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Krav til indhold af en ind-
satsplan 
 
Indsatsplanen skal ifølge 
bekendtgørelsen om ind-
satsplaner indeholde føl-
gende oplysninger: 
 
1) Arealanvendelsen i ind-

satsområdet. 
2) Kildepladser og kilde-

pladszoner (her beskyt-
telseszoner) og grund-
vandsdannende oplan-
de. 

3) En vurdering af alle 
kendte forureningskilder, 
herunder flade-, linje- og 
punktkilder. 

4) Alle de områder, der er 
kortlagt som særligt føl-
somme over for en eller 
flere typer af forurening 
med angivelse af, hvilken 
eller hvilke typer af foru-
rening, det pågældende 
område er følsomt over-
for. 

5) De områder, hvor en 
indsats skal gennemfø-
res. 

6) De foranstaltninger, der 
skal gennemføres i ind-
satsområdet, samt ret-
ningslinier for de tilladel-
ser og andre afgørelser, 
der kan meddeles, og 
som har betydning for 
beskyttelsen af vandres-
sourcen. 

7) Af hvem og i hvilket om-
fang, der skal gennemfø-
res overvågning. 

8) En tidsplan for gennem-
førelsen af den samlede 
plan. 

 

 

Redegørelse 
 
I denne redegørelse uddybes baggrunden for indsatsplanen.  
 

• Hvad viser kortlægningen om vandindvinding, arealanvendel-
sen, grundvandsmagasiner, vandkvalitet, sårbarhed og mulige 
kilder til forurening? 

 
• Hvad er begrundelsen for de valgte og eventuelle fravalgte ind-

satser til at beskytte grundvandet? 
 

• Hvilke retsvirkninger har indsatsplanen? 
 
Grundlaget for indsatsplanen – de detaljerede kortlægninger og under-
søgelser af en række forhold - er refereret i indsatsplanen med de vur-
deringer og konklusioner, der har indflydelse på den konkrete indsats. 
De detaljerede undersøgelser er afrapporteret separat eller findes i op-
samlingsrapporter til hvilke der henvises for yderligere information. 
 

 
Undersøgelsesboring i Hammer Bakker 
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3 Grundvandsressourcen 
 
De naturgivne forhold i kortlægningsområdet i den nordlige del af Aal-
borg Kommune afspejler mulighederne for at indvinde drikkevand i til-
strækkelige mængder og hvilken kvalitet man kan forvente. Der er om-
råder, hvor magasinet ikke er velydende, hvilket får indflydelse på ind-
vindingsstrategien, og der er områder, hvor vandkvaliteten er proble-
matisk på grund af nitrat eller saltvand. Det er vigtigt at få et detaljeret 
kendskab til de områder, hvor der findes grundvandsressourcer til drik-
kevandsformål og lokalisere de områder, hvor grundvandet i særlig 
grad skal beskyttes overfor forurening. 

3.1 Gennemførte undersøgelser 
I indsatsområderne er gennemført en række forskellige undersøgelser, 
beregninger og sammentolkninger for at kunne vurdere grundvands-
magasinets udstrækning, størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse samt 
fastsætte indvindingsoplande til vandværkerne. 
 
For at afgrænse grundvandsmagasinet er grundvandsstanden pejlet, og 
der er anvendt geofysiske undersøgelser (TEM) for at finde den nedre 
grænse til det underliggende salte grundvand. De geofysiske undersø-
gelser er også anvendt til en vurdering af eventuelle beskyttende lerlag 
samt hvor disse med fordel kunne kortlægges. Der er på den baggrund 
kortlagt begrænsede områder med en anden geofysisk metode (MEP) 
for at vurdere beskyttende lerlag.   
 
Undersøgelsesboringer er udført for at eftervise geofysikken og sam-
mentolke den med den geologiske viden, der allerede findes i området. 
Vandplansamarbejdet i Aalborg Kommune har i kortlægningsperioden 
også udført boringer, der ligeledes har bidraget til en øget forståelse af 
grundvandsmagasinet og områdets geologi.  
 
Endvidere indgår et stort antal vandanalyser i en vurdering af grund-
vandets kvalitet. Her er medtaget alle råvandsanalyser fra alle boringer 
på vandværkerne, og tidsserier viser grundvandets udvikling og afspej-
ler dels oppumpningens, dels påvirkning af grundvandets kvalitet fra 
overfladens aktiviteter. 
 
Alle kortlægningsbidrag er samlet i en revidering af OSD, en vurdering 
af grundvandsressourcens sårbarhed overfor nitrat og den tilgængelige 
ressource i OSD.  
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Figur 3.1 Profil der viser geologien i området fra NV til SØ.  
Den grønne farve angiver kalk, de brune og orange angiver ler og de rødlige og gule farver er sand og silt. De lilla 
og blå farver er aflagringer yngre end istiden og kan være enten sand eller ler. 
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Figur 3.2 Profil der viser geologien i området fra SV til NØ.  
Den grønne farve angiver kalk, de brune og orange angiver ler og de rødlige og gule farver er sand og silt. De lilla 
og blå farver er aflagringer yngre end istiden og kan være enten sand eller ler. 
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3.2 Grundvandsmagasinet 
Geologien i området består nederst af kalk aflejret i et dybhav da her 
var tropisk klima for mere end 65 mio. år siden. Kalkoverfladen varierer 
i området som et resultat af forkastninger og erosion fra gletscher over-
skridelser gennem flere istider. I den nordøstlige del af området ligger 
kalken dybest ned til kote ca. -60 meter, mens den mod sydvest ligger i 
kote ca. -15 meter. I figur 3.1 og 3.2 ses profiler, der viser en forenk-
ling af geologien i området. 
 
Over kalken findes aflejringer fra istiden. Aflejringerne er langt overvej- 
ende smeltevandssedimenter af sand og silt, samt i mindre omfang af 
smeltevandsler eller moræneler. Istidssedimenterne stammer fra den 
sidste istid i området – Weichsel. 
 
Da sandet ligger over kalken udgør kalk og sand et samlet magasin, 
men der indvindes overvejende fra sandlagene med undtagelse af Vest-
bjerg og Vodskov vandværker, hvor kalken ligger så højt at enkelte bo-
ringer er filtersat i kalk. 
 
For at fastsætte grundvandsmagasinets øverste grænse er grundvands-
standen pejlet i en række boringer. Pejlingerne er foretaget i et samar-
bejde med Aalborg Kommune, Vandforsyningen (AKV). Magasinets 
nedre grænse er fundet med geofysisk kortlægning og udgøres i områ-
det af salt grundvand. Magasinet er tykkest i OSD, hvor grundvands-
spejlets niveau er højest og dybden til det salte grundvand er størst. 
Grundvandsmagasinets tykkelse varierer fra ca. 70-80 meter i OSD til 
mindre end 30 meter i de lavtliggende områder med en tendens til at 
det er tyndere i områdets sydvestlige del.  

3.3 Grundvandsdannelse 
I OSD er der årligt en nettonedbør på 410 mm. Den samlede mængde 
nedbør der årligt dannes i OSD udgør 8,3 mio. m³. 
 
Grundvandsdannelsen kan ikke anvendes fuldt ud til indvinding, da na-
tur- og vådområder er afhængige af grundvandet. En sænkning af 
grundvandsspejlet som konsekvens af kraftig indvinding kan derfor få 
stor betydning for de naturtyper der er afhængige af grundvandets ni-
veau. 
 
De vandværker der indvinder i OSD har en samlet tilladelse på ca. 
650.000 m³, hvilket svarer til 8% af grundvandsdannelsen. Ved en ud-
nyttelsesgrad på mere end 20% af grundvandsdannelsen eller ved en 
geografisk koncentreret indvinding er det vigtigt at være opmærksom 
på natur- og vådområder, der kan påvirkes af indvindingen. 

3.4 Grundvandsstrømninger 
Grundvandets strømningsretning fastsættes ud fra pejlinger der foreta-
ges i en række boringer. Når grundvandets niveau – grundvandspoten-
tialet - kendes for området kan man tegne et billede af grundvandets 
strømningsretning.  
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Figur 3.3 Grundvandets potentialeforhold og strømningsretninger. 
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  Potentialet for grundvandsmagasinet og grundvandets strømningsret-

ning er vist på figur 3.3. Med udgangspunkt i de månedlige pejlinger 
Aalborg Kommune foretager i området er det vurderet, at grundvandets 
strømningsretninger ikke ændres med årstidens naturlige variationer i 
grundvandets niveau. 
 
Grundvandet har det højeste potentiale på kote 17-18 meter målt i for-
hold til havniveauet i den østlige del af OSD. Herfra strømmer grund-
vandet mod de lavere områder rundt omkring Hammer Bakker, og po-
tentialet ligger her på kote 6-10 meter hvor vandværkerne indvinder. 
Den centrale del af Hammer Bakker er også området hvor grundvandet 
ligger længst under terrænets overflade og den umættede zone er op til 
ca. 60 meter, da netop bakkerne er meget højere end de omkringlig-
gende områder. I det lavtliggende område er der ikke så langt ned til 
grundvandet og den umættede zone er her mindre end 10 meter. 

3.5 Indvindingsoplande og kildepladszoner 
Vandværkernes indvindingsoplande er optegnet med baggrund i den 
nye viden for området og afspejler det område i grundvandsmagasinet 
hvorfra vandværket pumper.  
 
Vandværkernes indvindingsstrategi er brugt til at fordele indvindingen 
på det antal boringer der pumpes fra. Indvindingsstrategien har derfor 
betydning for fordelingen af det optegnede areal, mens grundvandets 
strømningsretning er betydende for oplandets retning. Oplandenes are-
aler afspejler tilladelserne og grundvandsdannelsen i området.  
 
Der er ikke indregnet ekstra sikkerheder i oplandene udover, hvad der 
ligger i tilladelserne. Hvis oppumpningen derfor øges, en ny boring 
inddrages som indvindingsboring eller pumpestrategien på anden må-
de ændres kan det derfor påvirke oplandets udstrækning. 
 
Kildepladszonen udgør den boringsnærer del af oplandet. Afgrænsnin-
gen nedstrøms er indvindingsoplandet og opstrøms er det 5 års strøm-
ningstid dog minimum 300 meter fra boringerne.   
 
Indvindingsoplande og kildepladszoner fremgår af figur 3.4. 

  
3.6 Grundvandskvalitet 
Grundvandets kvalitet i området er kortlagt med udgangspunkt i de 
vandanalyser, der regelmæssigt tages i vandværkernes indvindingsbo-
ringer og moniteringsboringer. Yderligere er der foretaget analyser i 
undersøgelsesboringer udført i forbindelse med kortlægningen samt hos 
enkelte private boringsejere.  
 
Analyserne er brugt til bestemmelse af grundvandstyper samt udviklin-
gen af grundvandets kvalitet, når der indvindes i magasinet. Der er flere 
problematiske stoffer i grundvandet (tabel 3.1), men det er primært ni-
trat og salt der er begrænsende i forhold til vandindvinding i dette om-
råde. 
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Figur 3.4 Indvindingsoplande, boringer og kildepladser. 
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Vandtype Problematisk stof  
Oxideret grundvand med ilt og/eller nitrat 
(A og B) 

nitrat 
kalium 
fosfor 
aggressiv kuldioxid 
pesticider 
salt 

Reduceret grundvand med opløst jern og/eller 
sulfat 
(C) 

jern og mangan  
kalium 
fosfor 
ammonium og nitrit  
pesticider 
salt 

Reduceret grundvand med metan (D) Salt 
Tabel 3.1 Stoffer, der findes i grundvandet i koncentrationer, der er problematiske i forhold til drikkevands-
formål. 

 
  I området er målt nitratværdier over drikkevandskvalitetskravet på 50 

mg/l helt ned til 40 meter under grundvandsspejlet. Enkelte steder lig-
ger nitratniveauet mellem 25 og 50 mg/l, men i den største del af om-
rådet ligger værdierne under 25 mg/l.  
 
Sulfatindholdet ligger naturligt under 50 mg/l i grundvandet. Højere 
værdier skyldes påvirkning fra overfladen og kan derfor være en indika-
tor på, at der med tiden vil komme en stigning i nitrat da disse to pa-
rametre oftest er sammenhængende. I området findes det største ind-
hold af sulfat i den sydøstlige og østlige del af området, mens indholdet 
ligger under 50 mg/l i den største del af området. 
 
Jern forekommer naturligt i grundvandet og fjernes fra vandet ved sim-
pel vandbehandling i form af iltning og filtrering.  
 
Forvitringsindekset er et udtryk for den påvirkning der sker af grund-
vandsmagasinet fra overfladen. I nogle tilfælde vil indekset kunne angi-
ve, at der sker en påvirkning uden at det ses i de øvrige parametre. Er 
indekset større end 1,0-1,2 er der sandsynligvis en påvirkning fra over-
fladen. På figur 3.7 ses at undersøgelsesområdet generelt viser et højt 
forvitringsindeks og dermed at grundvandsmagasinet er påvirket fra 
overfladen.  
 
Der er fundet pesticider i form af BAM og nedbrydningsproduktet desi-
soproxyatrazin. Derudover er der fund af chloroform som dog kan være 
dannet naturligt og BTEX`er.  
 
