planen, herunder en fornyet høring. Indsatsplanen bør tages op til revision 
hvert 4. år.

Organisering af indsatsplanens opfølgning
Til arbejdet med indsatsplanens opfølgning forventes følgegruppen at fort-
sætte. 

Amtet indbyder følgegruppen til et møde efter et år. På dette møde vurderes 
det, om der skal ske ændringer af planen. Det aftales desuden, hvordan den 
videre opfølgning skal ske.

I følgegruppen aftales organisering med landbruget med henblik på at iværk-
sætte indsatsen overfor den nødvendige nitratreduktion samt identificering af 
ændrede forudsætninger for nitratudvaskningen.

2.8 Indsatsplanens retsvirkning

Indsatsplanens retsvirkninger er fastlagt i vandforsyningslovens § 13a-d. Ne-
den for beskrives, hvilken betydning denne indsatsplan kan få for henholdsvis 
lodsejere, vandværker, kommuner og amt. Ønskes en mere præcis og udførlig 
beskrivelse henvises til vandforsyningsloven.

Opfølgning af indsatsplanen
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Lodsejere og andre rettighedshavere
Amtet, kommunen eller vandværket kan indgå aftaler med ejere eller indeha-
vere af andre rettigheder over en ejendom om dyrkningspraksis eller andre 
restriktioner i arealanvendelsen. Aftaler skal som udgangspunkt indgås frivil-
ligt, og de kan tinglyses på ejendommen.

Vandværker 
Hvis et vandværk ønsker at indgå aftale med ejere eller indehavere af andre 
rettigheder over en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i 
arealanvendelsen, skal vandværket først orientere Amtsrådet. Amtsrådet har 
herefter en frist på to uger til at gøre indsigelse.

Hvis amtet eller kommunen indgår en sådan aftale om dyrkningspraksis m.v., 
kan vandværket efter en høring blive pålagt helt eller delvist at betale erstat-
ningsbeløbet i forbindelse med aftalen.

Kommunerne
Kommunalbestyrelsens afgørelser må ikke stride mod indsatsplanens ret-
ningslinier. Kommunens vandforsyningsplan må ikke stride mod regionplan-
lægningen eller mod indsatsplanen.

Hvis kommunen ønsker at indgå aftale med ejere eller indehavere af an-
dre rettigheder over ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i 
arealanvendelsen, skal kommunen først orientere amtsrådet. Amtsrådet har 
derefter en frist på to uger til at gøre indsigelse. Amtet kan efter aftale med 
kommunen fastlægge, at kommunen helt eller delvist skal betale erstatnings-
beløbet i forbindelse med en aftale.

Amtet
Indsatsplanen må ikke stride mod regionplanlægningen, vandressourceplan-
lægningen eller andre indsatsplaner. Amtet gennemfører de dele af indsats-
planen, der ligger indenfor amtsrådets beføjelser.

Amtet kan indgå aftaler med ejere eller indehavere af andre rettigheder over 
en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendel-
sen.

Når der er vedtaget en indsatsplan for et område, kan amtet, hvis der ikke 
kan opnås en aftale på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidig mod fuld-
stændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de rådigheds-
indskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre 
nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat 
eller pesticider.

Ved amtets pålæg af rådighedsindskrænkninger skal de meddelte pålæg re-
spekteres af indehaveren af enhver rettighed over ejendommen.

Amtet kan for ejerens regning lade et pålæg tinglyse på ejendommen. Hvis 
pålægget bortfalder, skal amtsrådet lade pålægget aflyse af tingbogen.

Staten
Miljøministeren kan indenfor indsatsområder med hensyn til nitrat fastsætte 
regler om godkendelsesordninger for etablering eller udvidelser af husdyrhold 
og regler til begrænsning af eller forbud mod tilførsel af husdyrgødning og 
affaldsstoffer. Disse reguleringer vil være erstatningsfrie.

Ingen klagemuligheder
Amtsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser om indsatsplaner og aftaler 
efter §§ 10-17 i vandforsyningsloven kan ikke indbringes for højere admini-
strativ myndighed.

Indsatsplanens retsvirkning
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Andre lovbestemmelser
For at gennemføre indsatserne i denne plan kan kommunerne og amtet bl.a. 
anvende de regler, der er nævnt nedenfor.

Påbud om ændring af vaske- og påfyldningspladser i landbruget
Kommunen kan give påbud over for aktiviteter, som skønnes at indebære en 
nærliggende risiko for væsentlig forurening (miljøbeskyttelsesloven, § 42).

Påbud om sløjfning af ubenyttede brønde og boringer
Kommunen eller amtet kan give påbud til den enkelte lodsejer om foranstalt-
ninger til beskyttelse af vandet i et vandindvindingsanlæg mod forurening el-
ler påbud om sløjfning af overflødige brønde og boringer (lov om udførelse 
af boringer og brønde på land).

Indsatsplanens retsvirkning
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3 Redegørelse

3.1 Indledning

I denne redegørelse uddybes baggrunden for indsatsplanen.

•  Hvad viser kortlægningen om vandindvinding, arealanvendelsen, grund-
vandsmagasiner, vandkvalitet, sårbarhed og mulige kilder til forurening?

•  Hvad er begrundelsen for de valgte og eventuelle fravalgte indsatser til at 
beskytte grundvandet?

3.2 Vandindvinding

Indsatsområde ”Hvorup” er et meget vigtigt forsyningsområde i Aalborg Kom-
mune med 3 almene vandværker: Nr. Uttrup, Lindholm, AKV Hvorup Syd samt 
Aalborg Kaserne med en samlet indvinding i år 2003 på 1.417.000 m³. 

Herudover findes 4 enkeltindvindere. Ved en gennemsnitlig årlig indvinding 
på 170 m³ pr. husstand svarer det til ca. 680 m³ eller mindre end 0,1 % af 
den almene vandindvinding.

Vandværkernes placering og fælles indvindingsoplande fremgår af figur 3.1. 
Ejerforhold og indvinding fremgår af tabel 3.1

Indledning

Krav til indhold af en ind-
satsplan
Indsatsplanen skal ifølge bekendt-
gørelsen om indsatsplaner inde-
holde følgende oplysninger:

1)   Arealanvendelsen i indsatsom-
rådet.

2)   Kildepladser og kildepladszo-
ner (her beskyttelseszoner) og 
grundvandsdannende oplan-
de.

3)   En vurdering af alle kendte for-
ureningskilder, herunder fla-
de-, linje- og punktkilder.

4)   Alle de områder, der er kort-
lagt som særligt følsomme 
over for en eller flere typer af 
forurening med angivelse af, 
hvilken eller hvilke typer af for-
urening, det pågældende om-
råde er følsomt overfor.

5)    De områder, hvor en indsats 
skal gennemføres.

6)   De foranstaltninger, der skal 
gennemføres i indsatsområ-
det samt retningslinier for de 
tilladelser og andre af-gørel-
ser, der kan meddeles, og som 
har betydning for beskyttelsen 
af vandressourcen.

7)    Af hvem og i hvilket omfang, 
der skal gennemføres over-
vågning.

8)    En tidsplan for gennemførelsen 
af den samlede plan.

Figur 3.1 Vandværkernes placering, boringernes placering, kildepladszoner og indvin-
dingsoplande
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De almene vandværker i Aalborg Kommune samarbejder på tre centrale om-
råder: Forsyningssikkerhed, vandforsyning i det åbne land og grundvandsbe-
skyttelse. Formålet med samarbejdet er at sikre udbygning af forsyningsnet-
tet, sikre økonomi til forsyningsledninger i det åbne land og sikre økonomi til 
at udarbejde og gennemføre planer for beskyttelse af grundvandet i Aalborg 
Kommune. 

Samarbejdet er organiseret i 11 forsyningsgrupper, og inden for hver gruppe 
hænger ledningsnettet sammen. Aalborg Kommune har i den seneste vand-
forsyningsplan (2004-2015) ligeledes prioriteret forsyningsgrupperne i for-
hold til behovet for grundvandsbeskyttelse.

De almene vandværker beliggende i indsatsområde Hvorup udgør i Aalborg 
Kommunes vandforsyningsplan forsyningsgruppe Hvorup (gruppe 3) og er 
alle højt prioriteret. 

Lindholm Vandværk indvinder vand dels fra en kildeplads med 5 boringer ved 
Vikingevej og dels fra en nyere kildeplads med 4 boringer ved Voerbjergvej. 
Vandværkets boringer vurderes samlet at være i god teknisk tilstand, og area-
lerne omkring boringerne er velholdte. 

Kildepladsen ved Vikingevej er beliggende i byområdet, og på sigt anbefa-
les det at finde alternative indvindingsmuligheder. Boringerne er i 1999 ble-
vet filtersat, og indholdet af nitrat er efterfølgende faldet fra et niveau på ca. 
25 mg/l til et niveau på nogle få mg/l. Endvidere er indholdet af pesticidet 
BAM, som er konstateret i 4 ud af 5 boringer, faldet fra et niveau på op til 
0,160 μg/l til et niveau under detektionsgrænsen. Derimod er kloridindhol-
det i boringerne steget fra et niveau på 68-80 mg/l til et niveau på 117-241 
mg/l. Filtersætningen af boringerne har medført, at vandet indvindes fra et 
dybereliggende niveau i grundvandsmagasinet end før, hvilket har medført 
indtrængning af salt grundvand. Derfor skal opmærksomheden overfor nye 
problemer ved sådanne indgreb skærpes.

For at sænke risikoen for indtrængning af salt grundvand anbefales det at 
fastholde en ligelig fordeling af vandindvinding på de 4 boringer således, at 
der ikke pumpes hårdere på en enkelt boring i forhold til de øvrige samt at 
indvinde jævnt over døgnet. De fem boringer ligger tæt, og det anbefales at 
følge alle boringer nøje.

Nr. Uttrup Vandværk indvinder vand fra to kildepladser ved henholdsvis Hjør-
ringvej og Servicevej. Vandværkets boringer vurderes samlet set at være i god 
teknisk tilstand. Arealerne omkring boringerne er velholdte. 

På Servicevej er der ikke noget i vandanalyserne der tyder på problemer med 
de naturlige stoffer. Der er konstateret enkelte rester af pesticider under græn-
seværdien og kloroform i en enkelt boring.  

Vandindvinding

Vandværker Ejerfor-
hold

Antal borin-
ger

Tilladelse
m³ /år

Oppumpning i 2003
m³/år

Lindholm Vandværk
-Vikingevej
-Voerbjergvej

Privat
5
4

600.000
293.000
308.000

Nr. Uttrup Vandværk
-Hjørringvej 
-Servicevej

Privat
2
2

308.000
133.000
127.000

Aalborg Kaserne Erhverv 3 55.000 37.000
AKV-Hvorup Syd (incl. Vangen) Offentligt 6 750.000 519.000

Tabel 3.1 Vandværkernes ejerforhold, boringer og indvinding 

Boringer ved Vikingevej

Boring ved Nr. Uttrup Vandværk 

Boring ved Aalborg Kaserne 
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Kildepladsen ved Hjørringvej er beliggende i byområdet med kvalitetsmæs-
sige problemer til følge. Nr. Uttrup Vandværk har igangsat en udflytning af 
kildepladsen til mere åbne arealer og har ansøgt amtet om tilladelse til pla-
cering af en ny boring. Der pågår pt. drøftelser mellem Nr. Uttrup Vandværk 
og Aalborg Kaserne om en placering af den nye boring. 

Aalborg Kaserne indvinder vand fra 3 boringer i det militære øvelsesterræn. 
Der sker en simpel vandbehandling i et åbent sandfilter. Behandlingsanlægget 
er af ældre dato. Vandværkets boringer vurderes samlet at være i god teknisk 
tilstand. Arealerne omkring boringerne er velholdte. Der er ikke noget i rent-
vandsanalyserne, der tyder på problemer, udover turbiditeten. Det anbefales, 
at der udtages vandprøver til boringskontrol på de enkelte boringer. 
Der er aldrig analyseret for miljøfremmede stoffer, såsom pesticider. I nødsi-
tuationer har kasernen ingen mulighed for forsyning fra øvrige vandværker.

Aalborg Kommunes Vandforsyning - Hvorup Syd indvinder vand fra 5 boringer 
i øvelsesterrænet. Kildepladsen er i 2004 udvidet med tre nye indvindingsbo-
ringer, der blev taget i brug i foråret 2005. Vangen forventes nedlagt i 2005. 
Vandværkets boringer vurderes samlet at være i god teknisk tilstand, og area-
lerne omkring boringerne er velholdte. Der er ikke noget i boringskontrolana-
lyserne, der tyder på problemer med de naturlige stoffer. Der er konstateret 
enkelte rester af pesticider under grænseværdien i en enkelt boring og spor 
af BTEX’er i en anden.

