Indsatsplan
for grundvandsbeskyttelse
Område med Særlig Drikkevandsinteresser nr. 7 Sæby Syd

Præstbro Vandværk
Voerså Vandværk
Rugtved Fælled Vandværk

November 2006

T E K N I K O G M I L J Ø

Titel
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Sæby Syd
Præstbro Vandværk,
Voerså Vandværk
Rugtved Fælled Vandværk
Udgivet af
Nordjyllands Amt
Grundvandskontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Udgivelsesdato
November 2006
Tekst, layout og redaktion
Medarbejdere i Området for Teknik og Miljø, Nordjyllands Amt
Kort
Kortene er gengivet med tilladelse fra
Kort- og matrikelstyrelsen
Foto
Sæby Kommune
Trykkeri
Nordjyllands Amts Trykkeri
ISBN
87-7775-627-4
Oplag
50

Indsatsplan

Indholdsfortegnelse
Forord .............................................................................................................................. 3

Offentlig høring ....................................................................................................4
Resumé ............................................................................................................................. 5
Indledning ......................................................................................................................... 7
Hvad er en indsatsplan? ..............................................................................................................7
Sådan er planen blevet til ............................................................................................................7
Det videre forløb.........................................................................................................................8
Læsevejledning ...........................................................................................................................8

Handlingsplan ....................................................................................................11
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Beskrivelse af indsatsområderne......................................................................................11
Trusler mod grundvandet ...............................................................................................12
Målsætninger i indsatsområderne....................................................................................13
Prioritering af indsatsen ..................................................................................................14
Handlingsplan for Præstbro Vandværk.............................................................................17
Handlingsplan for Voerså Vandværk................................................................................19
Handlingsplan for Rugtved Fælled Vandværk – Ny kildeplads ............................................21
Retningslinier for planlægning, sagsbehandling og andre myndighedsopgaver ....................23
Opfølgning af indsatsplanen ..........................................................................................25

Redegørelse .................................................................................................................27
2.Beskrivelse af grundvandsressourcen ................................................................................... 27
2.1
Gennemførte undersøgelser ...........................................................................................27
2.2
Grundvandsmagasinet ...................................................................................................27
2.3
Grundvandsdannelse .....................................................................................................29
2.4
Grundvandsstrømninger.................................................................................................29
2.5
Indvindingsoplande og kildepladszoner ...........................................................................30
2.6
Grundvandskvalitet ........................................................................................................31
2.7
Sårbare områder ...........................................................................................................32
3. Beskrivelser af vandværker og kildepladser .......................................................................... 37
3.1
Vandforsyningsforhold....................................................................................................37
3.2
Præstbro Vandværk........................................................................................................37
3.3
Voerså Vandværk ..........................................................................................................41
3.4
Rugtved Fælled Vandværk ..............................................................................................45
4.Beskrivelse af arealanvendelsen, fladekilder ......................................................................... 49
4.1
Arealinteresser...............................................................................................................49
4.2
Kortlægning af landbruget..............................................................................................57
4.3
Præstbro Vandværk........................................................................................................58
4.4
Voerså Vandværk ..........................................................................................................65
4.5
Rugtved Fælled Vandværk ..............................................................................................72
5.Beskrivelse af forureningskilder, punkt- og liniekilder .............................................................. 79
5.1
Kortlægning af forureningskilder .....................................................................................79
5.2
Præstbro Vandværk........................................................................................................80
5.3
Voerså Vandværk ..........................................................................................................86
5.4
Rugtved Fælled Vandværk ..............................................................................................91
6 Administrative forhold ...................................................................................................... 97
1

Indsatsplan
6.1
6.2
6.3

Baggrund og lovgrundlag ..............................................................................................97
Procedure for udarbejdelse af indsatsplaner .....................................................................97
Retsvirkning...................................................................................................................98

7 Referencer ................................................................................................................... 101
Bilag A. Oversigtskort over ejendomme med landbrugsaktivitet i indsatsområderne ....................... 102
Bilag B. Liste over berørte matrikler i indsatsområder mht. nitrat ................................................ 103