Generelt viser de eksisterende analyser dog, at der aktuelt ikke er pro-
blemer med pesticider og miljøfremmede stoffer i undersøgelsesområ-
det. 
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Figur 3.5 Vandtyper. 
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Figur 3.6 Nitratindhold. 
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Figur 3.7 Forvitringsindeks. 
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3.7 Sårbare områder 
Nordjyllands Amt har foretaget en omfattende vurdering af grundvan-
dets naturlige beskyttelse og sårbarhed i indsatsområderne ved ”Ham-
mer Bakker” og ”Tylstrup”. Ved de 11 vandværker er der på baggrund 
af kortlægningen af geologiske og hydrogeologiske forhold, samt 
grundvandets kvalitet afgrænset følgende områder, hvor grundvandet 
vurderes at være særlig sårbart overfor nitrat, pesticider og andre foru-
reningstyper:  

• nitratfølsomme indvindingsområder med stor, nogen og lille 
sårbarhed 

• indsatsområder med hensyn til nitrat 
• indvindingsoplande 
• beskyttelseszoner, vandværkernes kildepladszoner 

 
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 og sammenhængende lerlag over magasinerne, samt en svagt 
reduceret til oxideret vandtype. Der udpeges også områder med lille 
sårbarhed. I disse områder findes tykke lerlag, der vurderes at være 
sammenhængende, og der er stor nitratreduktionskapacitet, så grund-
vandet er uden nitrat.  
 
Andre stoffer som f.eks. pesticider og stoffer fra punktkildeforureninger 
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. Derfor må tiltag fastsættes 
ud fra aktuelle fund og et forsigtighedsprincip. 
 
Nitratfølsomme områder 
Ved at sammenholde grundvandskemiske data, geofysisk kortlægning, 
lertykkelser samt en vurdering af jordlagenes indbyrdes sammenhæng 
udpeges de dele af magasinet, der er sårbare overfor nitrat. 
 
På baggrund af de ovenstående hydrogeologiske og geologiske resul-
tater kan det konkluderes, at grundvandsmagasinerne i indsatsområdet 
har varierende beskyttelse.  
 
Nitratsårbarheden er vurderet til at være ”stor” i den nordøstlige og 
sydvestlige del af OSD, hvor vandværkerne Grindsted, Uggerhalne og 
Vestbjerg, indvinder samt i oplandene til Gl. Sulsted, Horsens-Langholt 
og Vodskov ved Drøvten udenfor OSD. Det er her der findes nitrat i 
grundvandet i forskellige størrelsesordener.   
 
Den centrale del af OSD er overvejende udpeget med ”nogen” sårbar-
hed, da der her ikke er nogen væsentlig naturlig beskyttelse, men vand-
kvaliteten er god. I det nordvestlige hjørne er oplandene til Luneborg og 
Omegns og Tylstrup vandværker også udpeget med ”nogen” sårbar-
hed.       
 
I den sydlige del af OSD samt i oplandet til vandværket i Sulsted St. By 
er der ”lille” sårbarhed. Vandkvaliteten er god og der er på baggrund 
af boringer vurderet at være større sammenhæng af lerlag.  Figur 3.8 
viser nitratsårbarheden i området. 
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Figur 3.8 Nitratfølsomme indvindingsområder, indvindingsoplande og kildepladszoner. 
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  Indsatsområder med hensyn til nitrat 

Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder med stor eller nogen 
sårbarhed udpeges indsatsområder med hensyn til nitrat, se figur 3.9. 
Indsatsområderne er desuden fastlagt i Regionplan 2005.  
 
Indsatsområdet med hensyn til nitrat er afgrænset ved brug af matrikel-, 
brugs- eller markgrænser. Udpegningen omfatter alle de matrikler, der 
helt eller delvist berører indvindingsoplandet. 
 
En liste over matrikler der berøres af en nitratindsats (prioritet 1 og 2) 
findes i bilag C i Indsatsplandelen. 
 

  Indvindingsoplande og kildepladszoner 
Ud over de ovennævnte nitratfølsomme områder med stor og nogen 
sårbarhed er der udpeget indvindingsoplande og en beskyttelseszone 
omkring indvindingsboringerne, kildepladszonen, se figur 3.4. 
 
Det er indenfor disse indvindingsoplande, at vandværkerne henter deres 
vand og vurderes derfor ud fra et forsigtighedsprincip at være sårbare. 
Disse områder prioriteres højt, når der skal igangsættes projekter, som 
kan forbedre grundvandets kvalitet eller afværge forurening fra eksiste-
rende potentielle forureningskilder beliggende i kildepladszoner eller 
indvindingsoplande. 
 
Kildepladszonen svarer til den beskyttelseszone på 300 meter, der nor-
malt anvendes efter miljøbeskyttelseslovens § 22 omkring indvindings-
boringer for at hindre forurening af grundvandet med organisk og bak-
teriologiske stoffer, som afledes tæt på jordoverfladen – f.eks. fra ned-
sivningsanlæg, nedgravning og deponering m.m. Kildepladszonerne 
rækker ikke ud over indvindingsoplandet.  
 
Der kan ikke udpeges deciderede indsatsområder mht. pesticider, da 
forskellige pesticider reagerer forskelligt med jord og grundvand under 
forskellige omstændigheder. 
 
De pesticider, der anvendes i dag, skal være godkendt af Miljøstyrelsen. 
Dog er det amtets målsætning i indvindingsområder at nedbringe risi-
koen for pesticidforurening mest mulig.  
 
De midler, der i dag findes rester af i grundvandet, er overvejende mid-
ler, som ikke længere er tilladte at anvende. For at undgå at der i frem-
tiden kan ske boringsnære forureninger med pesticider, som i dag er 
godkendte bør forsigtighedsprincippet inddrages. Dette princip bør om-
fatte kildepladszonen, hvor der i videst mulig omfang indgås aftaler om 
ophør af enhver form for anvendelse af pesticider, og hvor der ikke pla-
ceres vaske- og påfyldningspladser. 
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Figur 3.9 Indsatsområde med hensyn til nitrat. 
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3.8 Samlet vurdering af ressourcen  
På baggrund af resultaterne fra kortlægningen er OSD fastholdt i den 
udstrækning det oprindeligt er udlagt. Det er i OSD grundvandsmaga-
sinet strækker sig dybest, selvom det også er her der er længst ned til 
grundvandet. De finkornede sedimenter i grundvandmagasinet i Ham-
mer Bakker påvirker indvindingsstrategien da magasinets ydeevne er 
begrænset. Der er dog et område med grovere lag og dermed en høje-
re ydeevne i den nordvestlige del af OSD, hvor der i øjeblikket etable-
res et nyt vandværk, Hammer Bakker Vandforsyningsselskab.  

 
Opgørelsen af ressourcen viser, at det skulle være muligt at øge indvin-
dingen yderligere i OSD, men det vil være under forudsætning af, at de 
følsomme naturområder ikke påvirkes afgørende.  
 
Overvågning af grundvandspotentialet samt vandspejl i søer og moser 
kan afdække eventuelle variationer i grundvandets niveau forårsaget af 
klimatiske forhold. Ved kontinuerlig overvågning kan påvirkningen fra 
nyetablerede indvindinger følges, og denne viden bidrager til fasthol-
delse af tilpasning af en skånsom indvinding. 
 
Grundvandsmagasinet udenfor OSD er ikke så dybt, og den naturlige 
beskyttelse har større variation i disse områder. Etablering af nye ind-
vindinger eller flytning af eksisterende vil i disse områder kræve gen-
nemførelse af kildepladsundersøgelser.   
 
Indvindinger påvirker grundvandets kemi, og det er derfor vigtigt at føl-
ge udviklingen af især de parametre der indikerer en øget sårbarhed. I 
OSD hvor store områder er udpeget med nogen sårbarhed på grund af 
manglende naturlig beskyttelse, er overvågning af grundvandets kemi 
vigtig. 
 
 

 

3.9 Indsatser  
Overvågning 
Overvågning af grundvandsressourcen 
Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens mængde i forhold til indvinding og kli-
ma/nedbør. 
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Udførelse af boring i Hammer Bakker
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4 Vandværker og kildepladser 
 
I dette kapitel resumeres indsatsområdernes vandforsyningsforhold, bo-
ringer og vandkvalitet.  Der angives en samlet vurdering af det enkelte 
vandværk og anbefalinger til tiltag for at sikre den nuværende indvin-
ding på kildepladsen. 
 
Der er i juni 2004 foretaget en tilstandsvurdering af vandværkernes 
indvindingsboringer. De forhold der er omtalt i vandværksafsnittene kan 
således være udbedret. 

4.1 Forsyningsgruppe ”Hammer Bakker” og 
”Tylstrup” 

Indsatsområderne omfattet af denne indsatsplan udgør tilsammen vigti-
ge forsyningsområder i den nordøstlige del af Aalborg Kommune med 
11 almene vandværker: Vodskov, Vestbjerg, Grindsted, Horsens-
Langholt, Gl. Vodskov, Sulsted St. By, Gl. Sulsted, Ajstrup Østre, Ug-
gerhalne, Tylstrup og Luneborg om Omegn. Den samlede indvinding i 
år 2004 var på 797.000 m³. Ejerforhold og indvinding fremgår af ta-
bel 4.1, og den procentvise fordeling af oppumpede vandmængder ses 
på figur 4.1. 
 
De almene vandværker i Aalborg Kommune samarbejder på tre centra-
le områder:  
 

• forsyningssikkerhed,  
• vandforsyning i det åbne land  
• grundvandsbeskyttelse.  
 

Formålet med samarbejdet er, at sikre udbygning af forsyningsnettet, 
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 vandforsyningsplan (2004-2015) ligeledes prioriteret forsy-
ningsgrupperne i forhold til behovet for grundvandsbeskyttelse. 
 
De almene vandværker beliggende omkring Område med Særlig Drik-
kevandsinteresse nr. 13, OSD 13 udgør i Aalborg Kommunes vandfor-
syningsplan forsyningsgruppe 4 (Hammer Bakker), mens de øvrige 
vandværker udgør forsyningsgruppe 6 (Tylstrup), se bilag A i Indsats-
plandelen.  
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Tabel 4.1 Vandværkernes ejerforhold, boringer og indvinding  
Vandværker Ejerforhold Antal 

boringer 
Tilladelse 
m³ /år 

Oppumpning i 
2004 
m³/år 

Forsyningsgruppe 4 – Hammer Bakker 
Vodskov 
-Drøvten 
-Tingvej 
 
-Østbjerggård 

Privat fællesanlæg  
3 
3 
1 monitering 
1 

310.000 219.931 

Vestbjerg 
-Gyldenrisvej 
-Stakladen 

Privat fællesanlæg  
2 
2 

150.000 122.438 

Grindsted 
- Tranevej 
- Espelunden 

Privat fællesanlæg  
1 
1 

65.000 52.571 

Hammer Bakker 
Vandforsyningsselskab 

Nyt fælles vand-
værk 

1 vandplan- 
boring 

Foreløbig tilladelse 
50.000 

 

Horsens-Langholt Privat fællesanlæg 2 
5 moniterings-
boringer 

112.900 97.251 

Gl. Vodskov Privat fællesanlæg 2 35.900 28.510 
Sulsted St. By Privat fællesanlæg 2 60.000 54.701 
Gl. Sulsted Privat fællesanlæg 2 47.500 39.200 
Ajstrup Østre Privat fællesanlæg 2 10.000 9.042 
Uggerhalne Privat fællesanlæg 2 37.000 25.165 
Forsyningsgruppe 6 - Tylstrup 
Tylstrup Privat fællesanlæg 2 145.000 120.000 
Luneborg og Omegns Privat fællesanlæg 2 50.000 28.181 
 

Vodskov
27%

Vest bjerg
16%

Gr indst ed
7%

Horsens-Langholt
12%

Gl. Vodskov
4%

Sulst ed St . by
7%

Gl.Sulst ed
4%

Ajst rup Øst re
1%

Uggerhalne
3%

Tylst rup
15%

Luneborg og Omegn
4%

 
Figur 4.1 procentvis fordeling af oppumpede vandmængder i 2004. 
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4.2 Vodskov Vandværk 
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  Figur 4.2 Indvindingsoplande, kildepladszoner og boringsplaceringer – 

Vodskov Vandværk. Moniteringsboringer ikke vist. 
 
 
  Vodskov Vandværk indvinder fra tre kildepladser, Drøvten, Tingvej og 

Østbjerggård. Vodskov Vandværk har ligeledes en bygning ved Flyet, 
der rummer en trykforøger samt en rentvandsbeholder med kapacitet 
på 100 m³. Herudover findes en af Aalborg Kommunes pejleboringer.  
 
Vandværket er forbundet med Horsens-Langholt og Gl. Vodskov Vand-
værk af hensyn til forsyningssikkerheden. 
 
Boringer 
Vodskov Vandværk indvinder fra 7 boringer fordelt på de tre kildeplad-
ser. 
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Tabel 4.2 Oversigt over boringer og status – Vodskov vandværk 
Boring Status Bemærkninger 
26.822 Monitering (AK) Flyet 
Ukendt Lukket Oprindelig boring Drøvten 
26.3690 Lukket Styring og strøm bevaret 
26.3925 Monitering   
26.3927 Monitering   
26.3928 Monitering (NJA)  
26.2751 I drift Drøvten 
26.2752 I drift Drøvten 
26.3664 I drift Drøvten 
26.2505 I drift Tingvej 
26.3635 I drift Tingvej 
26.3926 I drift Tingvej 
26.5068 I drift Østbjerggård (Vandplanboring) 

 
  Drøvten: 

Drøvten kildeplads har tre indvindingsboringer, der alle er afsluttet i en 
nedgravet tørbrønd. 
 