3.3 Arealanvendelsen i indsatsområdet

Indsatsområdet og de tilknyttede indvindingsoplande omfatter 1.550 ha. Om-
kring halvdelen er landbrugsareal, mens henholdsvis 8 og 9 % af arealet er 
grønne områder og skov. Nuværende arealanvendelse fremgår af figur 3.2. 
I begge tilfælde findes den største del i plantagerne og de åbne overdrevs-
arealer i forbindelse med Aalborg Kaserne og dækker store dele af indvin-
dingsoplandet. 

Ud af de 53 % landbrug er 14 % læbælter, små naturområder og eksten-
sivt landbrug. Landbruget er dominerende i indvindingsoplandet til Lindholm 
Vandværk, Voerbjergvej og i indsatsområdet udenfor de øvrige indvindings-
oplande. I de seneste år er mange gårde lagt sammen, og i dag karakteri-
seres landbrugsstrukturen af relativt få, store landbrugsejendomme samt en 

Arealanvendelsen i indsatsområdet

Høvejen
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Figur 3.2 Arealanvendelse

Arealanvendelsen i indsatsområdet

del mindre landbrug og hobbylandbrug. Få landmænd i området har land-
brug som eneste erhverv.

Hele 26 % er veje eller bymæssig bebyggelse i forbindelse med Nørresundby, 
Aalborg Kaserne, Hvorup, Voerbjerg og Nr. Uttrup. Den bymæssige bebyg-
gelse findes langt overvejende ved Lindholm, Nr. Uttrup, kaserneområdet og 
i Nørresundby syd for indsatsområdet.

Søer og vandløb udgør 4 % af arealet. Ved Voerbjerg Kær har der tidlige-
re været indvundet ler. Lergravene fremstår i dag som søområder med høj 
naturværdi og er en del af det spændende rekreative forløb mod syd langs 
Lindholm Å. Ved Hvorup ligger store søer, hvor der tidligere har været råstof-
indvinding.

På grund af nærheden til Lufthavnen er området belastet af flystøj. Lergravene 
ved Voerbjerg Kær anvendes til vandskisport. Nord for Høvejen ved Hvorup 
ligger en gokart- og knallertbane samt en skydebane.

Tæt på Nr. Uttrup, Servicevej kildeplads er et område udpeget til koncert-
plads. Udpegningen har lokal betydning for fremtidige placeringsmuligheder 
for indvindingsboringer. 
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I indsatsområde Hvorup er der i den amtslige og kommunale areal- og sek-
torplanlægning foretaget en række udpegninger og bestemmelser med di-
rekte betydning for grundvandsbeskyttelsen. Disse udpegninger kan på den 
ene side styrke grundvandsbeskyttelsen, f.eks Miljø Venlige Jordbrugsordnin-
ger (MVJ) i Særlige Følsomme Landbrugsområder (SFL) og på den anden si-
de udgøre en risiko for grundvandet, f.eks. byvækstområder. Disse omtales 
kort i det følgende.

3.3.1 Byvækstzone

I de dele af Nørresundby, som ligger inden for indsatsområdet er det i kom-
muneplanen beskrevet, at der ikke må etableres grundvandstruende aktivite-
ter. Hovedparten af området er udlagt til boliger og rekreative formål..

Langs Hjørringvej er der dog fortsat arealer, som er udlagt til erhvervsformål 
i miljøklasse 1-4, herunder mindre industri, værksteder, trykkerier, engros-
handel, transport m.v. 

Arealanvendelsen i indsatsområdet

Figur 3.3 SFL-områder og MVJ-aftaler



31

 Redegørelse

Miljø Venlig Jordbrugsforan-
staltninger
Amterne udpeger ”Særligt Føl-
somme Landbrugsområder” (SFL 
områder), hvor der kan søges til-
skud til miljøvenlige jordbrugs-
foranstaltninger (MVJ). Ordnin-
gen kan f.eks. omfatte etable-
ring af vedvarende græs, sprøjte-
fri bræmmer langs vandløb, etab-
lering af vådbundsområder samt 
rajsgræs som afgrøde. Ordnin-
gen er frivillig. Staten (Direktora-
tet for FødevareErhverv) udbetaler 
tilskuddet.

Skovrejsning
Amterne udpeger arealer i Regi-
onplanen, hvor der kan søges til-
skud til skovrejsning. Staten (stats-
skovdistrikterne) be-handler an-
søgningerne og udbetaler støtte.

3.3.3 Beskyttet natur og arealfredninger

Figur 3.4 Beskyttet natur og arealfredninger

De største naturområder (§ 3) er overdrevsarealet på kaserneområdet og de 
fredede arealer ved Lindholm Høje. Desuden findes enkelte spredte § 3 are-
aler i form af overdrev og en fersk eng ved Hvorupgaard. Overdrevsarealer, 
vådområder og lignende naturtyper samt fortidsminder som gravhøje og jæt-
testuer er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Arealanvendelsen i indsatsområdet

3.3.2 Landbrugsområder

Bortset fra kaserneområdet er en stor del af indsatsområdet dækket af SFL-
områder med grundvandsformål. Der er indgået godt 28 ha MVJ-aftaler, pri-
mært beliggende i kildepladszonen til Lindholm, Voerbjergvej. MVJ-aftalerne 
er indgået i 1997-2004 og kan derfor være ophørt, hvis der er tale om korte 
aftaler. Den nordlige del af indvindingsoplandet til Lindholm, Voerbjergvej er 
ikke udpeget som SFL-område.
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3.3.4 Skov

Figur 3.5 Skovrejsning

Hvorup og Hedelund Plantage er det største sammenhængende skovområde i 
indsatsområdet. Desuden findes flere mindre skovområder omkring Hvorup.

Der er ikke udpeget skovrejsningsområder, men der er udpeget to områder, 
hvor skovrejsning er uønsket. Den ene ligger umiddelbart nord for Høvejen 
ved Hvorup Kirke, og det andet er det fredede areal ved Lindholm Høje.

Arealanvendelsen i indsatsområdet

Udsigt mod syd fra Hvorup Kirke
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3.3.5 Værdifuldt kulturmiljø

Figur 3.6 Værdifuldt kulturmiljøer

Området ved Lindholm Høje og ved Hvorup kirke er i Forslag til Regionplan 
2005 udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

Inden for de afgrænsede områder skal de kulturhistoriske værdier bevares. 
Der må ikke ske indgreb, der i væsentlig grad kan forringe oplevelse eller kva-
litet af de kulturhistoriske værdier, eks. skovrejsning, dybdepløjning m.v. 

Arealanvendelsen i indsatsområdet

Lindholm Høje 
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3.3.6 Spildevand i det åbne land

Figur 3.7 Spildevandsregistrering i det åbne land i det åbne land

I den nordlige del af OSD ved Hvorup Kirke er udpeget et 1. prioritets vandløbs-
opland til et forureningsfølsomt vandløb, hvortil der er knyttet en renseklasse, 
som angiver det højst tilladelige forureningsniveau i forhold til vandløbet.

Det betyder, at samtlige ejendomme, der udleder spildevand indenfor disse 
oplande, som minimum skal rense spildevandet for organisk stof (renseklasse 
O). Miljøstyrelsen anbefaler nedsivning som den primære tekniske løsning.

Amtet anbefaler imidlertid at kommunerne tager de nødvendige hensyn til de 
udpegede OSD samt indvindingsoplande til almene vandværker.

Arealanvendelsen i indsatsområdet
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3.3.7 Den fremtidige arealanvendelse

Den fremtidige arealanvendelse i området er fastlagt i Aalborg Kommunes 
hovedstrukturforslag, der er en helhedsplan, som også beskriver den eksiste-
rende arealanvendelse. Byområderne er ikke omfattet af denne beskrivelse.

Planen dækker den betydeligste del af indvindingsoplandet for vandværkerne 
Nr. Uttrup, Lindholm, Aalborg Kommune Hvorup Syd og Aalborg Kaserne.

Helhedsplanen har til formål at sikre, at den fremtidige arealanvendelse æn-
dres, så der i fremtiden dyrkes rent grundvand samtidig med at der følges op 
på retningslinierne i regionplanen og rammerne i kommuneplanen, der giver 
mulighed for ekstensivt landbrug og bynære rekreative områder.

Den fremtidige arealanvendelse
Afgrænsningen af helhedsplanen for den fremtidige arealanvendelse er vist 
på fig. 3.8. Afgrænsningen af planen følger veje, vandløb og andre fysiske 
grænser i marken.

I forslaget til hovedstrukturen har byrådet prioriteret de mange forskellige in-
teresser, der blandt andet er i det bynære landskab omkring Aalborg.

Hovedstrukturens afgrænsning er ikke fuldstændig sammenfaldende med re-
gionplanens. Regionale jordbrugsområder og jordbrugsområder beskrives i 
hovedstrukturen som intensive eller ekstensive landbrugsområder. Ekstensiv 
landbrugsdrift prioriteres i bynære områder og grundvandsbeskyttelsesområ-
der, hvor intensiv husdyrproduktion vurderes at være uhensigtsmæssig.

I de intensive landbrugsområder vurderes der som udgangspunkt at være 
plads til større industribrug, såfremt øvrige relevante krav kan overholdes. Fx 
afstandskrav i forhold til beboelser og dokumentation af nødvendige arealer 
til gødningsudbringning m.v. 

I de ekstensive landbrugsområder vægtes en afbalanceret, flersidig arealan-
vendelse, hvor landbrugsdrift sker under hensyn til natur- og grundvandsbe-
skyttelse, beskyttelse af vandløb og fjord, rekreative interesser m.v.

De rekreative områder langs Lindholm Å og Voerbjerg Kær skal også beva-
res med samme høje kvalitet og være let tilgængelige, og de skal i samspil 
med de tilstødende byområder udgøre en flot og harmonisk overgang mel-
lem by og land.

De militære arealer ved Voerbjerg og Hvorup er i hovedstrukturen udpeget 
som et grønt interesseområde, der rummer store potentialer som bynært na-
turområde og kan på længere sigt udvikles i den retning.

Ved Hvorup er der udlagt et areal til pladskrævende eller støjende frilufts- og 
musikarrangementer, som medfører støjbelastning for omgivelserne. Lejlig-
hedsvise begivenheder, som medfører støjgener og slid - fx rockkoncerter, 
skal søges fordelt ligeligt på øvrige områder i kommunen, der er udpeget til 
formålet, så belastningen af det enkelte område minimeres.

Veje og stier 
En evt. vestlig Limfjordsforbindelse vil have et forløb tværs gennem området.
Det rekreative stinet planlægges at blive udbygget med en øst-vestgående sti-
forbindelse mellem Lindholm Å og Limfjorden. 

Arealanvendelsen i indsatsområdet
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Signatur

Områdegrænse

Indsatsområde

Særlige drikkevandsinteresser

Planlagte veje

Eksisterende sti

Planlagt sti

Beskyttelseslinier for gravhøje

Grønt interesseområde

Rekreative områder

Ekstensivt landsbrugsområde

Intensivt landsbrugsområde

Eksisterende skov

Arealanvendelsesplan

Indsatsområde Hvorup

Mål: 1:30.000        Dato: 01−04−2005

Arealanvendelsen i indsatsområdet

Figur 3.8 Arealanvendelseplan, Aalborg kommune
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3.4 Geologiske forhold

3.4.1 Landskabets terrænelementer

Det er karakteristisk for området, at der er en sammenhæng mellem de for-
skellige aflejringstyper og topografien. Prækvartær (før istiden) overfladens 
topografi repræsenteret ved kalk, som her er skrivekridtet, ligger som en knold 
under Skansen og Lindholm Høje, og er styrende for hvorledes den nuværen-
de topografi kommer til udtryk.

3.4.2 Den geologiske opbygning

De geologiske aflejringer i området afspejler to overordnede aflejringsmiljø-
er. Det tropiske dybhav, der har aflejret kalken og istiden, der har aflejret de 
kvartære sedimenter.

Aflejringsmiljøet for skrivekridtet har været et tropisk dybhav, som eksisterede 
for 135 –65 mill. år siden. Skrivekridtet består af coccoliter, som er mikrosko-
piske skaldele fra kalkalger.

