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Forord

Viborg Amtsråd har vedtaget en indsatsplan, som skal sikre, at Bedsted, Gl. Bedsted, Tåbel, Vestervig, Gettrup, 
Sydthy Drag og Sdr. Ydby, Boddum, Doverodde og Hurup Vandværker fortsat kan levere godt drikkevand til de-
res forbrugere.

Planen skal sikre, at det grundvand, som vandværkerne skal indvinde, beskyttes mod forurening. Det er målet at 
sikre godt drikkevand til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling og bibeholde en  decentral vandfor-
syningsstruktur i området.
 
Planen omfatter undersøgelser og indsatser i området med særlige drikkevandsinteresser ved Hurup (incl. indvin-
dingsoplandene til Bedsted-, Vestervig-, og Hurup Vandværker). Desuden er indvindingsoplandene til Gettrup-, 
Sydthy Drag og Sdr. Ydby-, Boddum- og Doverodde Vandværker samt området med særlige drikkevandsinteres-
ser ved Boddum undersøgt, men som det vil fremgå af planen, udgår sidstennævnte område. De berørte vandvær-
ker fremgår af kortet på forsiden.

Indsatsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Viborg Amt og arbejdsgruppen.

Opgaven med indsatsplanen og indsatsplanlægning overgår pr. 1. januar 2007 til Thisted Kommune.

Indsatsplanen er udarbejdet af en lokal arbejdsgruppe bestående af: 
Gerd Dam og Ingolf Bennedsgard, Sydthy Kommune 
(Tåbel Kommunale Vandværk)
Torben Nielsen, Hurup Vandværk
Erik Møller, Bedsted Vandværk
Michael Nikolaisen, Vestervig Vandværk
Poul Martin Andersen, Familielandbruget i Viborg Amt
Niels Eriksen, Landboforeningerne i Viborg Amt
Erland Kramer, Landboforeningerne i Viborg Amt
Søren Andresen, Miljø og Teknik, Viborg Amt 
Ole Kynde, Miljø og Teknik, Viborg Amt (formand)

Gro Hein Sydthy kommune og Michael Riis har hver deltaget i et enkelt møde og har bidraget til planen.

Desuden har følgende fra Miljø og Teknik, Viborg Amt bidraget til planen:
Dorthe Schou og Ellen Petersen, Lay-out
Dorthe Elmbo, Information 
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1.    Indledning

 
Af vandforsyningslovens § 13 fremgår det, at for 
hvert af de undersøgelsesområder (indsatsområ-
der), der er fastlagt i regionplanen skal amterne 
vedtage en indsatsplan. Undersøgelsesområder-
ne er fastlagt i Regionplan 2005 for Viborg Amt 
og omfatter områder med særlige drikkevands-
interesser og indvindingsoplande til fremtidige 
vandværker. Der er i planen foretaget justeringer 
af de områder med særlige drikkevandsinteres-
ser, hvor Amtet via kortlægningen har fået ny vi-
den. 
 
Den nye viden har samtidig betydet, at området 
med særlige drikkevandsinteresser ved Boddum 
nedlægges. 
 
Krav til indholdet af indsatsplaner er fastsat i ”Be-
kendtgørelsen om indsatsplaner.” 

Amtet skal i områder med særlige drikkevandsinteres-
ser (fremover kaldet OSD-områder) og i indvindings-
oplande til fremtidige vandværker  vurdere grundvan-
dets sårbarhed i forhold til mulige forureningskilder. 
På den baggrund skal Amtet fastlægge de særlige ind-
satser, som skal gennemføres for at sikre, at vandvær-
kerne i amtet også på meget langt sigt kan levere godt 
drikkevand til forbrugerne.  

Viborg Amtsråd har i Regionplan 2005 udpeget en 
række områder, hvor der skal gøres en særlig indsats 
for at beskytte grundvandet mod forurening. Målet er 
at sikre, at tiltag som kan forbedre grundvandsbeskyt-
telsen fremmes, så grundvandet også i fremtiden kan 
bruges som godt drikkevand.

Denne indsatsplan omfatter 6 indsatsområder. Områ-
det med særlige drikkevandsinteresser (OSD-området) 
ved Hurup (incl. evt. fremtidige indvindingsoplandene 
til Bedsted-, Vestervig-, og Hurup Vandværker) samt 
indvindingsoplandene til Bedsted-, Gettrup-, Sydthy 
Drag og Sdr, Ydby-, Boddum- og Doverodde Vand-
værker samt området med særlige drikkevandsinteres-
ser ved Boddum. Som det vil fremgå af planen udgår 
sidste område dog. De berørte vandværker fremgår af 
kortet på forsiden.
 

Området med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 
ved Hurup skal sikre den fremtidige indvinding af 
drikkevand til Bedsted, Vestervig og Hurup Vandvær-
ker. Området er ca. 2600 ha stort. 

Et grundvandsdannende opland til en indvinding er 
det område hvor regnvandet siver fra jordoverfladen 
og ned i grundvandsmagasinet, og hen til indvindings-
boringen.
Et indvindingsopland til en indvinding er det areal/
område som afgrænses af grundvandets strømnings-
vej hen til indvindingen.

Indvindingsoplandet til Bedsted Vandværk er ca. 560 
ha, til Gettrup Vandværk ca. 220 ha, til Sydthy Drag 
og Sdr. Ydby Vandværk ca. 120 ha, til Boddum Vand-
værk ca. 470 ha og til Doverodde Vandværk ca. 320 
ha. 

Der er ikke medtaget indvindingsoplande til Hurup 
og Vestervig Vandværkers nuværende kildepladser. På 
grund af den nære beliggenhed ved forureningskilder 
(bysamfund) angives der i indsatsplanen nye mulige 
kildepladser i OSD som alternativer, såfremt vandkva-
liteten på de nuværende kildepladser svigter. 
På grund af forestående problemer med vandkvalite-
ten skal Tåbel Vandværk enten forsynes fra et andet 
vandværk, eller etablere en ny kildeplads i OSD. 