Råvandsstationerne er udført af betonringe med tætte samlinger.  In-
sektnet og gummilister er mangelfulde og det ene udluftningsrør bør 
forlænges til bunden af tørbrønden. I 2000 og 2001 er der gennemført 
renovering af pumpe, stigrør og råvandsstation på alle tre boringer. 
DGU nr. 26.3664 har tilbøjelighed til at klogge til med okker og man-
gan, og der foretages derfor regelmæssige regenereringer. 
 
Tingvej: 
Tingvejens kildeplads har 3 indvindingsboringer. 
 
DGU nr. 26.2505 er afsluttet i en nedgravet tørbrønd, beliggende ca. 
5 meter øst for vandværksbygningen på Tingvejen. Der er i 2001 gen-
nemført renovering af pumpe, stigrør og råvandsstation. Råvandsstatio-
nen er udført af betonringe med tætte samlinger. Insektnet og gummili-
ster er mangelfulde. Det ene udluftningsrør kan forlænges til bunden af 
tørbrønden. 
 
DGU nr. 26.3635 er lokaliseret på et areal tilhørende Boligselskabet 
Limfjorden og sikret ved tinglyst deklaration. Råvandsstationen er udført 
af betonringe med tætte samlinger. Der trænger dog vand ind i 
tørbrønden ved flere gennemboringer (afgangsrør, metalstige m.v.). 
Derudover er insektnet og gummilister mangelfulde. Det ene udluft-
ningsrør kan med fordel forlænges til bunden af tørbrønden. 
 
DGU nr. 26.3926 er lokaliseret i skoven ca. 50 meter nord for Tingve-
jen. Boringen er afsluttet i en overjordisk råvandsstation, gummilisten 
på låget trænger til udskiftning. Det meget lange filterinterval kan være 
problematisk, idet der uundgåeligt vil sker sammenblanding af vand af 
forskellige typer i boringen, der kan give anledning til udfældninger i 
boringen og deraf nedsat ydelse. Det anbefales at undersøge boringens 
filter, og evt. foretage en reduktion af filterets længde. 
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Østbjerggård: 
DGU nr. 26.5068 er ikke vurderet i runden for tilstandsvurderingen, da 
den ikke var i drift i juni 2004, hvor tilstandsvurderingen blev gennem-
ført. Boringen er taget i drift i 2005.  
 
Geologi  
Drøvten: 
DGU nr. 26.2751 er etableret i 1950 med filter fra 25-28 meter under 
terræn. 
DGU nr. 26.2752 er etableret i 1950 med filter i ukendt dybde. 
DGU nr. 26.3664 er etableret i 1984 som erstatningsboring med filter 
fra 22-43 meter under terræn. 
 
Tingvej: 
DGU nr. 26.2505 Boringen er etableret i 1966 til 30 meters dybde 
med filter fra 30-42.5 meter under terræn. 
DGU nr. 26.3635 er boret i 1983 til 31 meters dybde med filter fra 31-
40 meter under terræn. 
DGU nr. 26.3926 er etableret i 1991 samtidig med to moniteringsbo-
ringer tilhørende AKV på samme matrikel. Boringen har filter i dybden 
18-60 meter under terræn. 
 
Vandværkernes indvindingsboringer indvinder grundvand fra et sand-
magasin. 
 
Kildepladsen ved Drøvten er udpeget som værende med stor sårbarhed 
overfor nitrat, men en del af indvindingsoplandet er kategoriseret med 
nogen nitratsårbarhed. Grundvandsmagasinet er påvirket fra overfla-
den. 
 
Kildepladserne ved Tingvejen og indvindingsoplandet til vandplanbo-
ringen ved Østbjerggård er udpeget som værende med lille sårbarhed. 
Indvindingsoplandene strækker sig ind i arealer udpeget som værende 
med nogen nitratsårbarhed. Der er nogen indikationer af at magasinet 
er påvirket fra overfladen. 
 
Grundvandskvalitet 
Drøvten: 
Ved Drøvten kildeplads er der fundet nitrat i alle boringerne. Der er ikke 
tydelige tegn på, at nitratindholdet er stigende i boringerne. I DGU nr. 
26.2751 svinger sulfatindholdet mellem 25 og 40 mg/l, og der er store 
udsving i kloridindholdet, der ikke umiddelbart kan forklares. I DGU nr. 
26.2752 er sulfatindholdet steget fra omkring 50 mg/l til 70 mg/l. Klo-
ridindholdet ligger mellem 39 og 60 mg/l. DGU nr. 26.3664 viser et 
svagt stigende indhold af sulfat fra 55 mg/l til knap 70 mg/l op gen-
nem 1990´erne. I denne boring er kloridindholdet konstant mellem 42 
og 49 mg/l.  
 
Ved Drøvten kildeplads er der fundet BAM i flere analyser fra DGU nr. 
26.3664. Indholdet af BAM har svinget under grænseværdien og en 
gang tangeret denne. 
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Tingvej: 
Ved Tingvejens kildeplads er der ikke fundet nitrat i nogen af boringer-
ne. I boringerne DGU nre. 26.2505 og 26.3926 er der ikke en  sti-
gende tendens i klorid og sulfat. I DGU nr. 26.3635 er der et faldende 
indhold af både klorid og sulfat op gennem 1990´erne.  
 
Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i nogen af de boringer, der er 
tilknyttet Tingvejens kildeplads. 
 
Fremtidsplaner 
Vandplansamarbejdet i Aalborg Kommune har etableret en boring 
(DGU nr. 26.5068) i Hammer Bakker. Denne boring er lagt under 
Vodskov Vandværk og der er etableret en ny kildeplads, Østbjerggård. 
 
Samlet vurdering 
Boring DGU nr. 26.3926 har et meget langt filter, der øger risikoen for 
udfældning i boringen og nedsat ydelse. Det anbefales at det undersø-
ges og evt. reduceres. Ved boring DGU nr. 26.3635 bør drænforhol-
dene forbedres, idet der er risiko for at der kan stå vand i tørbrønden.  
Der er små fejl og mangler på de enkelte råvandsstationer der bør ud-
bedres.  
 
Vandkvaliteten ved Tingvejen er tilfredsstillende. Det anbefales, at der 
moniteres på BAM, nitrat og sulfat på Drøvten kildeplads. Det anbefales 
ikke at iværksætte beskyttelsesindsatser ved Drøvten pga. kildepladsens 
placering i byområdet. Indsatsen bør i stedet koncentreres på vandvær-
kets øvrige kildepladser. Kildepladsen ved Østbjerggård skal vurderes. 

 
Indsatser  
Vandindvinding  
Handlingsplan - Vodskov Vandværk 
Der skal ske en opfølgning på den tilstandsvurdering, der er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 
7/.  
 
Det anbefales, at boring DGU nr. 26.3926 undersøges. Der er små fejl og mangler på de enkelte rå-
vandsstationer, der bør udbedres. Kildepladsen ved Østbjerggård skal vurderes. 
Besigtigelse af almene vandforsyningsboringer 
Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 
2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  
Boringerne bør besigtiges mindst én gang i planperioden. 
Tilpasning af indvindingsmængder (retningslinie) 
Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområdet gives der ikke tilladelser til indvinding til 
havevanding og erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige anlæg, der ligger udenfor 
indsatsområderne, men som vurderes at påvirke ressourcen til vandværkets indvinding. 
Information til almene vandværker 
Der skal ske en forebyggende indsats i form af information om indretning af boringer, kriterier for flyt-
ning af boringer, kriterier for etablering af boringer samt gode råd omkring drift af udenomsarealer. 
Tilbud om analyser for boringskontrol og pesticider ved ikke almene anlæg 
Enkeltindvindere i kildepladszonen bør tilbydes en boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden. 
Overvågning 
Det anbefales, at der moniteres på BAM, nitrat og sulfat på Drøvten kildeplads. 
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4.3 Vestbjerg Vandværk 
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  Figur 4.3 Indvindingsoplande, kildepladszoner og boringsplaceringer – 

Vestbjerg Vandværk. 
 

 
  Vestbjerg Vandværk indvinder fra to kildepladser, der er beliggende 

med cirka 800 meters afstand. Vandværket består af tre enheder – Gyl-
denrisvej, Stakladen og Valmuevej. Gyldenrisvej og Stakladen er kom-
plette vandværker, hver med to indvindingsboringer, mens der ved 
Valmuevej alene er tale om en højdebeholder/ fordelingsstation. 
 
Værket på Gyldenrisvej er beliggende på en parcelhusgrund med græs 
i den sydøstlige del af Vestbjerg by. Vandværket ved Stakladen er belig-
gende i den nordvestlige udkant af Vestbjerg by på et indhegnet areal. 
Bygninger fremstår i god stand. 
 
Boringer 
Vandværket har i dag 4 boringer fordelt på to kildepladser. 
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Tabel 4.3 Oversigt over boringer og status – Vestbjerg vandværk 
Boring Status Bemærkninger 
Ukendt Lukket Lå på matr. nr. 31 fq 
Ukendt Lukket Lå på matr. nr. 31 fq 
Ukendt Lukket Lå evt. på matr. nr. 31 fq 
26. 1100 Lukket Placeret på Tingvej 
26.3056 Ukendt Uvist om boringen blev etableret 

samtidig med 26.3055 og hvad 
der efterfølgende er sket med 
boringen. 

26.2062 I drift Gyldenrisvej 
26.2340 I drift Gyldenrisvej 
26.3055 I drift Stakladen 
26.3659 I drift Stakladen 

 
  Gyldenrisvej: 

DGU nr. 26.2062 er afsluttet i en nedgravet tørbrønd. Der ses mindre 
revner i samlingerne og der er større utætheder ved låget. Boringsaf-
slutningen fremstår rusten og der er en utæt pakning ved strømgennem-
føringen. Der er ikke insektnet på råvandsstationens udluftningsrør eller 
på boringens udluftningsrør. Boringsafslutningen er svært tilgængelig 
igennem den smalle og dybe brønd, der er aflukket med et uhåndterligt 
dæksel. Boringens tilstand vurderes at være ringe. 
 
DGU nr. 26.2340 er afsluttet i en nedgravet tørbrønd. Der ses mindre 
revner og utætheder i samlingerne og låget er ikke tætsluttende. Bo-
ringsafslutningen er tilsyneladende tætsluttende, men der er risiko for 
forurening via udluftningsrør på grund af manglende insektnet. Der ses 
enkelte insekter i brønden og der er fugtig efter indtrængende regn-
vand. Boringens tilstand vurderes til at være ringe. 
 
Stakladen:  
DGU nr. 26.3055 er beliggende ved vandværksbygningen. Den fysiske 
sikringzone på 10 meter er tilgroet område, hvorfor boringen ikke er 
besigtiget. Boringens fysiske tilstand vurderes som kritisk, da den er util-
gængelig for service og vedligeholdelse. 
 
DGU nr. 26.3659 er afsluttet i en nedgravet tørbrønd, der ses mindre 
revner og utætheder i samlingerne og låget er ikke tætsluttende. Udluft-
ningen på tørbrønden er ikke forsynet med insektnet og der er trængt 
insekter og bløddyr ind. Små mængder af det udstrømmende råvand 
fra en utæt prøvehane rammer ledningen til dykpumpen og løber via 
den ned i boringen, da pakning ikke er tæt. Boringens tilstand vurderes 
at være kritisk. 
 
I boringerne ved Stakladen var der en kraftig sænkning af grundvands-
spejlet ved pumpning, hvilket kan føre til udfældninger i filteret, og der-
af nedsat ydelse. 
 
Geologi  
DGU nr. 26. 2062 er etableret i 1962 med en dybde på knap 38 me-
ter og boringen er sandsynligvis filtersat fra ca. 29 til 37 meter under 
terræn. DGU nr. 26. 2340 er etableret i 1967 med en dybde på 43 
meter. Der er ikke fundet oplysninger om filtersætning. Boringerne ved 
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Gyldenrisvej indvinder fra et sandmagasin. 
 
DGU nr. 26. 3055 er opgivet til at være ca. 60 meter dyb og filtersat 
fra ca. 27 til 60 meter under terræn. DGU nr. 26. 3659 er opgivet til at 
være 60 meter dyb og der er etableret filter fra 46 til 60 meter under 
terræn. Stakladens boringer indvinder grundvand fra et kalkmagasin.  
 
Indvindingsoplandet ved begge kildepladser er udpeget som værende 
med stor sårbarhed overfor nitrat og grundvandsmagasinerne viser tegn 
på påvirkning fra overfladen. 
 
Grundvandskvalitet 
Ved Gyldenris kildeplads er der fundet stigende nitrat koncentrationer i 
begge boringer. Sulfatindholdet er forholdsvis konstant mellem 40 og 
50 mg/l op gennem 1990´erne, men det er steget siden starten af 
1970´erne. Endelig er kloridindholdet stigende i begge boringer. På 
Gyldenris kildeplads er der i 2002 og 2003 fundet nedbrydningspro-
duktet desisoproxyatrazin, fundene er under grænseværdien. 
 