Gennem istiden har kalkoverfladen været udsat for flere isoverskridelser, der 
har eroderet overfladen, og der findes derfor ikke aflejringer fra tiden mel-
lem det tropiske dybhav og istiden. Aflejringerne fra istiden ses blandt andet 
i boringsbeskrivelser, men det er ikke muligt at skelne mellem aflejringer fra 
de forskellige istider.

Siden afsmeltningen af den sidste is begyndte for ca. 18.000 år siden, har Aal-
borgområdet været dækket af først en mægtig sø og siden havet i takt med, at 
isen er smeltet. Landet har senere i den senglaciale og postglaciale tid hævet 
sig af havet – isostatisk landhævning - da isens tyngde ikke længere påvirke-
de området. Aflejringstyperne følger havniveauet, så der nederst findes først 
ler Yoldialer/Aalborgler og senere vekslende aflejringer af sand (Yoldiasand), 
gytje og tørv i de lavtliggende områder samt ferskvandstørv og flyvesand, da 
landet stiger over havniveauet. 

Geologiske forhold

Udsigt fra Lindholm Høje mod Voerbjerg
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Figur 3.6 principskitse af geologien i Hvorupområdet

Figur 3.9 Principskitse af geologien i Hvorup-området

Geologiske forhold
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3.4.3 Jordtyper

Området er domineret af finsandet overjord i den sydlige del og lerblandet 
sandjord i den nordlige. I den nordlige del findes også et område med hu-
musjord og et mindre område med sandblandet lerjord. 

En nærmere bestemmelse af jordens oprindelse ses på Jordartskortet figur 
3.10, der viser, at smeltevandssand er knyttet til det højtliggende plateau i 
den centrale og sydlige del af området. Smeltevandssandet er aflejret, hvor 
skrivekridtet er højst liggende. Yoldiasand og det postglaciale saltvandssand 
er aflejret omkring dette plateau i de forholdsvise flade områder i det davæ-
rende hav.

Figur 3.10 Jordartskort

GEUS©

Geologiske forhold
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Figur 3.11 Grundvandets potentialeforhold og strømningsretning

Grundvandspotentialet i indsatsområdet har maksimum kote på 4 meter målt 
i forhold til havniveau i området ved Aalborg Kaserne. Strømningen sker fra 
toppunktet mod lavere grundvandspotentiale, og for en stor del af området 
er afstrømningen mod syd ud mod Limfjorden. Grundvandspotentialet ligger 
under terræn i hele området, hvorfor der er nedsivning, og magasinet er vur-
deret til at være frit i hele indsatsområdet.

Hydrogeologi

3.5 Hydrogeologi

3.5.1 Grundvandsdannelse

Den gennemsnitlige grundvandsdannelse i OSD er 120 mm/år, dette svarer 
til ca. 1,2 mio. m³ pr. år. Grundvandsdannelsen afhænger af nedbørsmæng-
den og varierer afhængigt af bebyggelse og vegetation.

3.5.2 Grundvandsstrømninger

Pejlinger i boringer angiver grundvandsstanden og bruges til et billede af 
niveauet eller dybden, hvor grundvandsspejlet forventes at findes - grund-
vandspotentialet. Grundvandspotentialet angiver, hvilken retning grundvan-
det strømmer. Grundvandspotentialet for det primære magasin, hvorfra der 
indvindes, og grundvandets strømningsretning er vist på figur 3.11
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3.5.3 Grundvandsmagasinet

Grundvandsmagasinet har en udstrækning, der i toppen afgrænses af grund-
vandsspejlet (grundvandspotentialet), mens det i bunden afgrænses af salt 
grundvand. 

Den geologiske opbygning betyder, at grundvandsmagasinet i indsatsområ-
det i grove træk udgøres af to enheder. Den øverste enhed er den del af de 
kvartære sedimenter, der er beliggende under grundvandsspejlet, mens den 
nederste del af grundvandsmagasinet udgøres af skrivekridt ned til det salte 
grundvandsspejl. Bunden af magasinet varierer i området, og det kan ikke af-
gøres, om det skyldes geologien eller de målemetoder, der er anvendt.

Magasinet har en tykkelse, der i området varierer, men har en gennemsnitlig 
tykkelse i de kvartære aflejringer på 15 meter og i kalken på 30 meter. 

3.5.4 Grundvandskvalitet

Grundvandets kvalitet i området er kortlagt med udgangspunkt i de vandana-
lyser, der regelmæssigt tages i vandværkernes indvindingsboringer og moni-
teringsboringer. Analyserne er brugt til bestemmelse af, hvilke typer grund-
vand der findes i området samt udviklingen af grundvandets kvalitet, når der 
indvindes i magasinet.

Hydrogeologi

Figur 3.12 Vandtyper
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Vandtyper
Vandtypebestemmelsen bygger på inddeling af grundvandet efter indhold af 
ilt, nitrat, jern, sulfat, metan og forvitringsgrad, og disse parametre er bestem-
mende for grundvandets kemiske egenskaber. Udbredelse af vandtyperne i 
området fremgår af figur 3.12. I området omkring Aalborg Kaserne samt i 
oplandet nord for OSD er grundvandet reduceret til meget reduceret, og der-
med af vandtype C og D. For den øvrige del af området er grundvandet svagt 
reduceret eller muligvis oxideret og vurderes derfor som vandtype B og A.

Grundvandets komponenter
Grundvandets indhold af klorid og nitrat kan i store mængder være proble-
matiske for en vandforsyning, da indholdet delvist kan være betinget af ind-
vindingsstrategien på kildepladserne. 

Klorid 

Figur 3.13 Kloridindhold

Kloridindholdet i grundvandet stammer i den nordlige del af området dels fra 
sedimenterne, som er havbundsaflejringer fra Littorinahavet, der var udbredt 
efter istiden. I den øvrige del af området stammer kloridindhold fra det sal-
te grundvand, der findes under grundvandsmagasinet. Det salte grundvand 
trækkes op, hvis der pumpes for kraftigt i indvindingsboringerne og kan der-
for afhjælpes gennem indvindingsstrategien. 

Grænseværdien for klorid er ikke overskredet i området, men der er forhøjet 
indhold af klorid, og udviklingen i indholdet bør nøje følges gennem årlige 
analyser samt gennem en fastlagt indvindingsstrategi. 

Hydrogeologi

Vandtyper
Vandtypen er udtryk for den ke-
miske sammensætning af grund-
vandet, der er i et grundvandsma-
gasin. Vandtypen er et resultat af 
de processer, der har fundet sted i 
forbindelse med vandets transport 
fra terræn til boringen. Vandtypen 
kan anvendes til at vurdere grund-
vandets alder, beskyttende lerlag, 
grundvandets strømningsmøn-
ster og de geokemiske forhold. 
Vandtypen kan derfor give en in-
dikation på, hvor beskyttet maga-
sinet er i forhold til påvirkninger 
fra overfladen. Ilt- og nitratholdigt 
vand indikerer en påvirkning fra 
overfladen, mens stærkt reduceret 
vand indikerer et beskyttet grund-
vandsmagasin, der ikke umiddel-
bart er overfladepåvirket.

Grundvandet inddeles i følgende 
vandtyper:

A:  Grundvand fra iltzonen - oxi-
deret.

B:  Grundvand fra nitratzonen - 
svagt reduceret 

C:  Grundvand fra jern- og sulfat-
zonen - reduceret

D:  Grundvand fra methanzonen -
stærkt reduceret
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Nitrat

Figur 3.14 Nitratindhold

I områdets sydlige og vestlige del, ved indvindingerne på Voerbjergvej og Hvo-
rup Syd, er der målt nitrat i grundvandsmagasinet på op til 21 og 15 mg/l. 
Nitrat-indholdet er således ikke over grænseværdien. I området ved Aalborg 
Kaserne er nitratindholdet under detektionsgrænsen.

Der er på baggrund af analyserne ikke tegn på, at nitratindholdet vil stige 
over grænseværdien i den nærmeste fremtid, men da der findes nitrat i grund-
vandsmagasinet er det vigtigt, at indvindingsstrategien tilpasses, så der ikke 
opstår problemer med nitrat gennem indvindingen samt at udviklingen følges 
gennem årlige analyser.

Hydrogeologi
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Jern

Figur 3.15 Jernindhold

Jernindholdet er højt på Littorinafladen, ved Aalborg Kaserne og i to andre 
moniteringsboringer på Nørresundby Bakken. Forekomsten af jern i grund-
vandet øger omsætning af nitrat. Jern skal imidlertid fjernes ved simpel vand-
behandling, som det sker ved Aalborg Kaserne.

Hydrogeologi
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Pesticider og andre miljøfremmede stoffer

Figur 3.16 Pesticider – historisk

Med undtagelse af AKV Hvorup Syd er der fundet pesticider i mindst en bo-
ring ved hver af vandværkerne i området. Det hyppigst fundne stof er ned-
brydningsproduktet BAM, der i flere tilfælde overskrider grænseværdien. Ingen 
af enkeltindvinderne er analyseret for pesticider, og da fund af disse stoffer 
er relateret til punktkilder på f.eks. gårdspladser, kunne det være relevant at 
analysere for dem ved netop enkeltindvinderne.

Fund af miljøfremmede stoffer, det være sig pesticider, organiske kulbrinter og 
klorerede opløsningsmidler, forekommer i områder, hvor den umættede zone 
er under 15 meter. Fund forekommer specielt i den sydlige del af indsatsom-
rådet  samt syd for området.

BAM
BAM er et nedbrydningsprodukt 
fra ukrudtsmidlet dichlorbenil. 
Dichlorbenil er blevet solgt un-
der navne som Prefix og Casoron 
og har været meget anvendt på 
gårdspladser. Det er i dag forbudt 
at anvende midlet.

Hydrogeologi
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3.5.5 Samlet vurdering af grundvandsressourcen

På baggrund af resultaterne fra kortlægningen vurderes, at der er en væsentlig 
grundvandsressource i den østlige del af OSD samt sandsynligvis i området 
vest for kildepladsen på Voerbjergvej, som ikke udnyttes i dag. Dette forhold 
kan undersøges nærmere ved etablering af undersøgelsesboringer, vandana-
lyser og prøvepumpninger i forbindelse med etablering af nye kildepladser.

I OSD er der ca. 110 mio. m³ fersk grundvand i magasinet. Der indvindes år-
ligt ca. 1,4 mio. m³ i indvindingsoplandet, mens grundvandsdannelsen som 
nævnt er ca. 1,2 mio. m³. En indvinding, der ligger i samme størrelsesorden 
som grundvandsdannelsen, vil normalt ikke være acceptabel, da en del af 
vandet skal reserveres til vandløb, søer og naturområder. Den udnyttelses-
grad, der er af grundvandsdannelsen, kunne forventeligt sænke grundvands-
spejlet, men da det ikke er tilfældet, må der strømme vand til området fra de 
omkringliggende områder. Der er indikationer på, at vand strømmer under 
Limfjorden samt at der strømmer vand til nordfra. En afklaring af disse spørgs-
mål vil kræve yderligere indsamling af viden udenfor OSD. Der indsamles 
yderligere viden i den nordlige del af OSD i forbindelse med kortlægningen 
i Hammer Bakker.

Arbejdet med den geologiske model viser, at der er sparsomt med lerdæklag 
i indsatsområdet. Der er enkelte boringer, hvor der træffes indslag af moræ-
neler og smeltevandsler samt kalkmoræne. Generelt kan området betragtes 
som meget dårligt beskyttet af lerdæklag. Der er et område i den nordlige 
del, hvor der er en del ler i boringsbeskrivelserne, men der er usikkerhed om, 
hvorvidt lerlagene beskytter grundvandet, eller om salt grundvand er så højt 
liggende, at der ikke er en tilstrækkelig grundvandsressource. 

Hydrogeologi
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3.6 Sårbare områder

I Hvorup området er der på baggrund af kortlægningen af geologiske og 
hydrogeologiske forhold og grundvandets kvalitet afgrænset følgende om-
råder: 

•  Nitratfølsomme områder med stor, nogen og lille sårbarhed.
•  Beskyttelseszoner, vandværkernes kildepladszoner.
•  Indvindingsopland til vandværkerne.

Når der i det følgende bruges betegnelsen nitratfølsom med stor eller nogen 
sårbarhed menes, at der er en ringe naturlig beskyttelse i form af tykke lerlag 
over magasinerne samt en svagt reduceret til oxideret vandtype. Der udpeges 
også områder med lille sårbarhed. I disse områder består jorden af tykke ler-
lag, og der er stor nitratreduktionskapacitet, så grundvandet er uden nitrat. 