Selvom det ikke umiddelbart forventes, at Bedsted 
Vandværk skal flytte kildeplads, er der i indsatsplanen 
– for en sikkerheds skyld – udført beregninger for al-
ternative kildepladsplaceringer
De beregnede potentielle nye kildepladser for Bedsted, 
Vestervig og Hurup Vandværker ligger alle indenfor 
den nye afgrænsning af området med særlige drikke-
vandsinteresser ved Hurup, der samtidig skifter status 
fra ”nitratfølsom” til ”ikke-nitratfølsom”. De under-
søgte områder er alle med undtagelse af indvindings-
oplandet til Tåbel Vandværk defineret som ikke-nitrat-
følsomt.

De områder som skal beskyttes er følgende:

• Det udpegede OSD
• Grundvandsdannende oplande og indvindingsop-

lande til vandværker uden for OSD
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Et område udpeges som ”Indsatsområde med 
hensyn til nitrat”, hvis en belastning  med 70 mg 
nitrat/l på landbrugspligtige arealer og 10 mg ni-
trat/l på øvrige arealer medfører, at det gennem-
snitlig nitratindhold i det dybereliggende drikke-
vand i løbet af  200 år overskrider et nitratindhold 
på 25 mg/l. 
 
Hvis denne forudsætning  ikke opfyldes, define-
res området som ikke-nitratfølsomt. 
 
Hvis beregningen med den aktuelle belastning 
med nitrat viser, at det gennemsnitlige indhold af 
nitrat overstiger 25 mg/ l inden der er gået 200 år, 
skal der gøres indsats for at reducere belastnin-
gen. Hvor stor en indsats der skal gennemføres 
afhænger dels af den aktuelle nitratbelastning, 
dels af hvor meget nitrat der omdannes inden det 
når grundvandet. Der er usikkerhed om hvor me-
get nitrat der forsvinder. Derfor er der angivet en 
minimum indsats, hvor forudsætningen er, at 33 
% af nitraten omdannes og en optimal indsats, 
hvor forudsætningen er, at der ikke omdannes ni-
trat fra rodzonen til grundvandet.

Regionplanens generelle retningslinier vil fortsat være 
gældende for de 6 indsatsområder.

Indsatsplanen skal sikre:

•  Den nødvendige beskyttelse af grundvandet så 
drikkevandsforsyningen også fremover kan base-
res på grundvand af god kvalitet.   

•  At der er balance mellem drikkevandsressourcens 
størrelse og det vand, der i fremtiden skal ind-
vindes. Indvindingen må ikke være så kraftig, at 
grundvandsstanden sænkes så meget, at vandkva-
liteten eller naturforhold bliver forringet. 

Hovedproblemer i området:

• Hurup Vandværks kildepladser og indvindingsop-
land er - på trods af, at der ikke er aktuelle proble-
mer med vandkvaliteten – uhensigtsmæssigt loka-
liseret.

•  Det eksisterende indvindingsopland til Tåbel Vand-
værk er følsomt med hensyn til nitrat.

•  Vestervig Vandværks kildeplads og indvindingsop-
land er på trods af, at der ikke er aktuelle proble-
mer med vandkvaliteten – uhensigtsmæssigt loka-
liseret.

• Områderne med særlige drikkevandsinteresser og 
indvindingsoplandene skal sikres mod forurening 
fra punktkilder, byudvikling mv.

•  I en af boringerne på Bedsted Vandværks nye kil-
deplads er der fundet spor af pesticider. Udviklin-
gen skal vurderes.

•  Gettrup Vandværks kildeplads er - på grund af sin 
uhensigtsmæssige placering - udpeget til at skulle 
flytte. Spørgsmålet om Gettrups Vandværks frem-
tidige kildeplads er vurderet.

 
 
1.1  Hvad er en indsatsplan
Regionplanen angiver rammerne for den generelle be-
skyttelse af grundvandsressourcen og indsatsplanen 
angiver rammerne for de ekstra indsatser, som skal 
iværksættes for at sikre forbrugerne godt drikkevand 
– også på meget langt sigt. 

Indsatsplanen er en handlingsplan, som angiver i hvil-
ke områder, det er nødvendigt at gøre en ekstra ind-
sats for at beskytte drikkevandet mod en eventuel for-
urening. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for at 
gennemføre de forskellige indsatser og hvornår de skal 
gennemføres.   

Indsatsplanen er grundlaget for de private aftaler, som 
skal indgås for at beskytte grundvandet samt for Am-
tets og kommunernes administration i området. De 
indsatser, der er beskrevet i denne indsatsplan, skal 
gennemføres gennem frivillige aftaler mellem de be-
rørte parter. 
 
Såfremt de nødvendige indsatser ikke kan opnås ved 
frivillige aftaler, er der i lovgivningen mulighed for at 
påbyde de nødvendige ændringer og at ekspropriere, 
se afsnit 8. Planen angiver, hvem der skal betale for at 
gennemføre de konkrete indsatser. 

Indsatsplanen er en dynamisk plan, hvor virkningen af 
de ekstra indsatser og behovet for disse løbende vur-
deres. Planen vil blive revideret, hvis effekten af de 
iværksatte indsatser ikke er tilstrækkelige, hvis ny tek-
nologi giver mulighed for bedre og evt. billigere indsat-
ser, hvis ny viden ændrer forudsætningen for de valgte 
indsatser eller når den ønskede indsats er opnået. 

1.2  Sådan er planen blevet til
Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med Ar-
bejdsgruppen, som er omtalt side 5. 

Arbejdsgruppen er nedsat den 7. oktober 2004 og der 
har været holdt 6 møder.
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Gruppens medlemmer har bidraget med informationer 
om indvindingsbehov, forureningskilder, lokal kend-
skab til arealudnyttelse mv. 

Resultaterne af de geologiske og arealmæssige kort-
lægninger har været drøftet i Arbejdsgruppen. Der har 
været stor interesse for at drøfte forskellige løsnings-
forslag og hvordan borgerne fremover bliver inddraget 
i arbejdet med at passe på drikkevandet. 
 