Der er fundet nitrat i begge indvindingsboringer på Stakladen kilde-
plads, koncentrationen er ikke stigende. I DGU nr. 26.3055 er sulfat-
indholdet op gennem 1990´erne på knap 40 mg/l, hvilket er lidt høje-
re end i 1977, hvor sulfatkoncentrationen var 26 mg/l. Sulfatindholdet i 
DGU nr. 26.3659 er meget lavt, men det er steget op gennem 
1990´erne fra 4 til 9 mg/l. Kloridindholdet er stigende i begge borin-
ger. På Stakladen kildeplads er der ikke fundet miljøfremmede stoffer.  
 
Fremtidsplaner 
Vestbjerg Vandværk indgår sammen med Sulsted Stationsby, Gl. Sulsted 
og Grindsted vandværker i et samarbejde om et nyt fælles vandværk 
ved Grindsted. Vandværkerne går sammen om at lave et nyt vandværk 
ved den nye vandplanboring og et ledningsnet der når ud til alle fire 
vandværkers forsyningsområde. 
 
Samlet vurdering 
Der er ved tre boringer mangler på råvandsstationerne, der bør udbed-
res. DGU nr. 26.3055 bør gøres tilgængelig. 
 
Det anbefales, at buskene på Stakladen beskæres. Vandværket bør pej-
le boringerne regelmæssigt, og være særligt opmærksomme på, om 
der sker udfældninger i filteret på DGU nr. 26.2062. 
 
Stigningen i kloridindhold på begge kildepladser kan muligvis skyldes, 
at der indvindes for hårdt på kildepladserne især på Stakladen kilde-
plads. Kloridindholdet giver endnu ikke problemer med drikkevandskva-
liteten, men indholdet bør følges for i tide at kunne hindre, at der evt. 
trækkes for meget kloridholdigt vand til. 
 
Der anbefales, generelt, at der sker en jævn og ikke for kraftigt indvin-
ding på kildepladserne.  
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Indsatser  
Vandindvinding  
Handlingsplan - Vestbjerg Vandværk 
Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der er gennemført på indvindingsanlæggene, 
/ref. 7/.  
 
Der er ved tre boringer små mangler på råvandsstationerne der bør udbedres. Vandværket bør pejle 
boringerne regelmæssigt, og være særlig opmærksomme på, om der sker udfældning i filtre. 
Besigtigelse af almene vandforsyningsboringer 
Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 
2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  
 
Boringerne bør besigtiges mindst én gang i planperioden. 
Tilpasning af indvindingsmængder (retningslinie) 
Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområdet gives der ikke tilladelser til indvinding til 
havevanding og erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige anlæg, der ligger udenfor 
indsatsområderne, men som vurderes at påvirke ressourcen til vandværkets indvinding. 
Information til almene vandværker 
Der skal ske en forebyggende indsats i form af information om indretning af boringer, kriterier for flyt-
ning af boringer, kriterier for etablering af boringer samt gode råd omkring drift af udenomsarealer. 
Tilbud om analyser for boringskontrol og pesticider ved ikke almene anlæg 
Enkeltindvindere i kildepladszonen bør tilbydes en boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden. 
Overvågning 
Kloridindholdet bør følges for i tide at kunne gribe ind. Generelt skal der ske en vurdering af indvin-
dingsstrategien på vandværket. 
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4.4 Grindsted Vandværk 
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  Figur 4.4 Indvindingsoplande, kildepladszoner og boringsplaceringer – 

Grindsted Vandværk. 
 
  Grindsted Vandværk består af to separate vandværker – Tranevej og 

Espelunden, hvor Espelunden med tilhørende boring er beliggende i 
den nordlige udkant af Grindsted by, mens Tranevej med tilhørende 
boring er beliggende i den sydlige del af Grindsted by. 
 
Begge indvindingsboringer ligger indenfor indhegningerne på de to 
vandværksarealer og med cirka 800 meters afstand. Tranevej ligger i 
byområde og Espelunden ligger i udkanten af byen op til landbrugs-
arealer. 
 
Vandværket er forbundet med Uggerhalne og Ajstrup Østre vandværker 
af hensyn til forsyningssikkerheden. 
 
Boringer 
Til Tranevej hører boringen med DGU nr. 26.3386 og til Espelunden 
hører boringen med DGU nr. 26.4366. Herudover findes en pejlebo-
ring DGU nr. 26.2366 beliggende ca. midt i mellem de to vandværker 
(Aalborg Kommune - pejleboring). Vandværket er desuden involveret i 
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en boring udført af vandplansamarbejdet i den nordlige kant af Ham-
mer Bakker ca. 1,5 km vest for byen. 

 
Tabel 4.4 Oversigt over boringer og status – Grindsted Vandværk 
Boring Status Bemærkninger 
26.2894 Lukket Sløjfet (Tranevej) 
26.2969 Lukket Sløjfet (Espelunden) 
26.3386 I drift Tranevej 
26.4366 I drift Espelunden 
26.2366 Monitering Pejles af Aalborg Kommu-

ne. 
26.5147 Vandplanboring  

 
  Den nuværende boring ved Tranevej (DGU nr. 26.3386) er etableret 

som erstatningsboring for DGU nr. 26.2894 i 1981, der ifølge vand-
værket er sløjfet og beliggende under selve vandværket. DGU nr. 
26.2969 blev sløjfet i 1997, og en ny boring, DGU nr. 26.4366, etab-
leret ved Espelunden i 1997. 
 
DGU nr. 26.3386 findes indenfor indhegningen ved Tranevej. På bag-
grund af boringsoplysningerne vurderes det, at der ikke er udført en 
lerspærre omkring boringen, derfor er boringen meget sårbar overfor 
forurenende aktiviteter i boringens umiddelbare nærområde. Den bety-
delige terrænhældning i området forhindrer dog umiddelbart overflade-
vand i at samles ved boringen. Råvandsstationen er udført af betonrin-
ge med tætte samlinger. Insektnet og gummilister er dog mangelfulde. 
Boringen er ikke udluftet, men der er pejlestuds. Boringens tilstand vur-
deres at være mindre god. 
 
DGU nr. 26.4366 ligger indenfor hegnet ved Espelunden. Boringen er 
etableret i 1997 som erstatning for den oprindelige boring, der styrtede 
sammen. På grund af vandindtrængning i råvandsstationen vurderes 
boringens tilstand at være ringe.  
 
Geologi  
DGU nr. 26.3386 er etableret i 1981 med filter i dybden 25-37 meter. 
Grindsted Vandværks boringer indvinder grundvand fra et sandmaga-
sin. Boringerne er filtersat 20 – 25 meter under terræn. 
 
Den samlede vurdering er, at indvindingsoplandene udpeges med stor 
sårbarhed overfor nitrat, og der er tegn på, at grundvandet er påvirket 
fra jordoverfladen. 
  
Grundvandskvalitet 
Indholdet af nitrat og klorid er lavt på Tranevejens kildeplads, og der er 
ingen tegn på tidslig udvikling. Sulfatindholdet ligger omkring 30 mg/l, 
og der er ingen tidslig variation. 
 
Vand fra Espelundens kildeplads indeholder nitrat i moderate mæng-
der. Siden slutningen af 1980´erne er indholdet i drikkevandet aftaget 
en smule, så det nu ligger under 15 mg/l. Kloridindholdet er i samme 
periode steget svagt fra omkring 25 mg/l til godt 30 mg/l, den samme 
svage stigning gør sig gældende for sulfatindholdet. 
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Omfanget af analyser for miljøfremmede stoffer på DGU nr. 26.3386 
er begrænset, men da der ikke er fundet miljøfremmede stoffer i drikke-
vandet, giver det en forventning om at råvandet ligeledes er upåvirket 
af miljøfremmede stoffer. I både drikkevand og råvand er der fundet 
meget lave koncentrationer af chloroform og fundene er bekræftet i ef-
terfølgende analyser. Fund af chloroform behøver ikke skyldes menne-
skeskabt forurening, da det kan dannes naturligt i jordbunden. 
 
Fremtidsplaner 
Grindsted Vandværk indgår sammen med Sulsted Stationsby, Gl. Sul-
sted og Vestbjerg vandværker i et samarbejde om et nyt fælles vand-
værk ved Grindsted. Vandværkerne går sammen om at lave et nyt 
vandværk ved den nye vandplanboring og et ledningsnet der når ud til 
alle fire vandværkers forsyningsområde. 
 
Samlet vurdering 
Boringen med DGU nr. 26.3386 er meget sårbar overfor forurenende 
aktiviteter i nærområdet. Det anbefales at der monteres pejleslange fra 
pejlestuds til terræn for at kunne pejle kvartalsvis. For DGU nr. 
26.4366 anbefales det, at få en ny overjordisk råvandsstation.  
 
Ud over chloroform i lave koncentrationer er der ikke fundet miljø-
fremmede stoffer, og der er heller ikke problemer med nikkel og arsen.  
 

Indsatser  
Vandindvinding  
Handlingsplan – Grindsted Vandværk 
Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der er gennemført på indvindingsanlæggene, 
/ref. 7/.  
 
Det anbefales, at der foretages enkelte udbedringer ved et par boringer. 
Besigtigelse af almene vandforsyningsboringer 
Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 
2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  
Boringerne bør besigtiges mindst én gang i planperioden. 
Tilpasning af indvindingsmængder (retningslinie) 
Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområdet gives der ikke tilladelser til indvinding til 
havevanding og erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige anlæg, der ligger udenfor 
indsatsområderne, men som vurderes at påvirke ressourcen til vandværkets indvinding. 
Information til almene vandværker 
Der skal ske en forebyggende indsats i form af information om indretning af boringer, kriterier for flyt-
ning af boringer, kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring drift af udenomsarealer. 
Tilbud om analyser for boringskontrol og pesticider ved ikke almene anlæg 
Enkeltindvindere i kildepladszonen bør tilbydes en boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden. 
Overvågning 
Almindelig analyseprogram vurderes at være tilstrækkeligt. 
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4.5 Horsens-Langholt Vandværk 
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  Figur 4.5 Indvindingsopland, kildepladszone og boringsplaceringer – 
Horsens-Langholt Vandværk. 
 
Horsens-Langholt Vandværk er beliggende på en stor indhegnet matri-
kel med græs i den nordlige udkant af Langholt. Vandværket indvinder 
fra to boringer på en kildeplads og har derudover 5 moniteringsborin-
ger beliggende nord for indvindingsboringerne.  
 
Vandværket er forbundet med Vodskov Vandværk af hensyn til forsy-
ningssikkerheden. 
 
Boringer 
På den indhegnede kildeplads findes de to indvindingsboringer samt en 
moniteringsboring, mens der udenfor indhegningen findes yderligere 
fire moniteringsboringer. 
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Tabel 4.5 Oversigt over boringer og status – Horsens-Langholt Vandværk 
Boring Status Bemærkninger 
27.278 Lukket Sløjfet i 2000 
27.480 Lukket Sløjfet i 1984. 
27.506 Lukket Sløjfet i 2004 
27.573 I drift Ny råvandsstation monteres (som-

meren 2004) 
27.971 I drift  
27.752 I drift Moniteringsboring 
27.753 I drift Moniteringsboring 
27.754 I drift Moniteringsboring 
27.755 I drift Moniteringsboring 
27.756 I drift Moniteringsboring 

   
Geologi  
DGU nr. 27.573 er etableret i 1984 med en dybde på 39 meter. Bo-
ringen er filtersat fra ca. 20 til 35,5 meter under terræn. DGU nr. 
27.971 er ca. 40 meter dyb, der er ingen geologiske oplysninger samt 
oplysninger om filtersætning. Vandværkets boringer indvinder grund-
vand fra et sandmagasin. 
 
Indvindingsoplandet er udpeget som værende med stor sårbarhed over-
for nitrat, og grundvandet er påvirket af aktiviteter på jordoverfladen.  
 
Grundvandskvalitet 
I begge boringer er kloridindholdet mellem 20 og 30 mg/l, og der er 
ingen tegn på en stigende tendens. I boring 27.573 er der et nitratind-
hold på 30 mg/l og sulfatindholdet er stigende fra 55 mg/l til knap 80 
mg/l. Dette tyder på en øget påvirkning fra overfladen, hvorfor nitrat- 
og sulfatindholdet bør følges. 
 
Der er i 1998 fundet ethylbenzen i DGU nr. 27.573, koncentrationen 
var tæt på detektionsgrænsen og ikke genfundet. Der er ikke fundet 
analyser af miljøfremmede stoffer på den nye indvindingsboring DGU 
nr. 27.971. 
 
Fremtidsplaner 
Der sker udskiftning af råvandsstationen til indvindingsboringen med 
DGU nr. 27.573 til en model med glasfiberlåg, svarende til råvandssta-
tionen ved boringen med DGU nr. 27.971, i sommeren 2004. 
 
Samlet vurdering 
Kildepladsen ved Horsens-Langholt Vandværk er sårbar, og vandkvali-
teten er forringet. 
 
Der sker meget stor afsænkninger af grundvandsspejlet ved små pum-
peydelser og der bør udarbejde en mere skånsom pumpestrategi for at 
kunne bevare kildepladsen. Det anbefales at pejle boringerne regel-
mæssigt. 
  