2

Indsatsplan

Forord
Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt fremlægger hermed
endelig indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Præstbro, Voerså og
Rugtved Fælled vandværker til offentlig høring.
Indsatsplanen er udarbejdet af Nordjyllands Amt i samarbejde med følgegruppen bestående af repræsentanter fra Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled vandværker, Sæby Kommune og LandboNord.
Formålet med planen er, at sikre at vandværkerne i området kan levere
godt drikkevand til deres forbrugere i dag og i fremtiden uden brug af
udvidet vandbehandling.
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til følgende lovbekendtgørelser
og bekendtgørelser:
• Lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 om vandforsyning m.m..
• Lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for
vandforekomster m.m..
• Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse.
• Bekendtgørelse nr. 494 af 28. maj 2000 om indsatsplaner.
Planen er desuden udarbejdet på baggrund af:
• Regionplan 2005
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2000 om zonering.
Som baggrund for indsatsplanen er der gennemført en detaljeret kortlægning af området. Kortlægningen omfatter bl.a. følgende delopgaver:
• Grundvandsressourcens mængde og kvalitet.
• Tilstandsvurdering af indvindingsboringer.
• Sårbarhed overfor nitrat.
• Landbrugets forureningskilder.
• Øvrige forureningskilder (linie-, flade- og punktkilder).
Kortlægningens resultater er beskrevet i en række rapporter. Se referencelisten.
Forslaget har været forelagt Nordjyllands Amts Grundvandsråd til drøftelse den 10. maj 2006
I kapitel 6 er der nærmere redegjort for baggrund og procedure for
udarbejdelse af indsatsplanen.
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Offentlig høring
Forslaget er i offentlig høring i perioden den 1. juni - 10. august 2006.
I denne periode er enhver velkommen til at komme med bemærkninger
og ændringsforslag. Amtet skal have modtaget bemærkningerne senest
den 10. august 2006
Bemærkninger m.v. skal sendes til:
Nordjyllands Amt, Grundvandskontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Eller pr. e-post til nja@nja.dk
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Resumé
Det er Amtsrådets mål, at den nordjyske drikkevandsforsyning også i
fremtiden kan baseres på grundvand af rigelig og god kvalitet. Målet
skal sikres gennem en effektiv og forebyggende grundvandsbeskyttelse.
Indsatsplanerne er et af de vigtigste værktøjer til sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning.
Ifølge vandforsyningsloven skal Amtsrådet i samarbejde med kommuner
og vandværker udarbejde indsatsplaner inden for indsatsområder, som
er udpeget i regionplanen. Indsatsområderne omfatter Områder med
Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene
vandværker.
Denne indsatsplan omfatter tre indsatsområder, som er indvindingsoplande til Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled vandværker. Indsatsområderne er beliggende i den sydlige del af Sæby Kommune og udgør
et areal på i alt 164 ha. De tre private almene vandværker indvinder
tilsammen ca. 178.000 m3 om året.
Resultaterne af kortlægningen viser, at der ikke findes alternative indvindingsmuligheder i nærområdet med en god geologisk beskyttelse.
Der er ikke fundet grundvandsmagasiner med væsentlig bedre beskyttelse eller ydelse. Det betyder, at den fremtidige bæredygtige indvinding
i området skal sikres ved en mindre belastende arealanvendelse og mere hensigtsmæssig styring af indvindingen.
Resultaterne af kortlægningen viser, at indsatsområderne er sårbare
overfor udvaskning af nitrat. Der er målt høje nitratkoncentrationer i
grundvandet ved alle tre vandværker. For at sikre kvaliteten af drikkevandet i fremtiden er det nødvendigt at beskytte grundvandet mod nedsivning af nitrat. Derfor er der udpeget områder, hvor der skal ske en
særlig beskyttelse over for nedsivning af nitrat. I indsatsplanen er der
lagt op til at indgå frivillige aftaler med landmænd om at reducere nitratudvaskningen/eller fastholde den nuværende lave nitratudvaskning.
Rugtved Fælled Vandværk har valgt efter afslutning af kortlægningen, at
etablere nye boringer tæt ved den nuværende kildeplads. Målet er på
sigt at opgive den nuværende kildeplads. De indsatser, der er opstillet i
handlingsplanen for Rugtved Fælled Vandværk, er derfor rettet mod den
fremtidige kildeplads.
Der skal i indsatsområderne arbejdes for, at brugen af pesticider begrænses mest muligt, og det skal sikres, at der ikke forefindes eller
etableres nye punktkilder, der kan udgøre en trussel for drikkevandsforsyningen.
De handlinger, der er beskrevet i denne indsatsplan, skal som udgangspunkt gennemføres ved frivillige aftaler mellem de berørte parter.
Udgifterne til gennemførelse af indsatsplanen, dvs. de konkrete afhjælpende/forebyggende tiltag betales af de tre vandværker.
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Figur 1.1. Indsatsområderne ved Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled vandværker
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Indledning
Hvad er en indsatsplan?
Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver hvad der konkret skal
iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Planen
angiver hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser
og hvornår de gennemføres. En vedtaget indsatsplan er en aftale mellem aftaleparterne om disse forhold.
Regionplanen angiver rammerne for den generelle beskyttelse af grundvandet, og indsatsplanen angiver rammer og konkrete beskrivelser af
de ekstra indsatser, som skal iværksættes for at sikre godt drikkevand,
også i fremtiden.
En indsatsplan er en dynamisk plan, hvor effekten af indsatserne og behovet for disse løbende vurderes. Indsatsplanen har som udgangspunkt
en planperiode på 4 år. Planen vil i planperioden blive revideret, hvis
effekten af indsatserne udebliver, hvis ny teknologi giver mulighed for
bedre og evt. billigere indsatser, eller hvis ny viden ændrer forudsætningen for de valgte indsatser.