Andre stoffer som pesticider og forskellige andre stoffer fra punktkildeforure-
ninger opfører sig forskelligt under forskellige forhold i jorden og i grundvan-
det, og det er ikke muligt at vurdere sårbarheden for hvert enkelt stof under 
alle de forskellige omstændigheder.

3.6.1 Nitratfølsomme områder

Ved at sammenholde grundvandskemiske data, geofysisk kortlægning, lertyk-
kelseskort samt en vurdering af jordlagenes indbyrdes sammenhæng fastlæg-
ges de dele af magasinet, der er sårbar overfor nitrat.

Sårbare områder

Figur 3.17 Nitratfølsomme områder, stor, nogen og lille sårbarhed.
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I indsatsområde Hvorup er der et område med stor sårbarhed overfor nitrat 
beliggende i den sydlige  del af området. Der er nogen sårbarhed overfor ni-
trat i et område ved Hvorup Kaserne. Se figur 3.17.

3.6.2 Kildepladszoner (beskyttelseszoner)

Ud over de ovennævnte nitratfølsomme områder med stor og nogen sårbar-
hed er der udpeget en beskyttelseszone omkring indvindingsboringerne, kil-
depladszonen, se figur 3.18.

Kildepladszonen svarer til den beskyttelseszone på 300 meter, der normalt 
anvendes efter miljøbeskyttelseslovens § 22 omkring indvindingsboringer for 
at hindre forurening af grundvandet med organisk og bakteriologiske stof-
fer, som afledes tæt på jordoverfladen – f.eks. fra nedsivningsanlæg, ned-
gravning og deponering m.m. Kildepladszonerne rækker ikke ud over ind-
vindingsoplandet. 

Sårbare områder

Figur 3.18 Kildepladszoner og indvindingsoplande.
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3.6.3 Indvindingsopland

Ved kortlægning er der foretaget en afgrænsning af de indvindingsoplande, 
der knytter sig til de enkelte vandværkers kildepladser.

Det er indenfor disse indvindingsoplande, at vandværkerne henter deres vand. 
Disse områder prioriteres højt, når der skal igangsættes projekter, som kan 
forbedre grundvandets kvalitet eller afværge forurening.

I Hvorup området er der pga. vandværkernes tætte beliggenhed kun afgræn-
set et fælles indvindingsopland for vandværkerne i området, se figur 3.18. 

I forbindelse med kortlægning af landbrugsdriften, afsnit 3.7, skelnes dog mel-
lem indvindingsoplandet til Voerbjerg og fællesoplandet for de øvrige vand-
værker pga. stor variation i arealanvendelsen for de to områder.

Sårbare områder
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3.7   Vurdering af forureningskilder i 
 indsatsområdet

3.7.1 Landbrugsdrift - fl adekilde

Der er store variationer i arealanvendelsen i indsatsområdet og typen af for-
ureningstrusler indenfor indsatsområdet, figur 3.2 

Figur 3.19 Arealanvendelse angivet i % for henholdsvis fællesoplandet for AKV Hvorup 
syd, Nr. Uttrup Vandværk- Servicevej, Lindholm Vandværk - Vikingevej og Aalborg Kaserne 
og Lindholm Vandværk – Voerbjergvej.

I det fælles indvindingsopland for AKV Hvorup Syd, Nr. Uttrup Vandværk på 
Servicevej, Lindholm Vandværk på Vikingevej og Aalborg Kaserne er for langt 
størsteparten dækket af skov, natur og by, se figur 3.19 

I denne del af indvindingsoplandet er der fem ejendomme med landbrugs-
aktiviteter, hvoraf en ligger i kildepladszonen.

Den anvendte mængde husdyrgødning i det ret begrænsede landbrugsareal 
er kun på 0,5 DE/ha. Ingen af udbringningsarealerne findes i kildepladszo-
ner, og den store andel af natur- og skovarealer betyder, at nitratudvaskning 
og pesticidbelastning fra fladekilder vurderes at være begrænset, hvorfor der 
ikke foretages yderligere beskrivelse af landbrugsdriften.

Landbrugsarealerne findes primært i den nordlige del af indsatsområdet og 
i indvindingsoplandet til Lindholm Vandværk, Voerbjergvej, se figur 3.19 og 
3.2.

13 bedrifter dyrker jorden i oplandet. Den største bedrift med jord, der mod-
tager hektarstøtte, er på 283 ha og den mindste på 8 ha. Gennemsnitstørrel-
sen af bedrifter med jord i oplandet er 90 ha, hvilket ligger betydeligt over de 
51 ha, der er gennemsnitsstørrelsen i amtet. Tæt på kildepladszonen drives 
landbrugsjorden primært af 3 større bedrifter.

Vinterhvede er den klart dominerende afgrøde i oplandet, dækkende 47 % af 
det areal, der er søgt hektarstøtte til. Byg udgør 21 % og rug knap 4 %. An-
delen af brak ligger med 12 % over det, der kræves lovmæssigt, og gavner 
sammen med de 3,6 % med 20-årig udtagning og græsarealerne grundvan-
det betydeligt.

Vurdering af forureningskilder i indsatsområdet
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Den gennemsnitlige husdyrtæthed pr. harmoniareal i indvindingsoplandet er 
kun 0,70 de/ha. efter der er udvekslet husdyrgødning (gylleaftaler). I gennem-
snittet indgår også planteavlsbedrifter, som ingen husdyr har, og som således 
trækker gennemsnittet ned.

Der er geografiske forskelle i husdyrtætheden, men generelt er den lav, fi-
gur 3.20.

Dyreenheder (DE)
En dyreenhed defineres i henhold 
til den til enhver tid gældende hus-
dyrbekendtgørelse, jf. bekendtgø-
relse nr. 604 af 7. juli 2002.

En dyreenhed er en beregnings-
enhed, som bruges til at kunne 
regulere husdyrbrug i forhold til, 
hvor stor gødningsproduktionen 
er. Hvor mange dyr der går på 
en dyreenhed afhænger af dy-
rets gødningsproduktion En dy-
reenhed er en beregningsenhed, 
som bruges til at kunne regulere 
husdyrbrug i forhold til, hvor stor 
gødningsproduktionen er. Hvor 
mange dyr, der går på en dyreen-
hed afhænger af dyrets gødnings-
produktion

1 dyreenhed svarer til 100 kg 
N ab lager ved det staldsystem 
med mindst mulig kvælstoftab. 
Den danske kontrol af landbru-
get bygger på begrebet ”dyreen-
hed”, der svarer til udledning af 
100 kg kvælstof i husdyrgødning 
på et år.

Figur 3.20 Husdyrtæthed

Der er med en nettoimport af husdyrgødning på kun 0,05 DE/ha til indvin-
dingsoplandet balance mellem import og eksport.

Den nordlige del af indvindingsoplandet er ikke udpeget som SFL-område. 
Kun en mark på knap 6 ha, udlejet af Aalborg Kommune, drives økologisk.

Vurdering af forureningskilder i indsatsområdet
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Større sammenhængende skovarealer findes kun i form af nåleskovsplanta-
ger på kaserneområdet.

Kaserneområdet
Kaserneområdet udgør langt størstedelen af arealet i indvindingsoplandet til 
AKV Hvorup Syd, Nr. Uttrup – Servicevej og Aalborg Kaserne.

Nr. Uttrup øvelsesplads dækker et areal på ca. 325 ha, hvoraf 80 ha er ud-
lagt som fredskov. Den nordøstlige del af kaserneområdet er dækket af Hvo-
rup og Nørre Uttrup kaserner samt Hvorup Plantage. Den sydvestlige del af 
kaserneområdet består af et kuperet overdrevsterræn. Skovdriften og vedli-
geholdelsen af de åbne arealer varetages af Hedeselskabet for Forsvarets 
Bygningstjeneste.

Ifølge drift – og plejeplanen for øvelsesterrænet har de tidligere landbrugs-
arealer ikke været omlagt, gødet eller sprøjtet siden forsvarets overtagelse i 
starten af 1950’erne. Det har betydet en gradvis udvikling af varieret over-
drevsflora.

Overdrevsarealerne bliver slået årligt for at holde væksten af tjørn nede. Der 
anvendes grenknuser.

Et mindre areal syd for Nordre Fælled har indtil 2002 været klippet til pynte-
grønt. I 2000 blev arealet øst for Søndre Grusgrav ligeledes inddraget og an-
vendes til pyntegrønt. Arealerne drives ikke intensivt og sprøjtes ikke.

Hvorup Plantage udgør ca. 80 ha fredskov. Tidligere var skoven fortrinsvis 
nåleskov, men forsvaret har et ønske om på sigt at udskifte grantræerne med 
løvtræer.

Øvrige skov- og naturområder
Skovområdet udenfor kaserneområdet findes hovedsageligt omkring Hvorup, 
men der findes også et skovområde nord for kildepladszonen til indvindings-
oplandet på Voerbjergvej. I kildepladszonen til Nr. Uttrup – Servicevej findes 
et areal med nåleskov med en rand af løvtræer.

Skov- og naturarealer fremgår af figur 3.2. 

Der er ikke konstateret områder med juletræer eller pyntegrønt uden for ka-
serneområdet. Derfor er der ikke indhentet yderligere oplysninger om skov- 
og naturarealer, men det kan ikke afvises, at en lodsejer kan have tilplantet 
et område med juletræer.

3.7.3  Nuværende nitratbelastning

AKV Hvorup Syd, Nr. Uttrup - Servicevej, Aalborg Kaserne
Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen er estimeret til 15 mg/l for 

indvindingsoplandet til AKV Hvorup Syd Vandværk, Nr. Uttrup Vandværk på 
Servicevej og Aalborg Kaserne. Skov- og naturarealerne trækker gennemsnit-
tet markant ned, idet nitratudvaskningen fra de få landbrugsarealer er gen-
nemsnitlig 30 mg/l.  

3.7.2 Skov- og naturområder - fl adekilde

Naturarealerne findes primært i form af § 3 overdrevsarealer på Aalborg Ka-
serne. Der findes også et fredet område i den sydvestlige del af indsatsområ-
det i forbindelse med Lindholm Høje. Der findes desuden enkelte mindre be-
skyttede naturområder med enge, moser og overdrev, figur 3.4.

Vurdering af forureningskilder i indsatsområdet
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Den geografiske variation i nitratudvaskningen er vist på figur 3.21.

Indvindingsoplandet til AKV Hvorup Syd, Nr. Uttrup Servicevej og Aalborg Ka-
serne har stor nitratsårbarhed i den vestlige del og nogen nitratsårbarhed i 
den østlige del, se figur 3.16.

Der er ikke foretaget vurdering af den resterende reduktionskapacitet, men 
den lave nitratudvaskning på 15 mg/l i gennemsnit i indvindingsoplandet og 
den lave nitratudvaskning i kildepladszonerne giver næppe anledning til, at 
nitratmålsætningen på 25 mg/l i grundvandet overskrides indenfor en over-
skuelig årrække.

Den nuværende arealanvendelse er fordelagtig i forhold til nitratudvasknin-
gen, og fokus bør være på at fastholde den lave nitratudvaskning.

Udvaskningen af kvælstof fra bymæssig bebyggelse kendes ikke, og hvis den 
overstiger 50 mg/l kan det ikke udelukkes, at grænseværdierne for nitrat kan 
overskrides. Viden om nitratudvaskning fra byområder er dog relativt beske-
dent.

Lindholm, Voerbjergvej
For indvindingsoplandet på Voerbjergvej er den gennemsnitlige nitratudvask-
ning estimeret til 60 mg/l, men med store lokale variationer. Nitratudvask-
ningen fra landbrugsjorden i indvindingsoplandet til Voerbjergvej er estime-
ret til 65 mg/l.

Figur 3.21 Beregnet nitratudvaskning

Vurdering af forureningskilder i indsatsområdet
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Udvaskningen fra en del af arealerne i kildepladszonen på Voerbjergvej er 
meget lav (<10 mg/l). I den østlige del af kildepladszonen driver et plante-
avlsbrug et kornsædskifte med vinterbyg og vårbyg. Jorden her har en høj 
nitratudvaskning. Den gennemsnitlige nitratudvaskning for kildepladszonen 
er 39 mg/l. Også lige opstrøms kildepladszonen findes flere marker, der ud-
vasker over 100 mg/l. 

Indvindingsoplandet til Lindholm Vandværk på Voerbjergvej har stor nitratså-
rbarhed i kildepladszonen, nogen nitratsårbarhed i et mindre område og lille 
nitratsårbarhed i det øvrige opland, se figur 3.16. Der har været forhøjet ni-
trat i boringerne. 