Nitratindholdet i boringerne er stigende, hvilket også kan være indvin-
dingsbetinget. 
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Indsatser  
Vandindvinding  
Handlingsplan – Horsens-Langholt Vandværk 
Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der er gennemført på indvindingsanlæggene, 
/ref. 7/.  
 
Kildepladsen ved Horsens-Langholt Vandværk er sårbar, og vandkvaliteten er forringet. 
Der skal udarbejdes en mere skånsom pumpestrategi. Det anbefales, at pejle boringerne regelmæssigt. 
Nitratindholdet i boringerne er stigende, hvilken også kan skyldes de store afsænkninger af grundvands-
spejlet. 
Besigtigelse af almene vandforsyningsboringer 
Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 
2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  
Boringerne bør besigtiges mindst én gang i planperioden. 
Tilpasning af indvindingsmængder  
Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområdet gives der ikke tilladelser til indvinding til 
havevanding og erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige anlæg, der ligger udenfor 
indsatsområderne, men som vurderes at påvirke ressourcen til vandværkets indvinding. 
Information til almene vandværker 
Der skal ske en forebyggende indsats i form af information om indretning af boringer, kriterier for flyt-
ning af boringer, kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring drift af udenomsarealer. 
Tilbud om analyser for boringskontrol og pesticider ved ikke almene anlæg 
Enkeltindvindere i kildepladszonen bør tilbydes en boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden. 
Overvågning 
Udviklingen i vandkvaliteten bør følges nøje. Monitering på nitrat og sulfat. 
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4.6 Gl. Vodskov Vandværk 
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Figur 4.6 Indvindingsoplande, kildepladszone og boringsplaceringer – 
Gl. Vodskov Vandværk. 

 
  Gl. Vodskov Vandværk, samt en boring, er beliggende på en lille ind-

hegnet matrikel i et parcelhuskvarter i den nordøstlige del af Vodskov. 
Vandværkets anden boring er beliggende på et indhegnet areal på en 
eng ca. 300 meter nord for vandværket. 
 
Vandværket er forbundet med Vodskov Vandværk af hensyn til forsy-
ningssikkerheden. 
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Tabel 4.6 Oversigt over boringer og status – Gl. Vodskov Vandværk 
Boring Status Bemærkninger 
26.146 Lukket Sløjfet. DGU nr. genbrugt. 
Ukendt Lukket Sløjfet 
26.146 I drift 

 
DGU nr. er blevet genbrugt fra 
oprindelig boring. Tidligere nød-
boring og anvendte til returskyl-
ning. Er nu renoveret og sat i 
drift. 

26.1743 I drift  
 
  DGU nr. 26.146 er etableret i 1976 og har arvet DGU nr. fra den op-

rindelige boring ved vandværket. I 2005 er der gennemført en renove-
ring af boringen, således at den nu fungere dels som hovedforsyning til 
forbrugere og dels anvendes til skylning af filtre. 
 
Renoveringen omfattede endvidere en udskiftning af pumpe ved DGU 
nr. 26.1743, således at den nu udelukkende anvendes, når forbrug og 
skylning overstiger 10 m³. Desuden forefindes trykmåler, ligesom vand-
spejlets afsænkning overvåges regelmæssigt. 
 
Der er endvidere truffet aftale med en lokal entreprenør om rydning af 
området ved sidstnævnte boring, samt etablering af en flisebelagt ad-
gangsvej indenfor det indhegnede område. 
 
På det meget begrænsede areal ved vandværksbygningen har der tidli-
gere været to andre boringer. Boringen med det ukendte DGU nr. er 
for nylig blev afproppet med bentonit. Den anden boring er sandsynlig-
vis ikke sløjfet med bentonit og kan derfor udgøre en forureningsrisiko 
for grundvandet.  
 
Geologi  
DGU nr. 26.1743 er etableret i 1966, ca. 41 meter dyb og har filter 
fra 29-41 meter under terræn. Der er ca. 9 meter ler fra 21-30 meter 
under terræn og de øvrige lag er sandede og siltede. Boringen med 
DGU nr. 26.146 er filtersat 18 meter under terræn. 
 
Vandværkets indvindingsboringer indvinder grundvand fra et sandma-
gasin. 
 
Indvindingsoplandet er udpeget som værende med nogen sårbarhed 
overfor nitrat, og der er tegn på, at grundvandet er påvirket fra jord-
overfladen. 
  
Grundvandskvalitet 
Der indvindes vand uden nitrat fra de to boringer samtidig er kloridind-
holdet lavt, og der er ingen tendens til ændring over tid. I begge borin-
ger er sulfatindholdet stigende. I DGU nr. 26.146 er stigningen krafti-
gere end i DGU nr. 26.1743. Der er altså i begge boringer tegn på 
stigende påvirkning fra overfladen.  
 
I 1998 blev der fundet BAM i DGU nr. 26.146 over grænseværdien. I 
2001 er der igen analyseret for BAM og på det tidspunkt var koncentra-
tionen henholdsvis under grænseværdien og under detektionsgrænsen. 



  Redegørelse 
 

39 

Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i de seneste analyser og analy-
serne er af nyere dato. 
 
Fremtidsplaner 
Der er ingen fremtidsplaner udover almindelig vedligeholdelse. 
 
Samlet vurdering 
Vandkvaliteten er tilfredsstillende, da den seneste BAM analyse ikke vi-
ste spor af stoffet. Der er dog tegn på øget overfladepåvirkning. Sulfat-
indholdet bør følges i fremtiden, og der bør foretages en ny BAM-
analyse. 
 

Indsatser  
Vandindvinding  
Handlingsplan – Gl. Vodskov Vandværk 
Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der er gennemført på indvindingsanlæggene, 
/ref. 7/.  
Besigtigelse af almene vandforsyningsboringer 
Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 
2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  
Boringerne bør besigtiges mindst én gang i planperioden. 
Tilpasning af indvindingsmængder (retningslinie) 
Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområdet gives der ikke tilladelser til indvinding til 
havevanding og erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige anlæg, der ligger udenfor 
indsatsområderne, men som vurderes at påvirke ressourcen til vandværkets indvinding. 
Information til almene vandværker 
Der skal ske en forebyggende indsats i form af information om indretning af boringer, kriterier for flyt-
ning af boringer, kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring drift af udenomsarealer. 
Tilbud om analyser for boringskontrol og pesticider ved ikke almene anlæg 
Enkeltindvindere i kildepladszonen bør tilbydes en boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden. 
Overvågning 
Sulfatindholdet skal følges, og der bør foretages en ny BAM-analyse. 
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4.7 Sulsted Stationsby Vandværk 
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  Figur 4.7 Indvindingsopland, kildepladszone og boringsplaceringer – 

Sulsted Stationsby Vandværk. 
 
  Sulsted Stationsby Vandværk samt de to indvindingsboringer er belig-

gende centralt i Sulsted by på en indhegnet og græsareal.  
 
Vandværket er forbundet med Gl. Sulsted Vandværk af hensyn til forsy-
ningssikkerheden. 
 
Boringer 
Vandværket forsynes fra to indvindingsboringer, der ligger med 30 me-
ters afstand på vandværksgrunden.  

 
Tabel 4.7 Oversigt over boringer og status – Sulsted Stationsby Vandværk 
Boring Status Bemærkninger 
ukendt Lukket Sløjfet 
ukendt Lukket Sløjfet 
16.268 I drift Uddybet i 1988 
16.636 I drift  
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Der er i 1999 udført boringsundersøgelse i DGU nr. 16.268, boringen 
er delvist blokeret af metalrør fra ca. 32 meter under terræn. Det var 
ikke muligt at lokalisere boringens filter, som således findes dybere end 
32 meter. Der er endvidere observeret utætheder i forerøret. Råvands-
stationen er udført af betonringe, som ikke er tætsluttende. Vandværket 
har tidligere observeret vand i boringen, men efter at der i 2003 er 
etableret omfangsdræn er problemet ophørt. Insektnet og gummilister i 
dækslet er mangelfulde. 
 
DGU nr. 16.636 er etableret i 1980 til 37 meters dybde, med filter i 
dybden 27-37 (der er forskellige oplysninger omkring dybde og filter-
sætning, nogen steder står der, at der ikke findes oplysninger og andre 
steder, at der er oplysninger). Råvandsstationen er udført af betonringe, 
der tilsyneladende er tætsluttende. Vandværket har aldrig observeret 
vand i boringen. Insektnet og gummilister i dækslet er mangelfulde. 
 
Geologi  
DGU nr. 16.268 blev etableret ved siden af vandværksbygningen om-
kring 1972 og uddybet i 1988 til 50 meters dybde, boringen er filtersat 
24 meter under terræn. DGU nr. 16.636 blev etableret i 1980 30 me-
ter øst for vandværket, der mangler geologisk information fra denne 
boring. 
 
Vandværkets boringer indvinder grundvand fra et sand- og grusmaga-
sin. 
 
Indvindingsoplandet er udpeget med lille sårbarhed overfor nitrat, og er 
ikke påvirket fra jordoverfladen. 
 
Grundvandskvalitet 
Kloridindholdet er lavt og ligger mellem 20 og 25 mg/l, og der er in-
gen stigende tendens. 
 
I begge boringer indvindes der nitratfrit vand med et lavt indhold af sul-
fat. Begge boringer er analyseret for miljøfremmede stoffer og der er 
ingen fund. 
 
Fremtidsplaner 
Sulsted Stationsby Vandværk indgår sammen med Gl. Sulsted, Grind-
sted og Vestbjerg vandværker i et samarbejde om et nyt fælles vand-
værk ved Grindsted. Vandværkerne går sammen om at lave et nyt 
vandværk ved den nye vandplanboring og et ledningsnet, der når ud til 
alle fire vandværkers forsyningsområde. 
 
Samlet vurdering 
Vandværket og den tilhørende teknik fremstår i fin stand. Det kan anbe-
fales, at der bliver renoveret på boringerne. Den ideelle løsning ville 
være at ændre på de 2 råvandsstationer, således at de er beliggende 
over jorden. Begge indvindingsboringer skal have fast bund og beton-
ringene skal være helt tætte. Dette er vigtigt for, at der ikke kommer til 
at stå vand i bunden af boringerne, og derved kan der komme f.eks. 
jordbakterier i vandet. Desuden er insektnet og gummilister mangelful-
de. 
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Vandkvaliteten er tilfredsstillende, og der er ikke noget, der tyder på, at 
vandkvaliteten er under forringelse.  

Indsatser  
Vandindvinding  
Handlingsplan – Sulsted St. By Vandværk 
Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der er gennemført på indvindingsanlæggene, 
/ref. 7/.  
 
Det anbefales, at der sker en renovering af boringerne, og at mangler udbedres. 
Besigtigelse af almene vandforsyningsboringer 
Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 
2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  
Boringerne bør besigtiges mindst én gang i planperioden. 
Tilpasning af indvindingsmængder  
Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområdet gives der ikke tilladelser til indvinding til 
havevanding og erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige anlæg, der ligger udenfor 
indsatsområderne, men som vurderes at påvirke ressourcen til vandværkets indvinding. 
Information til almene vandværker 
Der skal ske en forebyggende indsats i form af information om indretning af boringer, kriterier for flyt-
ning af boringer, kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring drift af udenomsarealer. 
Tilbud om analyser for boringskontrol og pesticider ved ikke almene anlæg 
Enkeltindvindere i kildepladszonen bør tilbydes en boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden. 
Overvågning 
Almindelig analyseprogram vurderes at være tilstrækkeligt. 

 



  Redegørelse 
 

43 

4.8 Gl. Sulsted Vandværk 
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Figur 4.8 Indvindingsopland, kildepladszone og boringsplaceringer – Gl. 
Sulsted Vandværk. 

 
  Gl. Sulsted Vandværk og de to indvindingsboringer er beliggende vest 

for Sulsted by på et græsareal, omkring boringerne ligger opdyrket 
landbrugsjord. Vandværket er forbundet med Sulsted Stationsby Vand-
værk af hensyn til forsyningssikkerheden. 
  
Boringer 
De to indvindingsboringer er afsluttet i en overjordisk råvandsstation og 
er beliggende med ca. 40 meters afstand på den indhegnede vand-
værksgrund.  

 
Tabel 4.8 Oversigt over boringer og status – Gl. Sulsted Vandværk 
Boring Status Bemærkninger 
26.95 Lukket Sløjfet 
26.2586 Lukket Sløjfet 
26.2836 I drift  
26.3413 I drift  
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  Geologi  
Boringen med DGU nr. 26.2836 er formentlig boret i 1973 til en dyb-
de på 52 meter og er filtersat mellem 40 til 52 meter under terræn. Bo-
ringen med DGU nr. 26.3413 er boret i 1977 til en dybde på 43 meter 
og er filtersat mellem 31 til 43 meter under terræn. Vandværkets borin-
ger indvinder grundvand fra et sandmagasin. 
 
Indvindingsoplandet er udpeget som værende med stor sårbarhed over-
for nitrat, og grundvandet er påvirket af aktiviteter på jordoverfladen.  
 