På baggrund af den detaljerede geologiske kortlæg-
ning kan det konkluderes, at OSD ved Hurup ikke er 
nitratfølsomt. Samtidig er det som udgangspunkt be-
sluttet, at Tåbel Vandværk enten skal forsynes fra et 
andet vandværk, eller etablere en ny kildeplads i OSD. 
På den baggrund har arbejdsgruppen vurderet, at der 
ikke i denne fase har været behov for at afholde lods-
ejermøder el. lign.

Forslag til indsatsplanen har været forlagt Koordinati-
onsforum på mødet den 7. april 2006. 

Udvalget for Miljø og Teknik besluttede på mødet den 
15. juni 2006 at sende forslag til indsatsplanen i offent-
lig høring fra den 5. juli til den 30. august 2006. Der 
kom bemærkninger fra Sydthy Kommune til planfor-
slaget. 

Bemærkningerne og forvaltningens svar hertil kan ses 
på: www.miljo.viborgamt.dk/sw56876.asp

De indkomne bemærkninger og forvaltningens be-
handling af samme har i september 2006 været ud-
sendt til arbejdsgruppen og Koordinationsforum. In-
gen af disse har haft indvendinger mod forvaltningens 
behandling af bemærkningerne til planforslaget.

Viborg Amts udvalg for Miljø og Teknik har på mø-
det den 12. oktober 2006 besluttet at vedtage planen 
på baggrund af de bemærkninger, der er kommet i hø-
ringsperioden samt forannævnte accept fra arbejds-
gruppen og Koordinationsforum.

1.3  Det videre arbejde med planen
De der har ansvaret for at gennemføre de indsatser, 
der fremgår af skemaet side 10 til 14 arbejder sammen 
med de involverede parter videre med indsatserne. De 
der har ansvaret kan indtil 1. januar 2007 få råd og vej-
ledning fra Amtet. Herefter overgår ansvaret for ind-
satsplanlægningen til Thisted Kommune.

Arbejdsgruppen gør status en gang om året og kan 
indkaldes, hvis der opstår problemer med at gennem-
føre de ønskede indsatser.
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2.    Indsatsområde og sårbare områder 

Området med særlige drikkevandsinteresser ved Hu-
rup samt indvindingsoplandene til Bedsted-, Gettrup- 
Sydthy Drag og Sdr. Ydby-, Boddum- og Doverod-
de Vandværker vil på baggrund af den gennemførte 
kortlægning blive revideret i et tillæg til Regionplan 
2005. Indsatsplanen omfatter således det revidere-
de OSD-område ved Hurup (incl. evt. fremtidige ind-
vindingsoplandene til Bedsted-, Vestervig-, og Hurup 
Vandværker) samt reviderede indvindingsoplande til 
Bedsted-, Gettrup-, Sydthy Drag og Sdr, Ydby-, Bod-
dum- og Doverodde Vandværker. Områderne er vist 
på kort 3 på side 23. 

I ovennævnte tillæg til Regionplan udgår området med 
særlige drikkevandsinteresser ved Boddum.

Indvindingsoplandet til Tåbel Vandværk er følsomt 
over for nitrat. Derfor fastlægger indsatsplanen, at Tå-
bel Vandværk enten forsynes fra et andet vandværk, 
eller etablerer en ny kildeplads i OSD. Det eksisteren-
de indvindingsopland udgår derfor af regionplanen.

OSD ved Hurup ændrer status fra nitratfølsomt til 
ikke-nitratfølsomt. Der er således ingen indsatsområ-
der, der er følsomme over for nitrat. 

Det er vigtigt for alle indvindingsområder og OSD-
området, at der ikke findes eller etableres punktforure-
ninger, som kan udgøre en risiko for at forurene drik-
kevandet. 

3.   Trusler mod drikkevandet

Der er følgende trusler mod grundvandet i indsatsom-
råderne:

•  Forkert brug af sprøjtegifte og kemikalier i haver, 
på gårdspladser, ved parcelhuse, fortove, mv.   

•  Uhensigtsmæssig indretning af vaske- og fylde-
pladser til marksprøjter til brug i landbrug, frugt-
avlere og gartnerier.

•  Risiko for nedsivning af forurenede stoffer til 
grundvandet gennem usløjfede brønde og borin-
ger.

4.    Indsatser

I henhold til Regionplan 2005 skal tiltag, der kan for-
bedre grundvandsbeskyttelsen fremmes i følgende 
områder:

•  I områder med særlige drikkevandsinteresser, 
•  I  vandværkernes indvindingsoplande og i 
•  300 m zonen omkring vandværksboringer 

En varig sikring af grundvandet i disse områder skal 
ske ved, at der her ikke placeres nye potentielle forure-
ningskilder, herunder byudvikling og enkelterhverv. 
Kommunalbestyrelsen skal ved såvel planlægning som 
ved behandling af enkeltsager undgå at placere forure-
ningskilder i disse områder. Der skal anvendes den ny-
este teknologi og viden for at beskytte drikkevandet.

Denne indsatsplan supplerer den generelle beskyttelse 
af drikkevandet med retningslinier for følgende om-
råder:

•  Udnyttelse af grundvandsressourcen og placering 
af de fremtidige indvindinger.

•  Udvikling af Hurup by.
•  Begrænsning af  forureningskilder fra byen.
•  Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer. 
•  Kommunens, Amtets og privates anvendelse af pe-

sticider.
•  Oplysningskampagner.
•  Amtets og Kommunens administration af planlo-

ven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, 
landbrugsloven og byggelovgivningen.

•  Overvågning af grundvandet.