Tiltag i Vandmiljøplan III forventes frem til 2015 at nedsætte nitratudvask-
ningen fra landbrugsjord med gennemsnitligt 13 %. Ikke hele reduktionen 
i nitratudvaskning kan dog forventes at slå igennem i forhold til grundvan-
det, idet nogle af tiltagene er rettet mod overfladevand. Antages imidlertid at 
den beregnede nitratudvaskning reduceres med 13 %, fås en gennemsnitlig 
nitratudvaskning på 52 mg/l for indvindingsoplandet ved Voerbjergvej. Ni-
tratudvaskningen er lavest i kildepladszonen og høj i det meste af det øvrige 
indvindingsopland. 

Med den sammensatte sårbarhed kan det være vanskeligt at vurdere, om ni-
tratudvaskningen vil give anledning til overskridelse af amtets målsætning for 
grundvand. En god beskyttelse af kildepladszonen med stor nitratsårbarhed 
og delvis høj nitratudvaskning fra rodzonen bør være i fokus for at nedsætte 
risikoen for forhøjet nitratindhold.

Figur 3.22 Områder med risiko for stor nitratbelastning.

Vurdering af forureningskilder i indsatsområdet
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Endvidere vurderes det, at der kan være en risiko for stor nitratbelastning af 
grundvandsmagasinet fra arealerne med nogen nitratsårbarhed og stor ni-
tratsårbarhed umiddelbart nord for kildepladszonen. Risikoen for stor nitrat-
belastning af grundvandsmagasinet i det øvrige indvindingsopland vurderes 
at være lav som følge af lille nitratsårbarhed.

3.7.4 Pesticider - fl adekilder

AKV Hvorup, Nr. Uttrup, Aalborg Kaserne
I indvindingsoplandet til AKV Hvorup Syd, Nr. Uttrup Vandværk og Aalborg 
Kaserne er den sammenlagte pesticidanvendelse begrænset, idet skov- og 
naturarealerne er så udbredte.

Den forventede behandlingshyppighed i oplandene er relativt lav, ligesom 
pesticidanvendelse på skov- og naturarealer er ringe. Risikoen for forurening 
med pesticider fra fladekilder i skov og landbruget vurderes at være begræn-
set. Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte aktive stoffer eller nedbrydnings-
produkter vil sive ned til grundvandsmagasinet og eventuelt i koncentrationer 
over drikkevandskriteriet. Selv regelret anvendelse af pesticider har vist sig i 
nogle tilfælde at kunne give anledning til koncentrationer i grundvandet over 
Miljøstyrelsens kvalitetskriterier.

Generelt sprøjtes der ikke på kaserneområdet. Kaserneområdets park og ha-
veanlæg er dog en undtagelse, idet de sprøjtes forår og sommer med pesti-
cider mod bjørneklo. Arbejdet udføres af et privat firma, der opbevarer og 
medbringer pesticiderne. 

Figur 3.23 Landbrugets forventede behandlingshyppigheder med pesticider.

Vurdering af forureningskilder i indsatsområdet
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Indvindingen ved Aalborg Kaserne kan ligeledes være mere truet af pestici-
der end de øvrige, da pesticidbehandlingshyppigheden på markerne nord 
for kildepladsen er meget høj (2-3,8). Der har samtidig været anvendt en del 
pesticider til ukrudtsbekæmpelse af befæstede arealer på kasernen. Der vur-
deres derfor at være en risiko for pesticidforurening af indvindingen på Aal-
borg Kaserne.

Lindholm, Voerbjergvej
I indvindingsoplandet til Lindholm Vandværk på Voerbjergvej er den gennem-
snitlige behandlingshyppighed for landbrugsarealerne på 1,53. Behandlings-
hyppigheden for landbrugsarealet er relativt lavt i kildepladszonen. Se figur 
3.23.

Den gennemsnitlige behandlingshyppighed på 1,53 er under landsgennem-
snittet, som i 2002 var 2,10. Målet for behandlingshyppigheden i Pesticid-
handlingsplan III er 1,7.

På landbrug som i Hvorup-området anvendes en lang række midler mod 
ukrudt, skadedyr og svampe, herunder stoffer som bentazon, terbulazin, glyp-
hosat og andre midler. De nævnte tre aktivstoffer er enten i form af moder-
stoffer eller nedbrydningsprodukter fundet i koncentrationer over 0,1 μg/l i 
pesticidvarslingssystemet. 

På ejendomme med kartofler har ukrudtsmidlet metribuzin ofte været anvendt. 
Dette stof er blevet forbudt i 2003, fordi det relativt let blev udvasket til grund-
vandet. I indvindingsoplandene findes ifølge det Generelle Landbrugs Register 
(GLR) kun kartoffelavl på et begrænset areal nordøst for kildepladszonen ved 
Aalborg Kasernes vandværk.

Indvindingsoplandet til indvindingen til Voerbjergvej ligger i et landbrugsom-
råde, hvor der anvendes et bredt spektrum af pesticider. Det kan derfor ikke 
udelukkes, at enkelte aktivstoffer eller nedbrydningsprodukter vil sive ned til 
grundvandet og evt. i koncentrationer over drikkevandskriteriet.

Vandværks bygning

Lindholm Vandværk, boringer.

Vurdering af forureningskilder i indsatsområdet
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3.7.5 Andre fl adekilder 

Figur 3.24 Andre fladekilder

Øvrige fladekilder fremgår af figur 3.24

Spildevandsslam
Spildevandsslam indeholder en række uhensigtsmæssige stoffer som tungme-
taller, LAS, PAH, PCB phthalater m.v. 

Af interview-undersøgelser blandt landmænd i området foretaget i 2003 frem-
går, at omkring 13 % af de adspurgte landmænd på et tidspunkt har anvendt 
slam. Indsatsområdet ligger i Aalborg Kommune, der ikke udbringer spilde-
vandsslam. Men andre kommuner kan have solgt slam til landbrug med are-
aler i indsatsområdet, idet spildevandsslammet afsættes på tværs af kommu-
negrænser.

På baggrund af forsigtighedsprincippet anbefales at undgå anvendelse af spil-
devandsslam i indvindingsoplande.

Råstofgrave
Med råstofgrave menes her indvinding af sand/grus, kalk og ler. Der er re-
gistreret 11 afsluttede råstofgrave. Se figur 3.24. Der er ingen aktive råstof-
grave i indsatsområdet.

De tidligere råstofgrave kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen, hvis 
der er sket opfyldning, hvilket er uafklaret. Der bør ske afklaring af de afslut-
tede råstofgrave i indsatsområdet.

Vurdering af forureningskilder i indsatsområdet
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Gartnerier
Der er lokaliseret to gartnerier/planteskoler delvist indenfor indsatsområdet. 
Det ene gartneri er delvist placeret inden for det fælles indvindingsopland.

Gartnerier udgør en risiko for grundvandsressourcen. På grund af beliggen-
heden kun delvist indenfor det fælles indvindingsopland har det mellem ind-
satsprioritet.

Skydebane
Der er lokaliseret 2 skydebaner i det fælles indvindingsopland. Den ene er 
beliggende nord for kildepladszonen til Lindholm Vandværk på Voerbjergvej. 
Den anden er beliggende vest for kildepladszonerne ved AKV Hvorup Syd.

Da begge skydebaner ligger i indvindingsoplandet, og tungmetaller typisk ikke 
er kritiske i forhold til grundvand, har de lav indsatsprioritet.

Offentlige arealer og parcelhushaver
Aalborg Kommune har ikke brugt pesticider på offentlige arealer siden 
1997.

Brug af pesticider i byområder, på kirkegårde og på idrætsanlæg er i denne 
sammenhæng betragtet som en fladekilde, idet erfaringer viser, at der i man-
ge parcelhushaver og på offentlige arealer er anvendt pesticider til bekæm-
pelse af ukrudt.

Nørresundby by dækker kildepladszonen til Lindholm Vandværk på Vikinge-
vej, Nr. Uttrup Vandværk ved Hjørringvej samt dele af kildepladszonen ved 
Nr. Uttrup Vandværk ved Servicevej.

Bekæmpelsesmidler i parcelhushaver er primært anvendt til plæner, fortove, 
indkørsler, hække, buske og blomsterbede. Alene til vedligeholdelse af plæ-
ner er der 23 produkter med forskelligt indhold af pesticider.

I forbindelse med græspleje anvendes typisk hormonmidler. Aktivstoffet MC-
PA er et hormonmiddel, der indgår i et blandingsprodukt til bekæmpelse af 
ukrudt af græsarealer.

Den aktuelle anvendelse af pesticider kendes ikke, men det må påregnes, 
at grundejere og boligforeninger anvender glyphosat til at bekæmpe ukrudt 
i indkørsler og lignende. Tidligere har der sandsynligvis også været anvendt 
dichlobenil, der kan give anledning til udvaskning af BAM.

Pesticider har gennem mange år været anvendt til at renholde udyrkede og 
befæstede arealer for ukrudt. Siden 1970’erne har der primært været anvendt 
stofferne dichlobenil (Prefix og Casoron), atrazin, simazin, diuron og glypho-
sat. Arealer, hvor størstedelen af det organiske materiale er fjernet, er særligt 
problematiske, idet der på udyrkede og befæstede arealer er en ringe bin-
ding af pesticider i jorden.

Idet en del af kildepladszonerne ved det fælles indvindingsopland, kildeplads-
zonerne ved Vikingevej og Hjørringvej ligger i byområde (Nørresundby by), 
vurderes risikoen for forurening med pesticider at være høj. Dette begrundes 
bl.a. i, at der er konstateret indhold af pesticider (hexazinon) i begge borin-
ger ved Servicevej, i en boring ved Vikingevej (BAM) og i begge boringer ved 
Hjørringvej (BAM, atrazin, bentazon m.v.).

Idrætsanlæg
Der er lokaliseret to idrætsanlæg i det fælles indvindingsopland, hvoraf det 
ene ligger i udkanten af kildepladszonen til Nr. Uttrup, Servicevej.

Vurdering af forureningskilder i indsatsområdet
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Sker der anvendelse af pesticider vurderes det ene idrætsanlæg beliggende 
i kildepladszonen at udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Det andet 
idrætsanlæg prioriteres lavere pga. beliggenhed udenfor kildepladszonen.

Kirkegårde
Der er lokaliseret 3 kirkegårde, hvoraf de to er beliggende i OSD udenfor ind-
vindingsoplandet. En af de 3 kirkegårde ligger i kildepladszonen til Nr. Uttrup 
Vandværk ved Servicevej. 

Ved anvendelse af pesticider på kirkegården vurderes den at kunne udgøre 
en risiko overfor grundvandsressourcen. Aalborg Kommune har ikke brugt 
pesticider siden 1997.

3.7.6 Militærområdet

Der er ikke foretaget en risikovurdering af potentielle flade- og punktkilder 
på militærområdet. Forsvarets Bygningstjeneste har igangsat den nødvendige 
risikovurdering for at opnå samme detaljeringsniveau som det øvrige indsats-
område. Forhold vedr. det militære område vil blive afrapporteret separat på 
et senere tidspunkt.

Hvorup Kirke

Figur 3.25 Erhverv
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Lokaliteter omfattet af amtets kortlægning
Lokalitets 

nr.
Adresse Aktivitet Mulig grund-

vandsrisiko
Fælles opland
851-0615 Gl. Hvorupvej 135 Autoophug Nej

851-2813 Gl. Hvorupvej 137 Køreanlæg Ja

851-0211 Skelvej 8 Maskinstation Ja

851-0265 Voerbjergvej 108 Maskinværksted og vogn-
mandsforretning

Ja

851-3072 Høvejen 53 Tidligere maskinværksted Ja

851-3149 Skelvej 1 Transformerstation Ja

851-0539 Voerbjergvej 100 Vognmandsforretning Ja

851-3304 Høvejen 37 Autoværksted -

- Studievej 12-14 Oplag af kemikalier -

- Vangen 285-437 Benzinudskiller v/garage -

851-0508 Nysøparken m. fl. Autoophug Ja

851-3302 Kammerdal 10 Vognmand -

851-3305 Høvejen 109A Vognmand Ej vurderet

851-0883 Høvejen 89 Oliedepot Ej vurderet

851-1291 Høvejen 101A Materielgård Ej vurderet

851-2956 Høvejen 117 Benzinsalg Ej vurderet

851-3301 Højens Alle 31 Nedlagt autoværksted Ej vurderet

851-0367 Gl. Kongevej 52 Trykkeri Ej vurderet

851-2802 Hjørringvej 61-65 Lervarefabrik Ej vurderet

Punktkilder er typisk begrænset til et areal, som sjældent rækker ud over en 
enkelt ejendom eller virksomhed. Typisk eksempel på punktforurening er ud-
slip fra tanke og kloaksystemer eller lokalt spild i forbindelse med produktion. 
En række af de lokaliserede erhverv kan erfaringsmæssigt give anledning til 
jordforurening. 