Grundvandskvalitet 
I begge boringer er kloridindholdet svagt stigende, og sulfatindholdet er 
ret konstant. Nitratindholdet er forskelligt i de to boringer, i DGU nr. 
26.2836 er der ikke fundet nitrat og i DGU nr. 26.3413 er der målt 
nitratkoncentrationer mellem 5 og 8,5 mg/l, der er ikke nogen entydig 
stigende tendens. 
 
Der er fundet BAM over grænseværdien i DGU nr. 26.3413, det ser 
dog ud til, at problemet er fjernet i forbindelse med en udbedring af 
dræningsforholdene på kildepladsen, samt forbedring af boringerne. 
 
Fremtidsplaner 
Gl. Sulsted Vandværk indgår sammen med Sulsted Stationsby, Grind-
sted og Vestbjerg vandværker i et samarbejde om et nyt fælles vand-
værk ved Grindsted. Vandværkerne går sammen om at lave et nyt 
vandværk ved den nye vandplanboring og et ledningsnet, der når ud til 
alle fire vandværkers forsyningsområde. 
 
Samlet vurdering 
Boringernes fysiske tilstand vurderes at være kritisk, men så længe for-
holdene holdes på det nuværende niveau, kan der næppe ske skade på 
magasinet. Det kan dog anbefales, at huller omkring rørene i gulvet i 
råvandsstationen afproppes, så f.eks. mus ikke kan trænge ind. 
 
Vandkvaliteten er tilfredsstillende, selvom en af de nuværende indvin-
dingsboringer er moderat nitratbelastet. Udviklingen i nitratbelastningen 
bør følges ved at følge både nitrat og sulfatindholdet, og der bør fortsat 
moniteres på BAM indholdet. 
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Indsatser  
Vandindvinding  
Handlingsplan – Gl. Sulsted Vandværk 
Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der er gennemført på indvindingsanlæggene, 
/ref. 7/.  
 
Det anbefales at mangler ved boringer udbedres.  
Besigtigelse af almene vandforsyningsboringer 
Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 
2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  
Boringerne bør besigtiges mindst én gang i planperioden. 
Tilpasning af indvindingsmængder  
Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområdet gives der ikke tilladelser til indvinding til 
havevanding og erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige anlæg, der ligger udenfor 
indsatsområderne, men som vurderes at påvirke ressourcen til vandværkets indvinding. 
Information til almene vandværker 
Der skal ske en forebyggende indsats i form af information om indretning af boringer, kriterier for flyt-
ning af boringer, kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring drift af udenomsarealer. 
Tilbud om analyser for boringskontrol og pesticider ved ikke almene anlæg 
Enkeltindvindere i kildepladszonen bør tilbydes en boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden. 
Overvågning 
Udviklingen i vandkvaliteter bør følges, både nitrat og sulfat bør følges. Der bør fortsat moniteres på 
BAM. 
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4.9 Ajstrup Østre Vandværk 
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Figur 4.9 Indvindingsopland, kildepladszone og boringsplaceringer – Aj-
strup Østre Vandværk. 

 
  Ajstrup Vandværk og de to indvindingsboringer er beliggende i den 

nordlige del af Ajstrup by. Den ene indvindingsboring er beliggende på 
et græsareal umiddelbart ved siden af vandværksbygningen, men den 
anden boring er beliggende ca. 150 meter nordvest for vandværket. 
Vandværket ligger op ad en asfaltvej, og omkring boringerne ligger 
opdyrket landbrugsjord. 
 
Vandværket er forbundet med Grindsted Vandværk af hensyn til forsy-
ningssikkerheden. 
 
Boringer 
Vandværkets to boringer er beliggende på uindhegnede parceller i 
overjordiske råvandsstationer.  

 
Tabel 4.9 Oversigt over boringer og status – Ajstrup Østre Vandværk 
Boring Status Bemærkninger 
Ukendt Lukket Sløjfet 
16.607 I drift  
16.966 I drift  
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Stabiliseringen af betonpladen med groft stabilgrus er en udmærket 
løsning på risikoen for mus i installationerne. Det anbefales dog, at ud-
føre tætning af hullerne omkring rørgennemføringer.  
 
DGU nr. 16.966 ligger kun 3 meter fra dyrkede landbrugsarealer, 
hvorfor der bør foretages markering af kildepladsen f.eks. med sten el-
ler tråd, således boringen kan beskyttes mod direkte sammenstød med 
landbrugsredskaber. 
 
På nabogrunden til DGU nr. 16.607 findes en nedlagt Brugs med 
korn- og foderstofforretning, og der er konstateret betydelige pesticid-
forureninger på gårdspladsen ved Brugsen ca. 50 meter fra boringen. 
 
Begge boringers fysiske tilstand er vurderet til at være god. 
 
Geologi  
Der findes ingen geologiske oplysninger på DGU nr. 16.966, men bo-
ringsoplysningerne fra DGU nr. 16.607 viser, at der er vekslende sand-
lag ned til 42 meter under terræn, som er boringens dybde. Begge bo-
ringer er filtersat omkring 40 meter under terræn i et sandlag. 
 
Indvindingsoplandet er udpeget som værende med stor sårbarhed over-
for nitrat, og grundvandet er påvirket af aktiviteter på jordoverfladen.  
 
Grundvandskvalitet 
Der er ikke problemer med nitrat i grundvandet, og tidsserierne viser 
ingen stigende tendens i indhold af sulfat og klorid. Den seneste analy-
se viser dog et højere indhold af sulfat og derfor skal følges nøje. Der 
er ikke påvist et indhold af miljøfremmede stoffer i DGU nr. 16.607. 
Der er ikke fundet analyser for miljøfremmede stoffer i DGU nr. 
16.966. 
 
Det nærliggende nedlagte vandværk Ajstrup Kirkeby indvandt indtil ind-
vindingen blev nedlagt grundvand med et højt indhold af nitrat. Ajstrup 
Østre Vandværk bør på denne baggrund være opmærksom på, om der 
sker en stigning i nitratindholdet, da der indvindes fra samme magasin. 
 
Fremtidsplaner 
Der overvejes køb af en større del af arealet omkring den nye boring 
DGU nr. 16.966 for at sikre den mod påkørsel fra landbrugsredskaber, 
samt friholde nærområdet fra forurenende aktiviteter. 
 
Samlet vurdering 
Boringsafslutningerne, vandværkets generelle tilstand er god, men der 
er ingen indhegning omkring boringerne. Afgrænsningen ud mod land-
brugsarealerne omkring DGU nr. 16.966 kan forbedres med henblik 
på at sikre, at boringen beskyttes mod direkte sammenstød med land-
brugsredskaber. 
 
Vandkvaliteten er tilfredsstillende, men indholdet af nitrat og sulfat bør 
følges, som følge af en mulig stigning i sulfatindhold og de høje nitrat-
koncentrationer på den nedlagte Ajstrup Kirkebys kildeplads. 
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Indsatser  
Vandindvinding  
Handlingsplan – Ajstrup Østre Vandværk 
Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der er gennemført på indvindingsanlæggene, 
/ref. 7/.  
 
Boringernes afgrænsning kan forbedres. Det anbefales, at der sker en renovering af boringerne, og at 
mangler udbedres.  
Besigtigelse af almene vandforsyningsboringer 
Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 
2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  
Boringerne bør besigtiges mindst én gang i planperioden. 
Tilpasning af indvindingsmængder  
Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområdet gives der ikke tilladelser til indvinding til 
havevanding og erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige anlæg, der ligger udenfor 
indsatsområderne, men som vurderes at påvirke ressourcen til vandværkets indvinding. 
Information til almene vandværker 
Der skal ske en forebyggende indsats i form af information om indretning af boringer, kriterier for flyt-
ning af boringer, kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring drift af udenomsarealer. 
Tilbud om analyser for boringskontrol og pesticider ved ikke almene anlæg 
Enkeltindvindere i kildepladszonen bør tilbydes en boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden. 
Overvågning 
Indholdet af nitrat og sulfat bør følges, som følge af en mulig stigning i sulfatindhold og de høje nitrat-
koncentrationer på den nedlagte Ajstrup Kirkebys kildeplads. 
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4.10 Uggerhalne Vandværk 
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  Figur 4.10 Indvindingsopland, kildepladszone og boringsplaceringer – 

Uggerhalne Vandværk. 
 
  Uggerhalne Vandværk samt vandværkets ene boring er beliggende på 

en indhegnet matrikel i et parcelhuskvarter i den nordvestlige del af 
Uggerhalne by. Vandværkets anden boring er beliggende på et ryddet 
uindhegnet areal i en skov knap 500 meter nordvest for vandværket. 
 
Vandværket er forbundet med Grindsted Vandværk af hensyn til forsy-
ningssikkerheden. 
 
Boringer 
Vandværket har to indvindingsboringer, DGU nr. 26.112 og DGU nr. 
26.3065, og en moniteringsboring DGU nr. 26.2069. 
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Tabel 4.10 Oversigt over boringer og status – Uggerhalne Vandværk 
Boring Status Bemærkninger 
26.112 I drift Fra 1937 
26.2069 I drift Moniteringsboring. Pejles af 

AKV. 
26.2341 Lukket Sløjfet 
26.3065 I drift Boringen er flere steder be-

nævnt DGU nr. 26.2069 
 
  DGU nr. 26.112 er ifølge GEUS’ boringsdatabase etableret i 1941, 

men i realiteten er det måske snarere i 1937 samtidig med vandværket. 
Boringen ligger tæt på private haver. 
 
Råvandsstationen og boringsafslutningen er renoveret i starten af 2004. 
Boringsafslutningen er i god stand og virker tæt, men der er en kraftig 
sænkning af grundvandsspejlet ved pumpning, hvilket tyder på at bo-
ringens filter er blokeret. Boringens tilstand vurderes derfor at være kri-
tisk, primært pga. den nedsatte virkningsgrad, men også den bynære 
beliggenhed og især kombinationen af disse forhold er kritisk.  
 
DGU nr. 26.3065 (26.2069) er etableret i 1978 og blev i 2004 reno-
veret med ny indvindingspumpe og stigrør. Boringsafslutning og rå-
vandsstation er i god stand og er udført af gode materialer. Arealet 
omkring boringen er ikke indhegnet, men yder trods dette god beskyt-
telse af boringen. Boringens tilstand er samlet set god. 
 
Geologi  
I DGU nr. 26.112 er der sand til ca. 7 meter under terræn, herunder 
findes blåler indtil 32 meter under terræn, derefter findes sand til 47 
meter under terræn. Boringen har filter fra 42-47 meter under terræn. I 
boringerne med DGU nr. 26.3065, som vandværket kalder for DGU 
nr. 26.2069 er der smeltevandssand til 9 meter under terræn, herefter 
findes der 3 meter ler, og fra 12 meter under terræn til ca. 39 meter 
under terræn findes sand. Boringen er filtersat fra 27-41 meter under 
terræn. Vandværkets boringer indvinder grundvand fra samme sand-
magasin. 
 
Indvindingsoplandet er udpeget som værende med stor sårbarhed over-
for nitrat, og grundvandet er påvirket fra jordoverfladen. 
  
Grundvandskvalitet 
Fra DGU nr. 26.112 er der nogle ældre analyser fra slutningen af 
1960´erne, og derudover er der 2 analyser fra 1990´erne, som viser 
nitratkoncentrationer over drikkevandskriteriet på 50 mg/l. Disse 2 ana-
lyser har et lavt kloridindhold og et moderat sulfatindhold. Siden 
1960´erne er indholdet af sulfat og nitrat steget. 
 
I DGU nr. 26.3065 er der et lavt indhold af nitrat på 3 mg/l. I de sene-
ste 4 analyser har indholdet været konstant, men i starten af 1990´erne 
var der ikke nitrat i boringen. Kloridindholdet er lavt, 20 - 25 mg/l, og 
konstant. Sulfatindholdet er stigende op gennem 1990´erne. Der er 
fundet et lavt indhold af chloroform i drikkevandet i 2002. Chloroform 
kan dannes naturligt i jordbunden. 
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I vandværkets to boringer er vandkvaliteten lidt forskellig. I DGU nr. 
26.112 er der i råvandet et højt indhold af nitrat, der overstiger græn-
seværdien for drikkevand, mens der i vandværkets anden boring er et 
lavere nitratindhold på 5 mg/l i nyeste analyse. Analyserne fra denne 
anden boring ser ud til at stamme fra to forskellige boringer med for-
skellige DGU numre, og en direkte vurdering af udviklingen i vandkvali-
teten vanskeliggøres. Vandtypen i begge boringer er dog sårbar og der 
bør holdes øje med udviklingen da de tidligere analyser indikerer, at et 
gennemslag af nitrat vil komme.   
 
Fremtidsplaner 
Der er ikke planlagt ændringer af indvindingen. 
 
Samlet vurdering 
DGU nr. 26.112 indvinder vand med højt nitratindhold, og der er tyde-
lige tegn på øget overfladepåvirkning i DGU nr. 26.3065 (26.2069). 
Det vurderes at være fornuftigt at overveje en sløjfning af boring med 
DGU nr. 26.112. Vandværket har med det nuværende vandforbrug ik-
ke behov for to boringer. Der er ledningsforbindelse til Grindsted Vand-
værk. 
 