De nødvendige indsatser er angivet i følgende skema. 
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4.1 Oversigt over nødvendige indsatser

4.1 Vandindvinding  

Indsatser Retningslinie Ansvarlig og 
tidspunkt 

Opfølgning

Bæredygtig 
udnyttelse af 
grundvands-
ressourcen i 
området
omkring Hurup 

Der må i OSD-området ved Hurup samlet ikke 
indvindes mere end 1,2 mio m3 

Amtet

Fremover 

Udmøntes ved Amtets og 
Sydthy Kommunes 
administration af 
vandforsyningsloven 

Ved etablering 
af nye 
boringer, se 
kort 3 

Retningslinier for markvandingstilladelser 

I nye foreslåede indvindingsoplande, 
reserveres indvindingen til de pågældende 
vandværker 

Nye markvandingstilladelser vil derudover kun 
blive meddelt til indvinding i det øvre magasin 

Amtet

Fremover 

Udmøntes ved Amtets 
administration af 
vandforsyningsloven 

Bedsted Vandværk 

Alternativ 1: 

Bedsted Vandværk forbliver på den 
eksisterende kildeplads og evt. nye boringer 
placeres her. Der skal filtersættes i minimum 
samme dybde 

Forholdene omkring påvirkning af den ene 
boring med BAM skal undersøges nærmere 

Alternativ 2: 

Der etableres en ny kildeplads vest for 
Rønhede Plantage ca. 1 km sydvest for 
Bedsted, se kort 4 
Lossepladserne Bedsted Øst og Bedsted Vest 
skal nærmere vurderes inden evt. ny 
kildeplads etableres 
Boringer filtersættes fra 60 til 75 meter under 
terræn

Alternativ 3: 

Der etableres en ny kildeplads ved Rishøj ca. 
1km sydøst for Bedsted, se kort 4 
Boringer filtersættes fra 65 til 75 meter under 
terræn

Tåbel Vandværk 

Tåbel Vandværk kan forsynes fra andet 
vandværk. Såfremt kommunen/vandværket 
ønsker at etablere en ny kildeplads, skal det 
ske i den vestlige del af OSD 

Amtet og 
vandværkerne 

Når nye boringer 
etableres 

Såfremt
vandkvaliteten 
svigter

Udmøntes ved Amtets og 
Sydthy Kommunes 
administration af 
vandforsyningsloven 
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Hurup Vandværk 

Hurup Vandværk skal senest, når 
vandkvaliteten eller forsyningssikkerheden 
viser begyndende tegn på forringelser, 
arbejde for, at kildepladsen / kildepladserne 
flyttes udenfor Hurup by 

Indsatsplanen peger på en velegnet mulig 
placering af en ny kildeplads sydvest for 
Hurup i kanten af Hennings Plantage, se kort 
4

Ved etablering af ny kildeplads skal boringer 
filtersættes fra 80-120 meter under terræn. 
Grundvandsressourcen reserveres til Hurup 
Vandværk 

Amtet og 
vandværket 

Såfremt
vandkvaliteten 
svigter

Vandværket afrapporterer til 
kommune og 
Arbejdsgruppen 

 Gl. Bedsted Vandværk 

Afhængig af kommunens planlægning skal 
vandværket etablere en ny kildeplads eller 
kobles på et andet vandværk 

 Vestervig Vandværk 

Vestervig Vandværk skal senest, når 
vandkvaliteten eller forsyningssikkerheden 
viser begyndende tegn på forringelser, 
arbejder for, at kildepladsen flyttes til OSD - 
området

Indsatsplanen peger på en velegnet mulig 
placering af en ny kildeplads ca. 2 km øst for 
vandværket. 
Nye boringer skal filtersættes fra 100- 140 
meter under terræn 

Grundvandsressourcen reserveres til 
Vestervig Vandværk 

 Sydthy Drag og Sdr. Ydby Vandværk 

Det anbefales, at der alene indvindes fra den 
vestlige kildeplads og at den østlige 
kildeplads alene anvendes som nødforsyning 

Sydthy Drag og Sdr. Ydby Vandværk skal 
placere en eventuel ny boring i forbindelse 
med kildepladsen vest for vandværket og 
filtersætte i min. Samme dybde 

 Gettrup Vandværk 

Gettrup Vandværk forbliver på eksisterende 
kildeplads. Evt. nye boringer placeres her og 
filtersættes i min. samme dybde 

 Doverodde Vandværk 

Vandværket forbliver på den eksisterende 
kildeplads og evt. nye boringer placeres her. 
Der skal filtersættes så dybt som muligt 
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 Boddum Vandværk 

Med henblik på at overholde gældende 
afstandskrav, skal vandværket etablere evt. 
nye boringer vest for byen 

Boringerne filtersættes i min. samme dybde 
som eksisterende 

4.2 Indsats i byområder 

Indsats Retningslinie Ansvarlig og 
tidspunkt 

Opfølgning

Sanering af 
kloaksystemet  

Ved den kommende revision af 
spildevandsplanen for Hurup by vurderes en 
saneringsplan for de dårligste 
kloakstrækninger. Nødvendig 
saneringsindsats indarbejdes i den samlede 
tids - og handlingsplan 

Sydthy Kommune 

Kommende revision 

Planlægning, 
herunder 
udvikling af 
Hurup 

Fortsat udbygning af erhvervsvirksomheder 
vil, på baggrund af en detaljeret planlægning, 
som sikrer, at der er taget de nødvendige 
forholdsregler for at beskytte grundvandet, 
kunne ske i byens østlige del 

Ethvert byområde og enhver virksomhed skal 
placeres, indrettes og drives, så forurening af 
grundvandet undgås 

Amtet og kommune 

Fremover 

Udmøntes ved Amtets og 
Sydthy Kommunes 
plansager 

 Planlægningen og realisering af Golfbane syd 
for Hennings plantage skal ske i 
overensstemmelse med den aftale, der er 
indgået mellem Dansk Golfunion og 
Miljøministeriet 

Kommune og Amtet 

2006/2007 

4.3 Indsats i landområder 

Indsats Retningslinie Ansvarlig og 
tidspunkt 

Opfølgning

Indvindingsop-
landet til Tåbel 
Vandværk  

Indvindingsoplandet til Tåbel Vandværk udgår 
af regionplanen, da vandværket enten vil blive 
forsynet fra et andet vandværk, eller der vil 
blive etableret en ny kildeplads i OSD 

Amtet, vandværket. 

2006 

Optimal
håndtering og 
anvendelse af 
pesticider og 
andre 
miljøfremmede 
stoffer indenfor  
OSD området 
og
indvindingsop-
landene 

Alle ejere af landbrugsejendomme, inden for 
det fremtidige OSD område og 
indvindingsoplandene, tilbydes vejledning i 
hvordan kravene til afvaskning af 
sprøjtemateriel overholdes, samt i hvordan 
andre miljøfremmede stoffer håndteres  

Landbrugs-
organisationerne 

2007 

Landbrugsorganisationerne 
og vandværkerne orienterer 
Arbejdsgruppen om 
resultatet
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Ændringer i 
indvindingsop-
lande, OSD - 
afgrænsning 
og OSD - 
status

Ændringer i eksisterende indvindingsoplande 
for vandværker, der ikke over tid skal flytte 
kildeplads, optages i region- og kommuneplan

OSD ved Boddum udgår af regionplan. 