Sådan er planen blevet til

Forslaget til indsatsplan for Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled vandværker er udarbejdet i samarbejde med følgegruppen, som har drøftet
de nødvendige tiltag og behovet for kommunikation og formidling omkring indsatsplanlægningen.

Følgegruppen for ”Indsatsplan Præstbro, Voerså
og Rugtved Fælled vandværker”
Svend Jensen, Præstbro Vandværk
Knud Nielsen, Voerså Vandværk
Poul E. Pedersen, Rugtved Fælled Vandværk
Peter Nordahn, Sæby Kommune, Teknisk Forvaltning
Anette Christensen, Sæby Kommune, Teknisk Forvaltning
Martin Andersen, LandboNord, Flauenskjold
Hanne Birch Madsen, Nordjylland Amt
Charlotte Grøn Andersen, Nordjyllands Amt
Gudrun Gulbæk, Nordjyllands Amt.

På møderne har følgegruppen ofte været udvidet med flere bestyrelsesmedlemmer fra de tre vandværker. I perioden fra september 2003 til
april 2006 har der været holdt 4 møder. Herudover har der i marts
2006 været holdt møder med hvert vandværk sammen med Sæby
Kommune.
Gruppens medlemmer har bidraget med vigtige informationer om indvindingsbehov, lokal kendskab til forureningskilder og arealudnyttelsen.
Resultaterne af de geologiske, og arealmæssige kortlægninger har været drøftet i følgegruppen. Der har desuden været en drøftelse af de
indsatser, der skal til for at beskytte vandværkernes kildeplads. Information og inddragelse af borgerne og forbrugerne i indsatsplanens gennemførelse har ligeledes været drøftet.
7

Indsatsplan

Det videre forløb

Efter høringsfasen drøfter følgegruppen de indkomne bemærkninger og
foreslår eventuelle ændringer af indsatsplanen. Nordjyllands Amts
Grundvandsråd orienteres og Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt behandler planen med henblik på endelig vedtagelse inden
udgangen af 2006.
Alle, som er direkte berørt af planens indsatser, får brev om indholdet i
den endelige indsatsplan inden udgangen af 2006.
Senest et år efter indsatsplanens vedtagelse mødes følgegruppen igen
for at vurdere, om indsatserne gennemføres som fastlagt i planen. Herefter aftales det, hvorledes den videre opfølgning skal ske. Planen tages
op til revision efter 4 år.

Læsevejledning

Indsatsplanen består af to overordnede dele:

HANDLINGSPLAN

Handlingsplanen - kapitel 1 - beskriver de overordnede planmæssige
rammer for indsatsplanen og de indsatser der er nødvendige for at sikre
drikkevandsinteresserne i indsatsområderne.

Afsnit 1.1-1.4 beskriver afgrænsning af indsatsområderne, problemstillinger i indsatsområderne, målsætninger og prioritering af beskyttelsesindsatsen.
Afsnit 1.5-1.7 indeholder selve handlingsplanerne for Præstbro, Voerså

og Rugtved Fælled vandværker. For hvert vandværk er der opstillet en
samlet oversigt over indsatser, hvem der skal gennemføre disse, samt
hvornår de skal gennemføres.

Oversigten i afsnit 1.8 angiver de retningslinier som kommunalbestyrelsen og Amtsrådet skal lægge til grund for deres afgørelser af sager inden for deres lovgivne beføjelser.
I afsnit 1.9 beskrives det opfølgende arbejde. Indsatserne vil sammen
med overvågning danne grundlaget for det opfølgende arbejde med
planen.