Kildepladsen ved Uggerhalne Vandværk er sårbar, og vandkvaliteten er 
forringet. Indholdet af nitrat og sulfat i råvandet og drikkevandet skal 
følges nøje, da nitratindholdet ligger omkring drikkevandskriteriet på 50 
mg/l. 
 

Indsatser  
Vandindvinding  
Handlingsplan – Uggerhalne Vandværk 
Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der er gennemført på indvindingsanlæggene, 
/ref. 7/.  
 
Den fremtidige anvendelse af DGU nr. 26.112 bør overvejes. Indholdet af nitrat og sulfat i råvand og 
drikkevand skal følges nøje. 
Besigtigelse af almene vandforsyningsboringer 
Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 
2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  
Boringerne bør besigtiges mindst én gang i planperioden. 
Tilpasning af indvindingsmængder  
Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområdet gives der ikke tilladelser til indvinding til 
havevanding og erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige anlæg, der ligger udenfor 
indsatsområderne, men som vurderes at påvirke ressourcen til vandværkets indvinding. 
Information til almene vandværker 
Der skal ske en forebyggende indsats i form af information om indretning af boringer, kriterier for flyt-
ning af boringer, kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring drift af udenomsarealer. 
Tilbud om analyser for boringskontrol og pesticider ved ikke almene anlæg 
Enkeltindvindere i kildepladszonen bør tilbydes en boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden. 
Overvågning 
Vandkvaliteten er kritisk. Indholdet af nitrat og sulfat i råvand og drikkevand skal følges nøje. 
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4.11 Tylstrup Vandværk 
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  Figur 4.11 Indvindingsopland, kildepladszone og boringsplaceringer – 

Tylstrup Vandværk. 
 
  Tylstrup Vandværk og de to indvindingsboringer er beliggende i den 

vestlige del af Tylstrup By på en flise og asfalt belagt grund. 
 
Vandværket er forbundet med Luneborg og Omegns Vandværk af hen-
syn til forsyningssikkerheden. Vandværket leverer vand til Brændskov 
Vandværk, der ikke har egen indvinding. 
 
Boringer 
Tylstrup Vandværk råder over to indvindingsboringer, der er beliggende 
med 160 meters afstand. Vandværket har haft en række andre boringer 
tilknyttet. 

 
Tabel 4.11 Oversigt over boringer og status – Tylstrup Vandværk 
Boring Status Bemærkninger 
Ukendt Lukket Sløjfet 
16.332 Moniteringsboring AK har overtaget boringen 
16.955 Undersøgelsesboring NJA/AK 
16.84 I drift  
16.353 I drift Uddybet i 1988 
16.987 Undersøgelsesboring Sløjfet 
16.1054 Undersøgelsesboring Vandplanboring 
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  DGU nr. 16.84 ligger bagved Tylstrup Vandværk. Der er i 2001 af 

Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt foretaget en omfattende un-
dersøgelse af boringen. Her viste det sig, at filterlængden er 6 meter og 
ikke 3 meter som anført i borejournalen. Råvandsstationen er udført af 
betonringe med tætte samlinger. Råvandsstationen til boringen har en 
dybde på ca. 2,5 meter, og der samles vand på bunden, som bort-
pumpes med dykpumpe. Råvandsstationens manglende tæthed udgør 
en risiko for forurening af grundvandet. Insektnet og gummilister i 
dækslet er mangelfulde. Boringens tilstand vurderes på grund af rå-
vandsstationens manglende tæthed at være mindre god. 
 
DGU nr. 16.353 Boringen findes indenfor en indhegning ca. 200 me-
ter syd for vandværket. Der er i 2003 gennemført renovering af borin-
gen som var tæret. Råvandsstationen er udført af betonringe og er ofte 
vandfyldt. Insektnet og gummilister i dækslet er mangelfulde. Vandvær-
ket er i færd med at udføre ændringer af råvandsstationen, enten med 
dræn og udvendig tætning af de nuværende betonrør eller en helt ny 
råvandsstation placeret over jorden. Boringens tilstand vurderes på 
grund af råvandsstationens manglende tæthed at være ringe. 
 
Geologi  
DGU nr. 16.353 er etableret i 1968 til 47 meters dybde. DGU nr. 
16.84 er etableret i 1950 til 37 meters dybde med filter 34-37 meter 
under terræn.  
 
Vandværkets boringer indvinder grundvand fra et sandmagasin. 
 
Indvindingsoplandet er udpeget som værende med nogen sårbarhed 
overfor nitrat, og der er tegn på, at grundvandet er påvirket fra jord-
overfladen. 
  
Grundvandskvalitet 
Der er forhøjede kloridkoncentrationer i boringerne og koncentrationen 
har været stigende. Ingen af de 3 boringer indvinder nitratholdigt vand. 
Sulfatindholdet er lavt i alle 3 boringer og konstant.  
 
Der er analyseret for miljøfremmede stoffer i alle boringer, der er ingen 
fund. 
 
Fremtidsplaner 
Der overvejes gennemførelse af forbedringer ved råvandsstationen til 
boringen med DGU nr. 16.353. 
 
Samlet vurdering 
Vandkvaliteten er tilfredsstillende. Ved næste lovpligtige analyse skal 
boringen med DGU nr. 16.332 analyseres for arsen. Da analysen blev 
udført var drikkevandkriteriet på 50 μg/l, kriteriet blev ændret i 2003. 
Det anbefales, at der bliver renoveret på boringerne. Den ideelle løs-
ning ville være at ændre på de 2 råvandsstationer, således at de er be-
liggende over jorden. Indvindingsboringernes betonringe skal være helt 
tætte, så der ikke kommer til at stå vand i bunden af boringerne, og der 
derved kan kommer f.eks. jordbakterier i vandet. Desuden er insektnet 
og gummilister mangelfulde. 
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Indsatser  
Vandindvinding  
Handlingsplan – Tylstrup Vandværk 
Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der er gennemført på indvindingsanlæggene, 
/ref. 7/.  
 
Det anbefales at boringerne renoveres, og at mangler udbedres. 
Besigtigelse af almene vandforsyningsboringer 
Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 
2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  
Boringerne bør besigtiges mindst én gang i planperioden. 
Tilpasning af indvindingsmængder  
Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområdet gives der ikke tilladelser til indvinding til 
havevanding og erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige anlæg, der ligger udenfor 
indsatsområderne, men som vurderes at påvirke ressourcen til vandværkets indvinding. 
Information til almene vandværker 
Der skal ske en forebyggende indsats i form af information om indretning af boringer, kriterier for flyt-
ning af boringer, kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring drift af udenomsarealer. 
Tilbud om analyser for boringskontrol og pesticider ved ikke almene anlæg 
Enkeltindvindere i kildepladszonen bør tilbydes en boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden. 
Overvågning 
Almindelig analyseprogram vurderes at være tilstrækkeligt. 
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4.12 Luneborg og Omegns Vandværk 
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  Figur 4.12 Indvindingsopland, kildepladszone og boringsplaceringer – 

Luneborg og Omegns Vandværk. 
 
  Luneborg og Omegns Vandværk og de to indvindingsboringer er belig-

gende i Brændskov By på en matrikel med græs, der er randbeplantet 
med læhegn og buske.  
 
Vandværket er forbundet med Tylstrup Vandværk af hensyn til forsy-
ningssikkerheden. 
 
Boringer 
Vandværket indvinder fra to boringer, der er beliggende med 15 meters 
afstand på vandværksgrunden. 
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Tabel 4.12 Oversigt over boringer og status – Luneborg og Omegns 
Vandværk 
Boring Status Bemærkninger 
16.89 Lukket Sløjfet 
16.146 Lukket Sløjfet 
16.375 Lukket Sløjfet 
16.371 I drift  
16.372 I drift  

 
  DGU nr. 16.375 er formentlig sløjfet omkring 1972, da de nye borin-

ger blev etableret. Hvis boringen er sløjfet på dette tidspunkt, er det 
sandsynligt, at sløjfningen er udført med sandfyld, dermed  kan borin-
gen udgøre en forureningsvej til magasinet. 
 
DGU nr. 16.371 er beliggende på vandværksgrunden ca. 30 meter syd 
for vandværket. Boringens fysiske tilstand er vurderet til ringe, da rå-
vandsstationen er udført af betonringe, der ikke er tætsluttende og der 
er ingen fast bund.  
 
DGU nr. 16.372 er beliggende på vandværksgrunden ca. 10 meter 
sydøst for vandværket. Boringens fysiske tilstand er vurderet til kritisk, da 
der er et åbentstående pejlehul og der er tegn på, at der har været 
vand i råvandsstationen. Der er ingen fast bund. 
 
Geologi  
DGU nr. 16.371 er etableret i 1972 til 37,5 meters dybde, med filter i 
dybden 30,5-37,5 meter under terræn.  DGU nr. 16.372 er etableret i 
1972 til 36,5 meters dybde, med filter i dybden 30,4-36,5 meter under 
terræn. Vandværkets boringer indvinder fra et sandmagasin.  
 
Indvindingsoplandet ved Luneborg og Omegns Vandværk vurderes som 
værende med nogen sårbarhed overfor nitrat, og grundvandet er påvir-
ket af aktiviteter på jordoverfladen.  
 
Grundvandskvalitet 
Kloridindholdet i drikkevandet varierer mellem 29 og 36 mg/l, og der 
er ingen tegn på en stigende tendens. I begge boringer indvindes vand 
uden nitrat. Der er en stigning i sulfatkoncentrationen i DGU nr. 
16.372, hvilket viser, at der sker en påvirkning fra overfladen.  
 
Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i boring DGU nr. 16.371. Der 
er fundet bentazon og diuron i 1998 i boring DGU nr. 16.372, men 
under grænseværdien. Indholdet af diuron er ikke genfundet i en prøve 
fra 2000, i denne prøve blev der ikke analyseret for bentazon. 
 
Fremtidsplaner 
På baggrund af det renoveringsarbejde, der er gennemført indenfor de 
seneste år, har vandværket i en periode besluttet at holde lidt igen med 
renoveringsarbejde. 
 
Samlet vurdering 
Vandværket fremstår i god stand, men det anbefales, at ændre de 2 rå-
vandsstationer, således at de er beliggende over jorden. Det åbne pej-
lehul på råvandsstationen ved DGU nr. 16.372 skal lukkes. Ved begge 
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indvindingsboringer skal der være fast bund og betonringene skal være 
helt tætte. Dette er vigtigt for, at der ikke kommer til at stå vand i bun-
den af boringen, og der derved kan komme f.eks. jordbakterier i van-
det. Desuden er insektnet og gummilister mangelfulde. 
 
Udviklingen i sulfat- og nitratkoncentrationerne bør følges. I boring 
16.372 hvor der har været fund af to miljøfremmede stoffer, er det ene 
fund ikke blevet bekræftet ved efterfølgende analyse, og det andet fund 
ikke søgt bekræftet, så der bør foretages en ny analyse. 
 

Indsatser 
Vandindvinding  
Handlingsplan – Luneborg og Omegns Vandværk 
Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der er gennemført på indvindingsanlæggene, 
/ref. 1/.  
 
Det anbefales at boringerne renoveres, og at mangler udbedres. 
Besigtigelse af almene vandforsyningsboringer 
Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 
2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne bør besigtiges mindst én gang om året. 
Tilpasning af indvindingsmængder  
Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområderne gives der ikke tilladelser til indvinding til 
havevanding og erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige anlæg, der ligger udenfor 
indsatsområderne, men som vurderes at påvirke ressourcen til vandværkets indvinding. 
Information til almene vandværker 
Der skal ske en forebyggende indsats i form af information om indretning af boringer, kriterier for flyt-
ning af boringer, kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring drift af udenomsarealer. 
Tilbud om analyser for boringskontrol og pesticider ved ikke almene anlæg 
Enkeltindvindere i kildepladszonen bør tilbydes en boringskontrol og pesticidanalyse.  En analyse i plan-
perioden. 
Overvågning 
Udviklingen i sulfat- og nitratkoncentrationer bør følges. Der bør foretages en ny analyse for miljøfrem-
mede stoffer. 
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4.13 Hammer Bakker Vandforsyningsselskab 
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  Figur 4.13 Boringsplacering og et foreløbigt indvindingsopland – 

Hammer Bakker Vandforsyningsselskab. 
 
  Hammer Bakker Vandforsyningsselskab er et samarbejde mellem Sul-

sted St.By, Gl. Sulsted, Vestbjerg og Grindsted vandværker om at etab-
lere en fælles kildeplads, der forventes i drift ved årsskiftet 2007.  
 
Boringen og Hammer Bakker Forsyningsselskab er beliggende i den 
nordlige del af Hammer Bakker, hvor der overvejende er skov.  
 
Det nye vandværk bliver forbundet til alle fire vandværkers forsynings-
områder. 
 
Boringer 
Vandværket kommer til at indvinde fra en boring, der oprindelig er ud-
ført af Vandplansamarbejdet for at undersøge indvindingsmulighederne 
i området.  
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Tabel 4.13 Oversigt over boringer og status – Hammer Bakker Vandfor-
syningsselskab 
Boring Status Bemærkninger 
26.5147 I drift  Fra årsskiftet 2007 

 
 
  DGU nr. 26.5147 er udført i 2003 og er ikke tilstandsvurderet, da bo-

ringen havde status af undersøgelsesboring ved udførelse af tilstand-
sopgaven. 
 