Ændringer af OSD ved Hurup, samt ændring 
af status til ”ikke nitratfølsom” optages i 
region- og kommuneplan 

2006 - 2007 Amt og kommune ved 
region- og 
kommuneplantillæg 

4.4 Sløjfning af brønde og boringer 

Indsats Retningslinier Ansvarlig og 
tidspunkt 

Opfølgning

Sløjfning af 
ubenyttede 
anlæg  

Grundejere skal sløjfe ubenyttede boringer og 
brønde efter gældende regler og efter 
vejledning fra kommunerne  

Kommune,
vandværker 

2007 

Resultatet forelægges 
Arbejdsgruppen  

4.5 Anvendelse af pesticider 

Indsats Retningslinier Ansvarlig og 
tidspunkt 

Opfølgning

Bekæmpelse
af ukrudt uden 
anvendelse af 
pesticider i 
OSD og i 
indvindingsop-
lande 

Der må ikke anvendes pesticider på offentligt 
ejede arealer  
Undtaget her fra er arealer, der er pålagt 
landbrugspligt  

Amtet, kommune 
Fremover 

Kommune
Fremover 

Bekæmpelse
af ukrudt på 
vandværker-
nes arealer 

Der må ikke bruges sprøjtemidler til at 
bekæmpe ukrudt på vandværkernes arealer 
og kildepladser

Vandværkerne. 
Fremover 

4.6 Kampagner 

Indsats Retningslinier Ansvarlig og 
tidspunkt 

Opfølgning

Målrettet
information til 
forbrugerne

Forbrugerne skal målrettet informeres på en 
eller flere af følgende måder: 

� Med folderen ” Ren besked om dit 
drikkevand” 

� Oprettelse af vandværkets egen 
hjemmeside 

� Plancheudstilling 

Vandværkerne 

Fremover 

I relevante 
sammenhænge 

Vandværkernes indsatser 
forelægges Arbejdsgruppen  

Bekæmpelse
af ukrudt i 
Hurup uden 
brug af 
pesticider 

I forbindelse med byfesterne, dyrskuer og 
lign. skal borgerne informeres om hvordan 
drikkevandet beskyttes  

Landbrug / 
Kommune
Fremover i 
forbindelse med 
byfesterne, dyrskuer 
og lign. 

Resultatet forelægges 
Arbejdsgruppen  
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4.7 Miljøtilsyn 

Indsats Retningslinie Ansvarlig og 
tidspunkt 

Opfølgning

Kommunale
tilsyn 

Kommunen tilrettelægger de fremtidige tilsyn 
således, at grundvandsinteressen indgår med 
størst mulig vægt

Sydthy Kommune 
Fremover 

Resultatet forelægges 
Arbejdsgruppen 

4.8 Overvågning 

Indsats Retningslinie Ansvarlig og 
tidspunkt 

Opfølgning

Overvåge
vandkvaliteten 
i indvindings-
boringerne  

Vandværkerne skal følge udviklingen i 
vandkvaliteten i indvindingsboringerne  

Den nuværende analysefrekvens og 
analysesammensætning er bestemt ved bekg. 
om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg (nr. 871-877) og skal 
som minimum fastholdes 

Hvis der sker en stigning i nitratindholdet, så 
indholdet overstiger 5 mg nitrat pr. liter skal 
der ske en ny vurdering af den nødvendige 
indsats 

Vandværkerne 

Fremover 

Vandværket, Amtet, 
Sydthy Kommune 

Fremover 

Viser der sig en stigning i 
indholdet af nitrat, sulfat 
eller miljøfremmede stoffer 
(herunder pesticider) 
orienteres Amtet  

Den vedtagne indsats 
revurderes i forhold til den 
fundne stigning i nitrat og 
den forventede videre 
udvikling i vandkvaliteten. 
Der tages stilling til fremtidig 
analysefrekvens  

4.9 Rammer for administrationen 

Indsats Retningslinie Ansvarlig og 
tidspunkt 

Opfølgning

Krav til 
virksomheder
og boliger som 
indrettes i 
OSD-områder
eller i 
indvindingsop-
lande til 
fremtidige
vandværker 

Inden for OSD-området og 
indvindingsoplandene fremmes tiltag, der kan 
forbedre grundvandsbeskyttelsen. 
Aktiviteter, der vurderes at indebære risiko for 
grundvandsforurening, må ikke finde sted. 
Dog kan der i kommune- og lokalplanlagte 
områder accepteres en byvækst, hvis der er 
taget nødvendige forholdsregler for at 
beskytte grundvandet 

Sydthy Kommune, 
Amtet

Løbende 

Information om 
grundvandsbe-
skyttelse 

Der skal ved sagsbehandling inden for OSD-
området og i indvindingsoplandene 
informeres og vejledes om beskyttelse af 
grundvandet 

Amtet, kommune 

Løbende 

Rammer for 
skovrejsning 

Såfremt der viser sig behov for det, vil Amtet 
vurdere muligheden for at udlægge områder 
for skovrejsning

Amtet
Ved revision af 
regionplanen  

Indsats for at 
fremme MVJ-
ordninger  

Når Staten/EU afsætter flere midler til 
beskyttelse af grundvandet gennemføres en 
indsats for at fremme ordningerne i 
indsatsområder mht. nitrat, dernæst i de 
øvrige indvindingsområder og hele OSD 

Amtet, landbrugs-
organisationerne  

Resultatet vurderes efter 
indsatsen og forelægges 
Arbejdsgruppen 
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5.    Redegørelse for indsatserne 

I dette afsnit uddybes indsatserne i skema 1 i afsnit 4. 
Indsatserne for at sikre drikkevandet er fastlagt ud fra 
de geologiske og ressourcemæssige forhold (beskrevet 
i afsnit 6), følsomheden af områderne (beskrevet i af-
snit 2) og de trusler, der er mod grundvandet (beskre-
vet i afsnit 3 og 7). 