I henhold til jordforureningsloven har amtet et myndighedsansvar overfor en 
række af disse punktkilder. I tabel 3.2 findes en oversigt over de lokaliteter, 
der er omfattet af amtets kortlægning efter jordforureningsloven. (Placering i 
indvindingsopland, plus 100m).

Tabel 3.2

Fyld- og lossepladser
Tidligere var det almindeligt at opfylde eller deponere forskellige typer affald 
i små søer, lavninger, nedlagte råstofgrave eller ud over skrænter. F. eks. er 
det tidligere blevet anbefalet at bortskaffe pesticidrester og tom emballage 
ved at grave det ned.

3.7.7 Punktkilder - erhverv

I forbindelse med indsatsplanlægning er der sket en opsamling af viden om 
tidligere undersøgte lokaliteter samt brancher, der endnu ikke er kortlagt un-
der jordforureningsloven.

De erhvervstyper, der er lokaliseret i indsatsområdet, fordeler sig på ca. 22 
forskellige brancher. Karakteristisk for de lokaliserede brancher er, at de po-
tentielle forureningskomponenter hovedsageligt fordeler sig på følgende stof-
fer: Olieprodukter, chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller og pesticider. 
Placeringen af de lokaliserede erhverv kan ses i figur 3.25.

Vurdering af forureningskilder i indsatsområdet
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Da der typisk ikke er specifikt kendskab til, hvilke former for affald der er de-
poneret, kan der være risiko for forurening med et bredt spekter af stoffer som 
f.eks. olieprodukter, chlorerede opløsningsmidler og pesticider.

Der er lokaliseret to tidligere fyld-/losseplads i indsatsområdet, en i det fæl-
les indvindingsopland, se figur 3.25. Idet der ikke er eksakt kendskab til de-
poneringsindhold og størrelsen af den tidligere losseplads i det fælles indvin-
dingsopland, kan det ikke afvises, at det deponerede materiale kan udgøre 
en risiko for grundvandsressourcen i området.

3.7.8 Andre punktkilder

Udover erhvervsgrunde findes der i indsatsområde Hvorup en række andre 
mulige forureningskilder, som kan indebære en risiko for grundvandet. I for-
bindelse med udarbejdelsen af indsatsplanen er der foretaget en nærmere 
vurdering og risikovurdering i forhold til grundvandsinteresser.

Private afløbsanlæg
De gældende afstandskrav fra nedsivningsanlæg til almene vandindvindings-
anlæg er 300 m. Disse afstandskrav er primært fastsat for at beskytte vand-
indvindingsanlæggene mod forurening med bakterier. Der er dog andre for-
ureningskilder fra spildevand, som kan udgøre en risiko for grundvandsres-
sourcen. Der er imidlertid ikke tilstrækkeligt kendskab til anlæggene til at vur-
dere, om de udgør en reel risiko for forurening af grundvandet

Figur 3.26 Afløbsforhold
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I det fælles indvindingsopland er der lokaliseret 64 afløbsanlæg. Der er ikke kend-
skab til den eksakte placering af afløbsanlæggene, men 5 (4 nedsivningsanlæg og 
”anden type afløb”) er lokaliseret i kildepladszonerne. Se figur 3.26.

Af de 4 nedsivningsanlæg, der er lokaliseret, ligger 2 indenfor den nuværende 
300 m hygiejniske betingede afstand til indvindingsboringerne ved Aalborg Ka-
serne og Voerbjergvej. Den ”anden type afløb”, der er lokaliseret inden for kilde-
pladszonen ved Voerbjergvej, vurderes ikke at ligge indenfor 300 m fra indvin-
dingsboringerne.

Det vurderes på baggrund af nedsivningsanlæggenes beliggenhed indenfor kil-
depladszonerne, at udledning af spildevand og de tilknyttede stoffer m.v. kan ud-
gøre en risiko for grundvandsressourcen i området.

Olietanke
Olietanke anvendes i forbindelse med opvarmning af boliger/erhverv (fyringsolie). 
Endvidere benyttes olietanke ved en erhvervsmæssig anvendelse ved f.eks salg af 
brændstoffer (benzin og dieselolie) samt opbevaring af f.eks. spildolie. 

Olieprodukter fremstilles ved destillation af råolie og kan opdeles i en række olie-
produkter. Benzin, terpentin, petroleum gasolie (dieselolie og fyringsolie) samt 
smøreolie. 

Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandet. Risikoen afhænger bl.a. at 
olietypen, idet f.eks benzin indeholder stoffer som BTEX og MTBE, som er meget 
mobile og derfor udgør en større risiko end f.eks. fyringsolie, som bindes hårdere 
til jorden og har en lavere opløselighed i vand.

Figur 3. 27 Olietanke/varmeforsyning
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Nedgravede olietanke og tilhørende rørføringer kan blive utætte som følge af 
gennemtæring eller forkert montage, eller fordi de ikke er nedlagt korrekt. Er-
faringer viser, at det kan være meget vanskeligt at opdage en utæthed i ned-
gravede tanke, mens det er lettere at konstatere spild som følge af utætheder 
ved olietanke, der er placeret over jorden. For både nedgravede og overjordi-
ske olietanke er der risiko for spild ved påfyldning.

Der findes en række olietanke i indsatsområdet, jfr. figur 3.27. 

Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser samt pesticid- og kemikalieo-
plag
I indvindingsoplandet til Lindholm Vandværk på Voerbjergvej findes 7 land-
brugsejendomme med landbrugsaktiviteter og flere muligheder for forurening 
fra punktkilder.

Der findes flere uhensigtsmæssige vaske- og påfyldningspladser for pesticider 
i indvindingsoplandene.

Risikoen for forurening fra landbrugets punktkilder er velunderbygget, og det 
vurderes derfor, at de konkrete potentielle pesticidpunktkilder kan udgøre en 
risiko for forurening med pesticider.

Opbevaring af husdyrgødning
Opbevaring af husdyrgødning i gyllebeholdere, møddinger og ajlebeholdere 
kan ved utætheder, lækager og uheld give anledning til nedsivning af kvælstof. 
Markstakke med dybstrøelse kan ligeledes være en kilde til nedsivning af ni-
trat.

Ingen landbrugsejendomme i indvindingsoplandene har større aktive opbeva-
ringsfaciliteter i form af gyllebeholdere. Der er lokaliceret 7 møddingpladser, 
hvoraf 3 forventes at være aktive.

Desuden skønnes der at være 7 ajlebeholdere, hvoraf kun 3 forventes at være 
aktive.

De ajlebeholdere og møddingspladser, der findes i indvindingsoplandet ligger 
– med en enkelt undtagelse – udenfor kildepladszonen. Det kan ikke udelukkes, 
at den ene nitratpunktkilde beliggende i kildepladszonen til Aalborg Kasernes 
vandværk kan udgøre en risiko mod indvindingen.

Vandforsyning
Figur 3.28 Vandforsyning
Indvindingsboringer og brønde fører direkte ned til grundvandet, og det er 
derfor vigtigt at sikre, at de ikke gennem slitage og tæring el. mangelfuld ud-
bygning giver anledning til, at forurenende stoffer føres med boringen ned til 
grundvandet.

Almene vandforsyningsanlæg
I indsatsområdet ligger Aalborg Kommune, Vandforsyningens kildepladser ved 
Hvorup Syd samt de private vandværker Lindholm og Nr. Uttrup. Desuden har 
Aalborg Kaserne en indvinding i området.

Almene vandforsyningsanlæg skal overholde forskrifterne i bekendtgørelse nr. 
871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
Aalborg Kommune skal føre tilsyn med, at bekendtgørelsen overholdes.

Generelt vurderes alle boringer at være i god teknisk tilstand. Det vurderes dog, 
at nedsivning gennem boringerne med miljøfremmede stoffer kan udgøre en 
risiko for grundvandsressourcen i området.
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Ikke almene vandforsyningsanlæg
Private drikkevandsbrønde samt indvindingsboringer både til drikkevand, 
markvanding og vanding af husdyr kan udgøre en risiko for grundvandet. 
Det skyldes, at de ofte ligger i umiddelbar nærhed af diverse potentielle for-
ureningskilder samt at ældre boringer ofte har en ufuldstændig eller manglen-
de forsegling langs forerøret. Herved øges risikoen for, at forurenede stoffer 
kan sive ned langs ydersiden af forerøret og derved forurene grundvandsma-
gasinet.
I kildepladszonerne er der lokaliseret 3 enkeltindvindere. Herudover er loka-
liseret 4 enkeltindvindere i det fælles indvindingsopland.

Det vurderes, at nedsivning gennem boringen ved Aalborg Kasernes kilde-
plads med miljøfremmede stoffer m.v. kan udgøre en risiko for grundvands-
ressourcen i området.

Gamle brønde/ boringer
Boringer og brønde, som ikke længere er i brug, og som ikke er sløjfet efter 
forskriften, ”glemmes” efterhånden og opmærksomheden med hensyn til ak-
tiviteter, som kan forurene via boringer, bliver mindre.

Tidligere ikke korrekt sløjfede boringer og brønde kan give anledning til for-
urening af grundvandsmagasinet. Boringer og brønde, der er blevet fyldt op 
med affald, indebærer risiko for direkte tilførsel af forurenede stoffer til grund-
vandsmagasinet.

Figur 3.28 Vandforsyning
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3.7.9 Liniekilder

De kortlagte liniekilder inden for det fælles indvindingsopland er fordelt på 
offentlige kloakledninger, trafikanlæg/jernbane og transportveje for farlige 
stoffer (fordelingsveje og jernbane). Private afløbsforhold behandles under 
punktkilder.

Offentlige kloakker
I indsatsområdet ligger Nørresundby, som er henholdsvis separat og fælles 
kloakeret. Se figur 3.29. 

Den sydlige del af kildepladszonen til Nr. Uttrup - Servicevej er fælleskloakeret, 
mens den centrale del af kildepladszonen er separat kloakeret. Ledningsnet-
tet er af beton og er hovedsageligt fra 1960’erne og 1970’erne. Den nordlige 
del af kildepladszonen er ikke kloakeret.

Spildevandsledningerne er ældre betonledninger, som ligger mindre end 300 
m fra indvindingsboringerne ved Nr. Uttrup - Servicevej. Det vurderes, at led-
ningerne ligger over grundvandsspejlet. På baggrund af ledningernes alder 
og beliggenhed vurderes der at være en risiko udsivning af forurenet spilde-
vand til grundvandsmagasinet i området.

Det samme er gældende for kildepladszonerne til Vikingevej og Hjørringvej.

Figur 3.29 Liniekilder – kloak og trafik
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Trafik og jernbaner
Vedligeholdelse af vejkanter og grøfter i Aalborg Kommune sker maskinelt og 
uden brug af bekæmpelsesmidler. Til vedligeholdelse af vejene anvendes olie-
produkter, og asfalt indeholder tunge oliekomponenter og PAH’er.

Diffus forurening fra veje (f.eks. bly og PAH’er) er typisk karakteriseret ved 
at være stærkt bundet til jorden og vil som sådan ikke udgøre en risiko for 
grundvandsressourcen.

Det vurderes på baggrund af Høvejens afstand til Lindholm Vandværk ved 
Voerbjergvej og Aalborg Kasernes indvindingsboringer, at nedsivning af olie-
produkter, PAH’er, tungmetaller og vejsalt (herunder cyanid) ikke udgør en ri-
siko for grundvandsressourcen i området.

Hjørringvej gennemskærer kildepladsen ved Nr. Uttrup - Hjørringvej, mens 
Forbindelsesvejen krydser kildepladszonen i den nordlige udkant. Det vurde-
res på baggrund af Hjørringvejs afstand til indvindingsboringerne (<50m), at 
nedsivning af olieprodukter, PAH’er, tungmetaller og vejsalt (herunder cyanid) 
kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen i området.

Jernbanen mellem Aalborg og Frederikshavn løber langs den vestlige græn-
se af det fælles indvindingsopland. Vedligeholdelse af jernbaner er tidligere 
sket med sprøjtemidler med stoffet atrazin. Ukrudtsbekæmpelse sker nu ved 
brug af Round-Up.

Idet jernbanen ligger på grænsen af indvindingsoplandet, vurderes brugen 
af pesticider til renholdelse at udgøre en mindre risiko for grundvandsmaga-
sinet i området. Det kan blive et problem, hvis fremtidig indvinding placeres 
mod vest.