Geologi  
DGU nr. 26.5147 er filtersat i kote -36 til -48 meter det vil sige 58-70 
meter under terræn. Der indvindes i magasin med sand og grus. 
 
Grundvandskvalitet 
Da boringen er fra 2003 findes ingen tidsserie til at vurdere den grund-
vandskemiske udvikling, men den bør følges nøje fra den planlagte ind-
vinding påbegyndes. 
 
Der er ingen problemer med nitrat eller forhøjet indhold af sulfat, men 
jernindholdet betyder, at der skal ske en simpel vandbehandling. 
 
Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i boringen.  
 
 

Indsatser  
Vandindvinding  
Handlingsplan – Hammer Bakker Vandforsyningsselskab 
Der skal udarbejdes tilstandsvurdering.  
Indsatsplan for kildeplads 
Kildepladsen er ikke omfattet af denne indsatsplan. Der kortlægges og udarbejdes en særskilt indsats-
plan for kildepladsen 
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Luftfoto. Hvorup, Hammer Bakker
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5 Arealanvendelsen 
 
 
I dette kapitel resumeres områdets arealanvendelse og arealinteresser.  
Mulige forureningskilder der knytter sig til arealanvendelsen resumeres i 
kapitel 6 og 7. 

5.1 Arealanvendelsen i indsatsområderne 
 
Område med Særlig Drikkevandsinteresse, OSD 13 og de tilknyttede 
indvindingsoplande omfatter 33,3 km². 
 
Generelt er hele OSD 13 meget ekstensivt drevet med meget store 
sammenhængende skovområder. 
 
Landbrugene består af mange små landbrug samt hobbylandbrug og 
der er enkelte økologiske landbrug i OSD. Udenfor OSD er der flere 
sammenhængende traditionelle landbrugsområder. 
 
Den procentvise fordeling af arealanvendelsen i OSD og oplande frem-
går af tabel 5.1 
 
Den eksisterende arealanvendelse er vist på figur 5.1 
 

5.2 Arealinteresser – anden planlægning 
 
I indsatsområderne er der i den amtslige og kommunale areal- og sek-
torplanlægning foretaget en række udpegninger og bestemmelser med 
direkte betydning for grundvandsbeskyttelse. Disse udpegninger kan på 
den ene side styrke grundvandsbeskyttelsen, f.eks. Miljø Venlig Jord-
brugsforanstaltninger (MVJ) i Særligt Følsomme Landbrugsområder 
(SFL), og på den anden side udgøre en risiko for grundvandet, f.eks. 
byvækstområder. 
 
Der er i flere af oplandene arealinteresser som udnyttet korrekt er 
fremmende for grundvandsbeskyttelsen. Disse omtales kort i det følgen-
de. 
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Figur 5.1 Den eksisterende arealanvendelse. 
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Tabel 5.1 Arealanvendelse i OSD 13 og indvindingsoplande. 
 By Land Skov Overdrev Vand 

O
pl

an
d 

 Ar
ea

l 

By
 

Ve
j  

La
nd

br
ug

 

G
ræ

sa
re

al
 

Lø
vs

ko
v 

   
 N

ål
es

ko
v 

Bl
an

de
t s

ko
v 

O
ve

rd
re

v 

H
ed

e 

An
de

n 

En
g 

Vå
do

m
rå

de
r 

M
os

e 

Sø
 

 km² % % % % % % % % % % % % % 
OSD13 20,

3 
2,9 0,8 22,6 0,3 15,6 44,6 0,2 2,0 8,6 0,0 0,2 0,2 0,9 0,4 

Vodskov 
- Drøvten 
- Tingvejøst 
-Tingvejvest  
- Østbjerggård 

 
2,7 
0,3 
1,7 
1,5 

 
23,4 
13,3 
- 
1,3 

 
3,6 
1,4 
- 
0,6 

 
16,5 
7,9 
12,7 
12,8 

 
2,8 
0,9 
0,6 
0,5 

 
22,5 
22,2 
19,6 
12,6 

 
16,1 
38,9 
57,6 
65,2 

 
0,8 
0,3 
0,2 
0,2 

 
1,4 
4,7 
- 
1,2 

 
9,1 
9,8 
7,5 
5,1 

 
0,0 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
0,0 

 
- 
- 
- 
0,3 

 
1,8 
- 
0,0 
- 

 
0,7 
0,0 
0,2 
0,2 

Vestbjerg 
- Gyldenrisvej 
- Stakladen 

 
1,0 
0,6 

 
19,5 
30,6 

 
3,2 
5,7 

 
17,6 
54,0 

 
1,6 
- 

 
13,0 
1,1 

 
26,3 
1,6 

 
- 
- 

 
11,5 
4,7 

 
5,4 
2,1 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Grindsted  
-Tranevej 
-Espelunden 

 
0,3 
0,3 

 
12,5 
21,6 

 
0,1 
3,9 

 
8,5 
14,6 

 
- 
5,3 

 
4,1 
16,1 

 
71,1 
36,3 

 
- 
- 

 
- 
0,8 

 
2,3 
1,0 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
0,3 

Horsens- 
Langholt 

0,6 35,3 3,2 54,2 - 0,3 0,5 - - - - - 3,8 2,7 0,1 

Gl. Vodskov 0,1 - - 11,4 40,0 16,0 32,4 - - - - - - 0,2 - 
Sulsted St. By 1,3 7,1 2,0 74,1 - - 0,6 - - - 0,1 1,4 10,

1 
3,7 0,8 

Gl.Sulsted 0,5 39,6 5,7 48,5 -  0,2 - - -  0,0 4,6 - 0,4 
Ajstrup Østre 0,1 

 
52,2 
 

7,8 
 

39,1 -  - - - - 0,9 - - - - 

Uggerhalne 0,4 14,9 0,5 64,4 - 0,5 16,5 - - 1,5 - - - 1,7 - 
Tylstrup 1,3 44,4 6,0 45,8 - 1,1 0,8 - - - - 0,3 - - 0,1 
Luneborg og 
Omegn  

0,3 17,9 3,1 48,7 - - - - - - - - 30,2 - - 

Tallet 0,0 svarer til et areal mindre  end 0,05. – Angiver at kategorien ikke forekommer i indvindingsoplandet. 
 

Tabel 5.2 Arealinteresser i delområder i indvindingsoplandene.  
Opland Areal Beskyttet naturom-

råde af samlet 
areal 

Fredninger af 
samlet areal 

Miljøvenlig jord-
brug (MVJ) af 
samlet areal 

Særlig følsom land-
brugsområde (SFL) 
af samlet areal 

 Km² % % % % 
OSD13 20,3 10,7 18,9 0,1 19,7 
Vodskov 
- Drøvten 
- Tingvejøst 
- Tingvejvest 
- Østbjerggård 

 
2,7 
0,3 
1,7 
1,5 

 
13,0 
10,3 
7,7 
5,7 

 
56,8 
83,9 
45,5 
6,6 

 
- 
- 
- 
- 

 
31,1 
20,7 
14,5 
10,2 

Vestbjerg 
- Gyldenrisvej 
- Stakladen 

 
1,0 
0,6 

 
2,8 
13,8 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
7,4 
57,3 

Grindsted  
-Tranevej 
-Espelunden 

 
0,3 
0,3 

 
8,0 
3,1 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
0,8 
3,1 

Horsens- 
Langholt 

0,6 6,6 - - 66,5 

Gl. Vodskov 0,1 2,0 91,4 - 0,0 
Sulsted St. By 1,3 15,0 - - 69,0 
Gl.Sulsted 0,5 5,0 - 2,1 48,4 
Ajstrup Østre 0,1 - - - 80,1 

Uggerhalne 0,4 2,6 - - 2,6 
Tylstrup 1,3 0,5 - - 13,9 
Luneborg og 
Omegn 

0,3 30,2 - - 67,5 

Tallet 0,0 svarer til et areal i % mindre  end 0,05. – Angiver at kategorien ikke forekommer i indvindingsoplandet. 
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  Naturområder og areal fredninger 

Der findes i OSD 13 en del spredte beskyttede naturarealer, som er 
omfattet af naturbeskyttelsesloven §3 om beskyttede naturtyper. Det 
drejer sig fortrinsvis om heder, overdrev, moser og småsøer, se figur 
5.2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden på disse arealer. 
 
Der findes også en række fredede fortidsminder, som er beskyttet i 
medfør af museumsloven. En zone på 100 meter omkring fortidsmin-
derne er ligeledes beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens §18. 
 
I den sydlige del af Hammer Bakker findes en række tinglyste arealfred-
ninger. Det drejer sig bl.a. om arealerne nord for amtets institutioner og 
et større hedeareal ejet af Botanisk Forening. 
 
Hammer Bakker er udpeget som regionalt naturområde. I regionale na-
turområder er en intensivering af markdriften som f.eks. dyrkning af 
korn eller raps i stedet for græs og/eller ophør af ekstensiv græsning en 
uønsket ændring af arealanvendelsen, som ikke er forenelig med mål-
sætningerne for de regionale naturområder. 
 
Pebermosen og Botanisk Forenings hedearealer i den østlige del af 
Hammer Bakker, er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområ-
de, Natura 2000 – habitatområde. Indenfor internationale naturbeskyt-
telsesområder må der ikke gives tilladelse til aktiviteter der kan påvirke 
områderne, og medføre en forringelse af betingelserne for de naturty-
per og arter området er udpeget for at beskytte. 
  
Landbrugsområder og MVJ aftaler 
SFL områder spænder over bl.a. grundvandsområder, naturområder, 
randzoner ved søer og vandløb samt § 3 områder. Der er indgået 2 
MVJ aftaler i området, en i selve OSD udenfor indvindingsoplandene 
og på et areal i Gl. Sulsted Vandværks indvindingsopland, se figur 5.3. 
 
I de senere år har det ikke været muligt at indgå nye MVJ-aftaler i SFL-
grundvandsområderne. Dette skyldes den statslige prioritering af mid-
lerne, hvor arealer beliggende i Natura 2000 – områder, se figur 5.3, 
har højere prioritering end arealer beliggende i grundvandsområder. 
 

Skovrejsning 
 
Amterne udpeger arealer i 
regionplanen, hvor der kan 
søges tilskud til skovrejsning. 
Staten (Statsskovdistrikterne) 
behandler ansøgningerne 
og udbetaler støtte. 

 Skov 
I den nordlige del af området er der udpeget arealer, hvor skovrejsning 
er uønsket, det samme gør sig gældende for et område syd for Tylstrup 
samt et ved Øster Ajstrup. Skovrejsning er ligeledes uønsket i to områ-
der ved Hammer Bakker og et ved Langholt, disse arealer ligger i ind-
vindingsoplandet, se figur 5.4. 
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Figur 5.2 Beskyttede naturområder og arealfredninger.
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Figur 5.3 SFL-områder og MVJ-aftaler. 
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Figur 5.4 Skovrejsning. 
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Figur 5.5 Værdifulde kulturmiljøer og særligt værdifuldt landskab. 
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  Værdifulde kulturmiljøer og særligt værdifuldt land-
skab 
Området nord for Vodskov er i Regionplan 2005 udpeget som værdi-
fuldt kulturmiljø – Hammer Bakker, se figur 5.5. 
 
Inden for de afgrænsede områder skal de kulturhistoriske værdier beva-
res. Der må ikke ske indgreb, der i væsentlig grad kan forringe oplevel-
se eller kvalitet af de kulturhistoriske værdier, f.eks. skovrejsning, dybde 
pløjning m.v. 
 
Hammer Bakker området er udpeget som et særligt værdifuldt land-
skab. De særlige værdifulde landskaber, skal så vidt muligt friholdes for 
inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Det er 
vigtigt, at landskabets karakteristiske træk ikke udviskes. Større byggeri-
er samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt 
byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen 
til landskabet. 
 
Spildevand i det åbne land 
Der er i området udpeget flere 1. prioritets vandløbsoplande til forure-
ningsfølsomme vandløb, hertil er der knyttet en renseklasse, som angi-
ver det højst tilladelige forureningsniveau i forhold til vandløbet. Disse 
oplande ligger i den nordlige del af OSD ved Tylstrup Enge, øst for Tyl-
strup og ned mod Grindsted, samt i det sydlige hjørne af OSD og ind-
over selve Hammer Bakker. Flere af vandløbsoplandene strækker sig 
ind i vandværkernes indvindingsoplande. Det betyder, at samtlige ejen-
domme, der udleder spildevand indenfor disse oplande, som minimum 
skal rense spildevandet for organisk stof (renseklasse O). 
 
Spildevand i det åbne land ses på figur 5.6. 
 

5.3 Den fremtidige arealanvendelse 
Den fremtidige arealanvendelse i området er fastlagt i Aalborg Kom-
munes hovedstrukturforslag, der er en helhedsplan. 
 
Hammer Bakker er en del af den grønne struktur, der er fastlagt i 
Kommuneplanens hovedstruktur. Den grønne struktur indeholder rekre-
ative stiforbindelser incl. en regional stiforbindelse (Hærvejsruten) gen-
nem bakkerne og muligheder for friluftsliv af forskellig karakter, der kan 
indpasses i Hammer Bakker. Området bruges i dag til en lang række 
friluftsaktiviteter.  
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Figur 5.6 Spildevand i det åbne land 
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