5.1 Indsatsen vedrørende udnyttelse af 
grundvandsressourcen
Vandindvindingen i undersøgelsesområdet er for-
delt på 9 vandværker, samt i mindre omfang på in-
dustri og markvandingsboringer. Den overvejende 
indvinding finder sted i den nordlige del af området 
fra Hurup, Bedsted og Vestervig vandværker.

Hydrogeologiske beregninger viser, at den grund-
vandsressource, der teoretisk er til rådighed for vand-
indvinding i OSD-Hurup udgør ca. 6,3 mio. kbm.

Vandværkernes indvinding i Sydthy har dog været fal-
dende over de sidste godt 20 år, men har nu stabiliseret 
sig på et forholdsvis konstant niveau. Medtager man 
Boddum Vandværk (ca. 40.000 kbm) er den aktuelle 
indvinding for vandværkerne i undersøgelsesområdet i 
alt godt 950.000 kbm pr. år. Den samlede grundvands-
indvinding udgør således knap 16 % af den maksimalt 
udnyttelige grundvandsressource, der bliver dannet i 
den centrale del af Sydthy Kommune (OSD-Hurup). 

Det betyder, at den mængde grundvand, der dannes 
alene her er tilstrækkelig til at forsyne vandværkerne 
uden at påvirke grundvandsressourcen uacceptabel i 
forhold til den målsætning amtet opererer med.

Det nuværende indvindingsbehov hos vandværker og 
enkeltindvindere er ikke problematisk i forhold til 
den samlede grundvandsdannelse. Der vurderes såle-
des ikke umiddelbart at ske overbelastning af grund-
vandsmagasinerne, med risiko for påvirkning af 
vandløb og grundvandskvalitet. Ved planlægning af 
fremtidige kildepladser kan det blive aktuelt at foreta-
ge en eftervisning af de forventede lokale grundvands-
ressourcer. Dette kan med fordel gøres gennem under-
søgelsesboringer og prøvepumpningsforsøg.

På baggrund af ovennævnte forhold indeholder indsat-
splanen retningslinier for:

• Mængden af grundvand, der må indvindes fra om-
rådet med særlige drikkevandsinteresser. 

• Hvor fremtidige boringer skal placeres og i hvilken 
dybde de skal indvinde fra.

Der er ikke truffet den endelige beslutning om den 
fremtidige placering af Bedsted Vandværks kilde-
plads. Der opereres derfor med 3 alternativer, der i en 
revideret plan skal resultere i én placering.

Der er derfor foretaget beregninger for områder syd og 
øst for Bedsted hvor Bedsted Vandværk evt. skal etab-
lere ny kildeplads, se kortet side 24. Det vurderes, at 
der her er mulighed for at indvinde rent velbeskyttet 
drikkevand. I det sydlig beregnede indvindingsopland 
ligger der 2 lossepladser, hvor der kan være henkastet 
stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet. Disse 
lokaliteter skal vurderes nærmere.

Der er ligeledes foretaget beregninger for områder, 
hvor henholdsvis Vestervig og Hurup Vandværker evt. 
kan placere nye kildepladser.

For Hurup Vandværks vedkommende har den geolo-
giske kortlægning vist, at der i området ved Hennings 
Plantage, og syd derfor findes et dybt og velbeskyt-
tet grundvandsmagasin, som har stor drikkevandsin-
teresse. 
Afgrænsningen af det nuværende område med særli-
ge drikkevandsinteresse, som ligger umiddelbart nord 
for Hennings Plantage, forslås derfor ændret således, 
at det kommer til at omfatte hele Hennings Plantage og 
arealer 1 km syd for plantagen. 
Tilsvarende justeringer af OSD er foretaget ved de 
foreslåede placeringer af evt. nye kildepladser for Bed-
sted og Vestervig Vandværker.

5.2 Indsatsen vedrørende byområder
Indvindingsoplandene til Vestervig og Hurup Vand-
værker er med deres henholdsvis bynære og by-
mæssige placering udsat for en ekstraordinær for-
ureningsrisiko fra især punktkilder. Vandværkerne 
skal derfor flytte kildepladser, såfremt vandkvali- 
teten eller forsyningssikkerheden svigter.

Der er dog ingen aktuelle problemer med vandkvalite-
ten, så for at fastholde denne situation, så længe som 
muligt, er der fastsat retningslinier for især forvaltning 
af den kommunale planlægning og for en mere målret-
tet informationsindsats overfor borgerne (Se også af-
snit 4.5 og 4.6)
 
På baggrund af ovennævnte forhold er der fastlagt ind-
satser, som omfatter retningslinier for:

• Udvikling af Hurup by. 

• Sanering af kloaksystemet i Hurup by. 
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• Kampagner for at beskytte grundvandet.

• Myndighedernes brug af sprøjtemidler mod 
ukrudt.

5.3 Indsatser i landområder
Indvindingsoplandet til Tåbel Vandværk, der er nitrat-
følsomt, udgår af regionplanen, da vandværket snarest 
enten skal forsynes fra et andet vandværk, eller etable-
re en ny kildeplads i OSD.

Da den geologiske kortlægning har vist, at OSD-Hurup 
ikke er nitratfølsomt ændrer området status fra ”Nitrat- 
følsomt” til ”ikke-nitratfølsomt” i regionplanen.
Der skal derfor ikke gennemføres egentlige indsatser 
overfor udvaskningen af nitrat.
Der henvises til definitionen på nitrat-/ikke-nitratføl-
som i faktaboksen på side 7.

Undersøgelser viser imidlertid, at pesticidhåndterin-
gen ved vaske- og fyldepladser, ukorrekt opbevaring 
af miljøfremmede stoffer og forkert anvendelse af pe-
sticider på landbrugsarealer kan udgøre en alvorlig 
kilde til grundvandsforurening. Landbrugsorganisati-
onerne vil derfor tilbyde alle ejere af landbrugsejen-
domme i indvindingsoplandene og OSD-området vej-
ledning i korrekt håndtering og brug af pesticider og 
andre miljøfremmede stoffer. Arbejdsgruppen orien-
teres om resultatet.