Udslip af kemikalier m.m. ved trafikulykker
Motorvej E39, Høvejen, Hjørringvej og Forbindelsesvejen er beregnet til tung 
trafik. Disse veje samt jernbanen udnyttes til transporter af farligt gods.

Grundvandet er sårbart overfor forurening som følge af et muligt uheld med 
kemikalietransporter. Høvejen ligger indenfor det fælles indvindingsopland, 
men motorvejen og jernbanen gennemskærer det fælles indvindingsopland 
uden for kildepladszonerne.

Morgentog til Aalborg
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Idet Høvejen ligger indenfor kildepladszonen til Lindholm Vandværk - Voer-
bjergvej vurderes det, at uheld på vejstrækningen kan udgøre en risiko for 
grundvandsressourcen i området afhængig af spildets omfang, stofegenska-
ber samt afstand til indvindingsboringerne.

Det vurderes på baggrund af motorvejens og jernbanens beliggenhed, at et 
uheld på motorvejsstrækningen og/eller jernbanestrækningen, der gennem-
skærer det fælles indvindingsopland, ikke kan udgøre en væsentlig risiko for 
grundvandsressourcen i området.

Idet Hjørringvej ligger tæt på boringerne til Nr. Uttrup - Hjørringvej vurderes 
det, at uheld på vejstrækningen kan udgøre en risiko for grundvandsressour-
cen i området afhængig af spildets omfang, stofegenskaberne samt afstan-
den til indvindingsboringerne

Det vurderes på baggrund af Forbindelsesvejens afstand til boringerne, at et 
uheld ikke kan gøre udgøre en væsentlig risiko for grundvandsressourcen i 
området.

Nye vejanlæg
I tillæg 108 til regionplanen er der i indsatsområdet reserveret 2 linieførin-
ger til nye vejanlæg. Den ene linieføring er en nordlig omlægning af Høve-
jen, mens den anden er den ”tredje” Limfjordsforbindelse. Linieføringen til 
den ”tredje” Limfjordsforbindelse krydser indsatsområdet og det fælles ind-
vindingsopland fra syd mod nord, ligesom den krydser igennem kildeplads-
zonen ved Voerbjergvej.

Høvejen set fra kildeplads ved 
Lindholm Vandværk
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3.8 Områder der kræver særlig 
 beskyttelse

3.8.1 Indsatsområde med hensyn til nitrat

På baggrund af resultaterne af kortlægningen er det muligt at afgrænse de 
dele af indsatsområde Hvorup, hvor der kræves særlig beskyttelse i forhold 
til nitrat. 

Hvis der i fremtiden skal indvindes vand fra indsatsområdet, er det nødven-
digt at udpege indsatsområder med hensyn til nitrat, hvor der er dokumente-
ret stor og nogen sårbarhed overfor nitrat. 

Årsagen er, at der her er områder, hvor nitratbelastningen medfører, at grund-
vandskvaliteten kan blive utilfredsstillende. Områderne betragtes som sårba-
re, når nitratudvaskningen slår direkte igennem i grundvandets kvalitet, eller 
når der findes nitrat i toppen af magasinet. 

Målet er, at det gennemsnitlige nitratindhold i indsatsområdet med hensyn 
til nitrat (områder med stor og nogen nitratsårbarhed) ikke må overstige 25 
mg/l i magasinet. 

I indsatsområde med hensyn til nitrat i Hvorup fastsættes desuden følgende:

Område med stor sårbarhed: Maks. 25 mg/l i det vand, der forlader rodzo-
nen.

Figur 3.30 Indsatsområde mht. nitrat. 
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I områder med stor sårbarhed forventes ingen nævneværdig reduktion af ni-
trat. Disse områder udpeges som indsatsområde med hensyn til nitrat med 
prioritet 1, og det anbefales for at overholde amtets målsætning, at den gen-
nemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen ikke overstiger 25 mg/l. Meget høj 
nitratudvaskning fra enkelt marker bør desuden undgås.

Område med nogen sårbarhed: Disse områder udpeges som indsatsområde 
med hensyn til nitrat med prioritet 2 og 3, og det anbefales, at fastsætte den 
gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen ud fra en konkret vurdering af 
nitratreduktionskapaciteten.

Iværksættelse af tiltag overfor nitrat skal ske senest, når koncentrationen kom-
mer over 25 mg/l på målt på eksisterende vandværker, eller når der er do-
kumenteret risiko herfor.

Den del af indvindingsoplandet til AKV Syd, Nr. Uttrup Vandværk – Servicevej 
og Aalborg Kaserne, der har stor nitratsårbarhed, udpeges som indsatsom-
råde med hensyn til nitrat med indsatsprioritet 1. Indvindingsoplandet med 
nogen nitratsårbarhed udpeges som indsatsområde med hensyn til nitrat med 
indsatsprioritet 3. Den nuværende arealanvendelse virker i store del af om-
rådet til fordel for grundvandsbeskyttelse, og formålet med udpegningen vil 
derfor være at fastholde den nuværende lave belastning. 

Risikoen for nitratforurening fra den nuværende nitratbelastning i indvindings-
oplandet til Lindholm Vandværk på Voerbjergvej er høj, jf. figur 3.22.

Figur 3.31 Prioritering af beskyttelsesindsats overfor nitrat.
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Kildepladszonen ved Voerbjergvej udpeges som indsatsområde med hensyn 
til nitrat med indsatsprioritet 1, mens den del af indvindingsoplandet med no-
gen nitratsårbarhed udpeges som indsatsområde med hensyn til nitrat med 
indsatsprioritet 2. Formålet med udpegningen er at fastholde og udvide den 
ekstensive drift i kildepladszonen og nedsætte nitratudvaskningen i området 
umiddelbart opstrøms kildepladszonen.

Områder som heder, overdrev og andre § 3 arealer samt fredede arealer, hvor 
nitratudvaskningen er fastholdt på et lavt niveau som følge af begrænsninger 
i loven, regnes ikke for en del af indsatsområdet med hensyn til nitrat.

For skove og plantager er det muligt at ændre arealanvendelsen. For eksem-
pel må op til 10 % af skovens areal anvendes til juletræer og pyntegrønt. Der-
for indgår disse arealer i udpegningen af indsatsområder med hensyn til ni-
trat med henblik på at sikre en hensigtsmæssig arealanvendelse. I de fleste 
tilfælde udgør skovdrift dog en yderst hensigtsmæssig beskyttelse mod nitrat-
forurening af grundvandet.

Indsatsområdet med hensyn til nitrat er afgrænset ved brug af matrikel- og 
brugs eller mark grænser. Udpegningen omfatter alle de matrikler, der helt 
eller delvist berører indsatsområdet.

En liste over berørte matrikler findes i bilag 1.

3.8.2 Fremadrettet grundvandsbeskyttelse 
 overfor nitrat

I forhold til den fremadrettede grundvandsbeskyttelse overfor nitrat opstilles 
retningslinier gældende i indsatsområdet mht. nitrat i forbindelse med miljø-
godkendelser og VVM-vurderinger af projekter.

I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelser for husdyrbrug indenfor 
nitratfølsomme dele af et indsatsområde (både stor og nogen nitratsårbar-
hed), skal to forhold som udgangspunkt være opfyldt:

•  I disse områder må der ikke ske intensivering, der medfører en væsentlig 
merbelastning i området.

•  Indsatsplanens målsætning for nitratindhold i magasinet på maks. 25 mg/l, 
skal kunne overholdes på den ansøgte ejendoms udspredningsarealer in-
denfor det nitratsårbare område.

3.8.3 Kildepladszoner og indvindingsoplande

Tiltag, der kan forbedre grundvandskvaliteten eller afværge forurening fra 
eksisterende potentielle forureningskilder beliggende i kildepladszoner eller 
indvindingsoplande, prioriteres særligt højt.

Indsatser overfor nitrat og øvrige forureningskilder herunder, erhverv koor-
dineres. 

Myndighedernes administration og regionplanens retningslinier om grund-
vandsbeskyttende foranstaltninger bør iagttages med skærpet opmærksom-
hed i indvindingsoplande og kildepladszoner.
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3.8.4 Begrænsning i brug af pesticider

Der kan ikke udpeges deciderede indsatsområder mht. pesticider, da forskel-
lige pesticider reagerer forskelligt med jorden og grundvandet under forskel-
lige omstændigheder.

De pesticider, der anvendes i landbruget og på offentlige arealer, skal være 
godkendt af Miljøstyrelsen. Dog er målsætningen for anvendelse af pesticider 
i indvindingsområder at nedbringe risikoen for pesticidforurening af grund-
vandet via information og ansporing til frivillige aftaler mellem vandværker 
og lodsejere.

De midler, der i dag findes rester af i grundvandet i Hvorup, er overvejende 
midler, som ikke længere er tilladte at anvende. For at undgå at der i fremti-
den kan ske boringsnære forureninger med pesticider, som vi i dag ikke har 
kendskab til udgør et problem for grundvandet, bør forsigtighedsprincippet 
inddrages. Der er på den baggrund udpeget kildepladszoner (300 meter zo-
ner) omkring vandværksboringer, hvor der i videst muligt omfang indgås af-
taler om ophør af enhver form for anvendelse af pesticider, og hvor der ikke 
placeres vaske- og påfyldningspladser.
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Bilag A
  Oversigt over ejendomme med landbrugsaktivitet
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Bilag B

Liste over berørte matrikler i indsatsområde mht. nitrat

Matrikler i indsatsområde med hensyn til nitrat

Matrikel nr. Ejerlav Matrikel nr. Ejerlav Matrikel nr. Ejerlav
1a Gilsiggård, Hvorup 45f Hvorup By, Hvorup 9c Hvorup By, Hvorup
1c Gilsiggård, Hvorup 45g Hvorup By, Hvorup 9t Hvorup By, Hvorup
10a Hvorup By, Hvorup 45h Hvorup By, Hvorup 2a Hvoruptorp, Hvorup
10c Hvorup By, Hvorup 50e Hvorup By, Hvorup 71a Lindholm By, Hvorup
10k Hvorup By, Hvorup 53c Hvorup By, Hvorup 63a Nr. Uttrup By, Hvorup
12b Hvorup By, Hvorup 58l Hvorup By, Hvorup 6h Lindholm By, Hvorup
12g Hvorup By, Hvorup 58o Hvorup By, Hvorup 80a Lindholm By, Hvorup
12m Hvorup By, Hvorup 58p Hvorup By, Hvorup 12b Voerbjerg By, Lindholm
12n Hvorup By, Hvorup 5i Hvorup By, Hvorup 17a Voerbjerg By, Lindholm
12o Hvorup By, Hvorup 5q Hvorup By, Hvorup 1a Voerbjerg By, Lindholm
12p Hvorup By, Hvorup 60b Hvorup By, Hvorup 1b Voerbjerg By, Lindholm
13c Hvorup By, Hvorup 60c Hvorup By, Hvorup 1e Voerbjerg By, Lindholm
13s Hvorup By, Hvorup 65b Hvorup By, Hvorup 1f Voerbjerg By, Lindholm
14p Hvorup By, Hvorup 66a Hvorup By, Hvorup 1g Voerbjerg By, Lindholm
14q Hvorup By, Hvorup 66b Hvorup By, Hvorup 1h Voerbjerg By, Lindholm
15a Hvorup By, Hvorup 66c Hvorup By, Hvorup 1k Voerbjerg By, Lindholm
15k Hvorup By, Hvorup 67c Hvorup By, Hvorup 1m Voerbjerg By, Lindholm
15m Hvorup By, Hvorup 68a Hvorup By, Hvorup 1p Voerbjerg By, Lindholm
16d Hvorup By, Hvorup 68c Hvorup By, Hvorup 1q Voerbjerg By, Lindholm
16e Hvorup By, Hvorup 6e Hvorup By, Hvorup 1r Voerbjerg By, Lindholm
16l Hvorup By, Hvorup 6l Hvorup By, Hvorup 1s Voerbjerg By, Lindholm
16s Hvorup By, Hvorup 6m Hvorup By, Hvorup 1t Voerbjerg By, Lindholm
17a Hvorup By, Hvorup 6p Hvorup By, Hvorup 1u Voerbjerg By, Lindholm
17x Hvorup By, Hvorup 75a Hvorup By, Hvorup 25a Voerbjerg By, Lindholm
17y Hvorup By, Hvorup 75b Hvorup By, Hvorup 25c Voerbjerg By, Lindholm
18 Hvorup By, Hvorup 75c Hvorup By, Hvorup 4l Voerbjerg By, Lindholm
22 Hvorup By, Hvorup 79 Hvorup By, Hvorup 5g Voerbjerg By, Lindholm
27 Hvorup By, Hvorup 7l Hvorup By, Hvorup 5t Voerbjerg By, Lindholm
28a Hvorup By, Hvorup 7n Hvorup By, Hvorup 6d Voerbjerg By, Lindholm
28b Hvorup By, Hvorup 7o Hvorup By, Hvorup 6n Voerbjerg By, Lindholm
28c Hvorup By, Hvorup 80 Hvorup By, Hvorup
3g Hvorup By, Hvorup 8m Hvorup By, Hvorup
3k Hvorup By, Hvorup 9a Hvorup By, Hvorup
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Bilag C

Indsatsområde med hensyn til nitrat

                        Indsats                                

Del af indsatsområde
mht. nitrat

Krav til reduktion af 
nitratudvaskning

Krav til maksimaludvaskning 
ved udvidelse af husdyrbrug/
miljøgod kendelse

Indvindingsopland med stor 
risiko for nitratudvaskning
(Voerbjergvej)

Ja Ja

Indvindingsopland til
øvrige vandværker

Nej Ja

Øvrige sårbare områder Nej Ja
Øvrige områder Nej Nej-kun generel ordning
Erstatning til landbruget Ja Nej
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Bilag D 
Indsatser for punkt, linie og fladekilder
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Punktkilder

Adresse Lok. nr. Myndighed Branche Risiko Prioritet Indsats

Punktkilder
Gl. Hvorupvej 
150

Kommune Olietank M 1 Nedgravet olietank fra 1982. På sigt 
udskiftes tanken med en overjordisk 
olietank.