Landbruget og vandværkerne aftaler omfang og finan-
siering af vejledningen.

5.4 Indsats for at sløjfe ubenyttede brøn-
de og boringer
Brønde og boringer der ikke bliver brugt kan udgøre 
en risiko for at forurene grundvandet. Faren er at for-
ureninger via de ubenyttede brønde eller boringer si-
ver ned til grundvandet. Det er derfor nødvendigt med 
en indsats til at sikre, at ubenyttede boringer og brøn-
de sløjfes eller forsegles på forsvarlig og lovlig vis. 
 
Der er derfor fastlagt en indsats, som omfatter en ret-
ningslinie for at sløjfe disse anlæg.
 
Sydthy Kommune vil sammen med vandværkerne 
(medunderskrivere) iværksætte sløjfning af de ubenyt-
tede anlæg. Indsatsen tilrettelægges, så ubenyttede an-
læg  i de eksisterende indvindingsområder samt OSD-
Hurup vil blive sløjfet først. 

Der appelleres til grundejere om at sløjfe ubenyttede 
anlæg. Hvis dette ikke fører til sløjfning af anlæggene 
vil Kommunen foranstalte, at sløjfningen sker på eje-
rens bekostning.

Sydthy Kommune har allerede i en årrække foranstal-
tet at kendte ubenyttede brønde og boringer i Kommu-
nen sløjfes.

5.5 Indsatser for anvendelse af pesticider
Brugen af pesticider bør generelt begrænses mest mu- 
ligt og det konventionelle landbrug har da også 
i de senere år reduceret forbruget betragteligt. 
Udviklingen  forventes at fortsætte.

Der må ikke anvendes pesticider på offentligt ejede 
arealer inden for det fremtidige OSD område. Und-
taget her fra er arealer, der er pålagt landbrugspligt,  
f. eks. præstegårdsjorder.

5.6 Indsatser vedrørende kampagner
Forbrugerne skal gennem målrettet information 
gøres opmærksomme på, at de bor oven på deres 
drikkevand og at de kan være med til at gøre en 
indsats for at sikre rent drikkevand. Informations- 
indsatserne er beskrevet i det følgende:

Folder om ”Rent besked om dit drikkevand”:
Amtet har udarbejdet en skabelon til en folder. Folde-
ren indeholder generelle oplysninger om drikkevand 
og samtidig er der mulighed for at indlægge aktuel-
le oplysninger, sådan at folderen er tilrettet det enkel-
te vandværk.

Amtet stiller en skabelon til rådighed for vandværker-
ne i indsatsområdet. Arbejdet med at få folderen trykt 
og sendt ud til forbrugerne står vandværkerne for.

Informere borgerne via vandværkets egen hjemmesi-
de:
Det er et mål at vandværkerne på sigt kan informere/
oplyse borgerne via vandværkets hjemmeside.
Vandværkerne kan hente hjælp til, at oprette en hjem-
meside hos Foreningen af Vandværker i Danmark.
 
Information i forbindelse med dyrskuer mv:
I det omfang lokale aktører udstiller el. lign. bør der 
være opmærksomhed på information om drikkevands-
beskyttelse. Kampagner vil først og fremmest rette sig 
mod folks anvendelse af sprøjtemidler i private haver.
 
 
5.7 Indsatser vedrørende miljøtilsyn
Kommunen fører tilsyn med landbrugene. Tilsynet om-
fatter opbevaring og håndtering af husdyrgødning samt 
pesticider og miljøfremmede stoffer. Tilsynet omfatter 
som minimum en besigtigelse hvert 6 år. Denne til-
synsfrekvens skal som minimum fastholdes fremover. 
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Tilsynshyppigheden for virksomheder er mellem 3 og 
4 år. Denne tilsynsfrekvens skal som minimum fast-
holdes fremover. Kommunen tilrettelægger de fremti-
dige tilsyn således, at grundvandsinteresserne indgår 
med størst mulig vægt.

5.8 Indsatser for at overvåge grundvandet
For at følge udviklingen i grundvandets kvalitet er 
det nødvendigt at tage regelmæssige analyser af  
råvandet i vandværkets indvindingsboringer. Dette 
giver mulighed for at iværksætte beskyttelsesmæssige 
indsatser, hvis der viser sig en forringelse i vandkvali- 
teten i indvindingsboringerne.
 
Af hensyn til overvågning af drikkevandskvaliteten 
skal vandværkerne gennemføre et lovpligtigt analyse-
program.

Herudover skal der foretages en ekstraordinær vurde-
ring af eventuelle nødvendige indsatser såfremt nitrat-
indholdet overstiger 5mg/l

5.9 Rammer for administrationen
En varig sikring af grundvandet i OSD-området, 
de fremtidige indvindingsområder og 300 m beskyt- 
telseszonen omkring de eksisterende boringer 
skal bl.a. opnås ved, at der ikke placeres nye potentielle 
forureningskilder, f.eks. byudvikling og enkelterhverv, 
indenfor disse områder.
  
Det er vigtigt, at både borgere og offentlige myndighe-
der opfatter beskyttelsen af områdets drikkevand som 
et fælles ansvar. Derfor skal Amtet og Kommunen ved 
al sagsbehandling indenfor OSD-området informere 
og vejlede om beskyttelsen af grundvandet. 

Såfremt der viser sig behov for skovrejsning, vil Amtet 
vurdere mulighederne for at udlægge områder til dette 
formål. Desuden arbejder Amtet for, at Staten og EU 
afsætter flere penge til MVJ-ordningerne til brug for 
beskyttelse af grundvandet. 
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Figur 1. Den geologiske opbygning i undersøgelsesområdet

6.    Redegørelse for resultaterne af den geologiske 
kortlægning

Med baggrund i den geologiske kortlægning er der op-
stillet en geologisk model for området – se figur 1. Af 
figuren ses, at grundvandsmagasinerne overordnet fin-
des i to niveauer: 

• Et øvre magasin bestående af sand og -gruslag, 
hvorfra hovedparten af den nuværende indvinding 
foregår. 