- Kommune Anden type 
afløb

M 1 Afløbsforhold undersøges og risiko-
vurdering udarbejdes. Indtil da op-
lysning til ejeren om begrænsning i 
brug af miljøfremmede stoffer. Til-
slutning til offentlig kloak overvejes.

Høvejen 37 851-3304 NJA /
Kommune

Autoværk-
sted

M 1 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget og evt. orienterende 
forureningsundersøgelse.

- Kommune Nedsivnings-
anlæg

H 1 Nedsivningsanlægget kontrolleres 
og risikovurdering udarbejdes. Indtil 
da oplysning til ejeren om begræns-
ning i brug af miljøfremmede stof-
fer. Tilslutning til offentlig kloak over-
vejes.

- Kommune Centralvar-
meanlæg

H 1 Undersøgelse af om ejendommen 
har olietanke. Evt. tilsyn/kontrol af 
olietank og om den er lovlig.

Høvejen 48 Kommune Olietank H 1 Nedgravet olietank fra 1981. På sigt 
udskiftes tanken med en overjordisk 
olietank.

Kammerdal 
12

Kommune Boring - 1 Vurdering af risikoen ved den gamle 
boring.

Voerbjergvej 
114

Kommune Nedsivnings-
anlæg

H 1 Nedsivningsanlægget kontrolleres 
og risikovurdering udarbejdes. Indtil 
da oplysning til ejeren om begræns-
ning i brug af miljøfremmede stof-
fer. Tilslutning til offentlig kloak over-
vejes.

- Kommune Centralvar-
meanlæg

H 1 Undersøgelse af om ejendommen 
har olietanke. Evt. tilsyn/kontrol af 
olietank og om den er lovlig. Er evt. 
olietanke nedgravede udskiftes tan-
kene på sigt med overjordiske tan-
ke.

Høvejen 50 851-0376
851-2820
851-2822

Forsvaret Militært - 1 Vurderes separat.

Nr. Uttrup 
Øvelsesplads

851-2708 Forsvaret Militært - 1 Vurderes separat.

Voerbjergvej 
101B

851-2821 NJA Motorbane 
og skyde-
bane

- 2 Vurderes separat.

Gl. Hvorupvej 
120

Kommune Nedsivnings-
anlæg

M 2 Ingen indsats, da ejendommen lig-
ger uden for kildepladszone.

- Kommune Centralvar-
meanlæg

M 2 Ingen indsats, da ejendommen lig-
ger uden for kildepladszone.
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Adresse Lok. nr. Myndighed Branche Risiko Prioritet Indsats

Punktkilder

- Kommune Boring - 2 Den gamle boring på gårdspladsen 
skal sløjfes.

Gl. Hvorupvej 
135

851-0615 NJA Autoophug H 2 Der er udført OFU i november 2004. 
Det bør vurderes om tilsynsfrekven-
sen skal sættes op.

- Kommune Direkte ud-
ledning

M 2 Ingen indsats, da ejendommen lig-
ger uden for kildepladszone.

- Kommune Olietank M 2 Ingen indsats, da ejendommen lig-
ger uden for kildepladszone.

Gl. Hvorupvej 
137

851-2813 NJA /
Kommune

Køreanlæg 
m/værksted

M 2 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget og evt. orienteren-
de forureningsundersøgelse. Supple-
rende beredskabsplan udarbejdes. 
Tilsynsfrekvensen sættes op.

851-3303 NJA / 
Kommune

Værksted m/
oplag

- 2 Ej vurderet.

Hvorup Kær-
vej 7

Kommune Boring - 2 Vurdering af risikoen ved den gamle 
boring.

Høvejen 53 851-3072 NJA / 
Kommune

Maskinværk-
sted

M 2 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget og evt. orienterende 
forureningsundersøgelse.

Kammerdal 
10

851-3302 NJA Vognmand M 2 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget og evt. orienterende 
forureningsundersøgelse.

Nysøparken 
1-5, Nordfeld-
parken 2+1-
11, Selsøpar-
ken 1+7-9

851-0508 NJA Autoophug L 2 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget.

Skelvej 8 851-0211 NJA /
Kommune

Maskinsta-
tion

M 2 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget og evt. orienteren-
de forureningsundersøgelse. Supple-
rende beredskabsplan udarbejdes. 
Tilsynsfrekvensen sættes op.

- Kommune Brønd - 2 Den gamle brønd skal sløjfes.

Skelvej 1 851-3149 NJA /
Kommune

Transformer-
station

M 2 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget og evt. orienterende 
forureningsundersøgelse. Tilsynsfre-
kvensen sættes op.

Studievej 12-
14

Kommune Oplag af ke-
mikalier

L 2 Begrænsede mængder. Ejendom-
men er beliggende uden for kilde-
pladszonen. Der ikke foretages yder-
ligere.
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Adresse Lok. nr. Myndighed Branche Risiko Prioritet Indsats
Punktkilder
Voerbjergvej 
100

851-0539 NJA / 
Kommune

Vognmand M 2 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget og evt. orienterende 
forureningsundersøgelse.

Voerbjergvej 
106

851-2786 NJA Nedlagt los-
seplads

M 2 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget og evt. orienterende 
forureningsundersøgelse.

Voerbjergvej 
108

851-0265 NJA / 
Kommune

Maskinfabrik 
og maskin-
værksted

M 2 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget og evt. orienterende 
forureningsundersøgelse.

Voerbjergvej 
108

Kommune Vognmand M 2 Tilsynsfrekvensen sættes op.

- Kommune Boring - 2 Boringen skal sløjfes.

Høvejen 109A 851-3305 NJA Vognmand - 3 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget og evt. orienterende 
forureningsundersøgelse.

Høvejen 89 851-0883 NJA Oliedepot - 3 Ej vurderet.

Høvejen 101A 851-1291 NJA Materielgård - 3 Ej vurderet.

Høvejen 117 851-2956 NJA Benzinsalg - 3 Ej vurderet.

Højens Alle 31 851-3301 NJA Nedlagt 
autoværk-
sted

- 3 Ej vurderet.

Fladekilder

Byområde NJA og
Kommune

Pesticider H Ophør pesticidbrug. Kampagne 
med forslag til alternative bekæm-
pelsesmidler.

Råstofgrave NJA Opfyld M 1/3 Udarbejdelse af historisk redegø-
relse, herefter vurdering af kortlæg-
ningsgrundlaget.

Skydebane Kommune Hagl L Skydebanen ligger udenfor kilde-
pladszonen.

Gartneri
/planteskole

Kommune Pesticider, 
olieprodukter 
o.a.

M Undersøgelse af hvilke midler, der 
opbevares og anvendes til ukrudts-
bekæmpelse på arealerne – derefter 
risikovurdering.

Idrætsanlæg Kommune Pesticider H Risikovurdering udarbejdes, når der 
foreligger en sårbarhedsvurdering 
for området.

Liniekilder

Offentlige klo-
akker

Kommune Spildevand H Risikovurdering af kloakkerne bør 
udarbejdes. Der bør udføres TV-in-
spektion og efterfølgende risikovur-
dering af kloakledningerne. Kloak-
kernes placering i forhold til grund-
vandet bør kortlægges.
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Adresse Lok. nr. Myndighed Branche Risiko Prioritet Indsats
Punktkilder
Motorvej (E39) NJA / 

Vandværk
Udslip af ke-
mikalier/ved-
ligeholdelse

M Pesticidfrit område bør indføres. Of-
fentlige områder bør holdes pesticid-
frie. Beredskabsplan udarbejdes. 

Høvejen Vandværk Udslip af ke-
mikalier/ved-
ligeholdelse

H Pesticidfrit område bør indføres. Of-
fentlige områder bør holdes pesti-
cidfrie. Beredskabsplan udarbejdes. 
Skilte kan opsættes med ”vandind-
vindingsområde – forsigtig kørsel”.
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Indsatsforslag for potentielle punktkilder - Landbrug
Adresse Prioritet Stof Indsatsforslag
Gl. Hvorupvej 120 2 Pesticid Gennemførsel af pesticidtjek, pesticidfri renholdelse af gårdsplads, anven-

delse af rentvandstank, øget landbrugstilsyn.

3 Nitrat Ingen indsats, da der er tale om meget små mængder husdyrgødning og 
lille nitratsårbarhed.

Hvorup Kærvej 4 2 Pesticid Pesticidfri renholdelse af gårdsplads.

3 Nitrat Ingen indsats, da der er tale om mindre mængder husdyrgødning og lille 
nitratsårbarhed.

Hvorup Kærvej 7 2 Pesticid Pesticidfri renholdelse af gårdsplads.

3 Nitrat Ingen indsats, da der er lille nitratsårbarhed og møddingsplads og ajle-
beholder ikke anvendes.

Høvejen 37 2 Pesticid Vigtigt at den pesticidfri renholdelse af gårdspladsen opretholdes og at 
øvrig pesticidanvendelse ikke intensiveres.

2 Nitrat Øget landbrugstilsyn og vurdering af ajlebeholder og møddingsplads.

Kammerdal 12 1 Pesticid Pesticidfri renholdelse af gårdsplads, hvor der også ligger boring og un-
dersøgelse af sandgrav med affald.

3 Nitrat Ingen indsats så længe der ikke er husdyrhold.

Skelvej 1 Pesticid Ingen landbrugsrelevante indsatser, da alle landbrugsaktiviteter er ophørt 
og bygninger er fjernet. Nu ligger der en transformerstation.

Nitrat

Skelvej 6 3 Pesticid Ingen indsats, da der ikke anvendes pesticider på ejendommen.

3 Nitrat Ingen indsats, da nitratsårbarheden er lille, og mængden af husdyrgød-
ning meget begrænset.

Skelvej 8 1 Pesticid Gennemførelse af pesticidtjek, ændring af vaske- og påfyldningsplads, 
øget landbrugstilsyn.

3 Nitrat Ingen indsats, da nitratsårbarhed er lille.

Skelvej 12 3 Pesticid Ny ejers anvendelse og håndtering bør undersøges. Gårdspladsen bør 
renholdes uden pesticider.

3 Nitrat Ingen indsats, da nitratsårbarhed er lille.

Teglværksvej 17 2 Pesticid Undersøgelse af nuværende forhold. Ejes efteråret 2003 af Skelvej 23, 
men bygninger forventes solgt fra. Eventuelt øget landbrugstilsyn og andre 
indsatser, hvis den nye ejer driver landbrug fra ejendommen.

3 Nitrat

Voerbjergvej 106 3 Pesticid Ingen indsats, da der fra 2004 ifølge ejer ikke anvendes pesticider.

3 Nitrat Gammel møddingsplads og ajlebeholder sløjfes .

Voerbjergvej 108 Pesticid Der anvendes og opbevares ikke pesticider.

Nitrat Ingen indsats, da der ikke findes husdyrhold eller opbevaringsfaciliteter 
til husdyrgødning.
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