Den geologiske kortlægning har endvidere vist:

• At der findes strukturer, som svarer til begravede 
dale nedskåret i den ældre undergrund i den vest-
lige, østlige og sydlige  del af undersøgelsesområ-
det. Dybden varierer meget og findes i niveauer fra 
kote –155 til kote 15. Dalstrukturerne er fyldt op 
med vekslende sand- og leraflejringer. 

• Grundvandsmagasinerne i dalstrukturerne har 
stor indvindingsinteresse for vandværkerne i om-
rådet, i det dybden fra terræn ned til magasinerne, 
og ovenliggende lerlag, bevirker at vandet i disse 
magasiner er velbeskyttet i forhold til eventuelle 
forureninger.

• Et nedre magasin bestående af sand- og gruslag, 
der findes i dybere niveauer, hvorfra enkelte vand-
værker indvinder i øjeblikket.

• Det øvre grundvandsmagasin overlejres af et ler-
lag af varierende tykkelse, og det øvre og nedre 
grundvandsmagasin adskilles igen af et lerlag af 
varierende tykkelse.

• At grundvandsmagasinerne generelt er godt be-
skyttet i form tykke lerlag (se profil 1 og 2).

• Undersøgelsesboringer, udført i området, viser at 
der umiddelbart sydvest for Hurup, ved Hennings 
Plantage, kan indvindes vand i et dybereliggen-
de grundvandsmagasin. En tilsvarende undersø-
gelsesboring viser ligeledes, at der kan indvindes 
vand i et dybtliggende grundvandsmagasin i den 
nord-syd gående dalstruktur øst for Vestervig.
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Kort 1. Beliggenhed af profil 1 og 2

Af profil 1 og 2 ses et øst-vest tværsnit af den sydli-
ge del af undersøgelsesområdet. Profilerne er lagt gen-
nem vandværkernes indvindingsboringer.
Af profil 1 ses, at Gettrup, Sydthy Drag og Sdr. Ydby, 
og Boddum vandværker indvinder fra grundvandsma-
gasiner som er velbeskyttet i form af tykke lerlag. Det 
gælder især for Boddum Vandværk, hvor indvindings-
boringerne overlejres af mere end 50 meter ler. Af pro-
fil 1 ses endvidere at der mellem Gettrup og Sydthy 
Drag og Sdr. Ydby vandværker findes et dybereliggen-
de grundvandsmagasin.

Af profil 2 ses tilsvarende at grundvandsmagasinerne 
generelt er velbeskyttet i form af tykke lerlag. Af profi-
let ses at der i undersøgelsesboring DGU nr. 36.869 er 
fundet et dybereliggende grundvandsmagasin ved As-
høj. Øst for Vestervig er der ligeledes fundet et dybe-
religgende grundvandsmagasin i undersøgelsesboring 
DGU nr. 36.870. Disse grundvandsmagasiner er af stor 
drikkevandsinteresse i det de er dybe og velbeskyttede 
samtidig med, at de har en gunstig beliggenhed i for-
hold til områdets større vandværker – Hurup og Ve-
stervig Vandværker.
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Profil 2

Profil 1
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Kort 2  Potentialekort for de primære grundvandsmagasiner

Pejlinger af hvor højt over havets overflade grundvan-
det står i brønde og boringer i området kan bruges til 
at konstruere et såkaldt potentialekort. Kortet kan bru-
ges til vise hvilken vej grundvandet strømmer. Poten-
tialekortet for området for de primære grundvandsma-
gasiner (øvre og nedre sand- og gruslag) ses på kort 
2. På kortet ses, at grundvandet i begge områder med 
særlige drikkevandsinteresser strømmer ud af disse.  
 
Grundvandet strømmer i hovedtræk fra den højtliggen-
de centrale del ud mod kysten, og søerne mod nord. En 
stor del af det grundvand, som pumpes op ved kilde-
pladserne, forventes således tilført herfra.

6.2 Grundvandsdannelse og grundvands-
ressourcen
Grundvandsdannelsen til magasinerne foregår primært 
i områder hvor de øverste jordlag består af sandede 
aflejringer. For undersøgelsesområdet er der opstillet 
en såkaldt vandbalancemodel, som kan bruges til 
at beregne, hvor meget grundvand der dannes til 
grundvandsmagasinerne.

Indenfor området med særlige drikkevandsinteresser 
ved  Hurup (fork. OSD-Hurup)  er det beregnet at der 
dannes 9  mio. m3  grundvand årligt. Sættes den mak-
simalt udnyttelige grundvandsressource (MUG) til 70 

% af den totale grundvandsressource fås således 6,3 
mio. m3 i OSD-Hurup. Det tilsvarende regnestykke 
for området med særlige drikkevandsinteresser ved 
Boddum (fork. OSD-Boddum) giver ca. 790.000 m3 /
år. Vandværkernes indvinding i Sydthy har været fal-
dende over de sidste godt 20 år, men har nu stabiliseret 
sig på et forholdsvis konstant niveau. Medtager man 
Boddum Vandværk (ca. 40.000 m3 /år) er den aktuel-
le indvinding for vandværkerne i undersøgelsesområ-
det i alt godt 950.000 m3  årligt. Derudover er der regi-
streret enkeltindvindere, der til sammen oppumper ca. 
36.000 m3 /år til markvanding. Overfladevand indvin-
des i meget begrænset omfang. 

Ud fra en simpel opgørelse udgør den samlede grund-
vandsindvinding således knap 16 % af den maksimalt 
udnyttelige grundvandsressource dannet i OSD-Hu-
rup. Det betyder, at den mængde grundvand, der dan-
nes alene her i øjeblikket er tilstrækkelig til at forsyne 
vandværkerne uden at påvirke grundvandsressourcen 
kritisk, i forhold til den målsætning amtet opererer 
med. Hertil kommer at vandværkerne tillige vil trække 
vand fra grundvandsdannende oplande uden for OSD. 
For Sydthy som helhed er den nuværende udnyttelse af 
vandressourcen ikke problematisk. 

6.1 Grundvandspotentiale