REDEGØRELSE

Redegørelsen indeholder baggrunden for indsatsplanen, herunder en
opsummering af resultaterne af kortlægning af geologi, arealanvendelsen og forureningskilder, som er grundlaget for de konkrete indsatser.
I kapitel 2 beskrives resultaterne af de kortlægninger, der er fortaget for
at beskrive grundvandsressourcens mængde og kvalitet. Endvidere angives udpegningen af indsatsområder med hensyn til nitrat og de øvrige
områder, der er sårbare overfor forurening.
I kapitel 3 resumeres beskrivelsen af vandforsyningsstrukturen og den
vandindvinding der sker i indsatsområderne. Der angives de nødvendige tiltag for at sikre en bæredygtig indvinding på de tre vandværker.
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Indsatsområdernes arealanvendelse – dels eksisterende forhold dels
planmæssige forhold (andre arealinteresser) i det omfang disse er relevante for grundvandsbeskyttelsen resumeres i kapitel 4. På baggrund
her af, og sammenholdt med vandværksbeskrivelsen i kapitel 3 og de
nitratsårbare områder i kapitel 2, angives tiltag for at sikre drikkevandsressourcen overfor fladeforurening.
Kortlægningen af andre mulige forureningskilder (punkt- og liniekilder)
og de nødvendige indsatser overfor disse er resumeret i kapitel 5.
I kapitel 6 er der nærmere redegjort for baggrund og procedure for
udarbejdelse af indsatsplaner, administrative forhold og dens retsvirkning.
For en mere detaljeret beskrivelse henvises der til baggrundsrapporterne, jf. referencelisten bagest i planen. Baggrundsrapporterne indeholder bl.a. lister over de kortlagte forureningskilder med lokalisering(adresser), risikovurdering og prioritering. Listerne kan anvendes
som arbejdsgrundlag ved gennemførelsen af beskrevne indsatser.
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Handlingsplan
1.1

Beskrivelse af indsatsområderne

Indsatsplanen for den fremtidige vandindvinding og grundvandsbeskyttelse omfatter indsatsområderne ved Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled vandværker. De tre private almene vandværker er alle beliggende i
den sydøstlige del af Sæby Kommune, som efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007 bliver en del af Frederikshavn Kommune.
I denne indsatsplan er indsatsområderne afgrænset til at omfatte indvindingsoplande til Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled vandværker. Se

oversigtskortet, figur 1.1.

Indsatsområderne dækker et samlet areal på 164 ha. Arealanvendelsen
i indsatsområderne er hovedsageligt præget af landbrugsarealer samt
mindre natur- og skovarealer. Der er ingen egentlige byområder i indsatsområderne, men spredt bebyggelse.
De tre vandværker indvinder tilsammen ca. 178.000 m3 og varetager
vandforsyning inden for eget forsyningsområde. De forsyner tilsammen
ca. 485 husstande, 164 landejendomme og 35 andet erhverv. De tre
vandværker er ikke fysisk forbundet til hinanden via forbindelsesledninger.
Som baggrund for udarbejdelsen af denne indsatsplan er der gennemført en kortlægning af geologi, arealanvendelse og forureningskilder i
de områder, som i denne indsatsplan er omtalt som indsatsområder.
Med baggrund i resultaterne af denne kortlægning er de områder, hvor
der skal ske en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse, inddelt i følgende:
• Indvindingsoplande til vandværker
• Kildepladszoner/beskyttelseszoner
• Indsatsområder med hensyn til nitrat

Indsatsområde med hensyn til nitrat og indvindingsoplande er udpeget i
Regionplan 2005.

I kapitel 2 – beskrivelse af grundvandsressourcen - er der nærmere redegjort for de tre områdetyper.
På figur 1.2 er Rugtved Fælled Vandværks eksisterende indvindingsopland, kildepladszone og indsatsområde med hensyn til nitrat, angivet.
Rugtved Fælled Vandværk har imidlertid besluttet, at flytte deres kildeplads og etablere nye boringer tæt ved den nuværende kildeplads. Når
den nye kildeplads er taget i brug, skal der udarbejdes en indsatsplan
for den og til det formål skal der ske en tilvejebringelse af det planmæssige grundlag. Der skal beregnes og udpeges et nyt indvindingsopland
og kildepladszone. Desuden skal indsatsområde med hensyn til nitrat
revideres i forhold til det nye indvindingsopland.
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Figur 1.2. Indsatsområde med hensyn til nitrat, indvindingsoplande og
kildepladszoner

1.2

Trusler mod grundvandet

På baggrund af den udførte kortlægning er der konstateret følgende
overordnede problemstillinger i indsatsområderne for Præstbro, Voerså
og Rugtved Fælled vandværker:
• Der er stort set ingen naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinerne.
• Det er begrænset med alternative indvindingsmuligheder med
en god beskyttelse i nærområdet.
• Grundvandsmagasinerne består af sedimenter med lille nitratreduktionskapacitet.
• Der er nitratproblemer ved alle tre vandværker.
• Der er konstateret fund af pesticider i det overfladenære grundvand i GRUMO boringer (Nationale Grundvandsovervågning)
tæt ved kildepladsen til Præstbro Vandværk.
• Der er kortlagt enkelte punktkilder, som kan forurene grundvandet.
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1.3

Målsætninger i indsatsområderne

Det er Nordjyllands Amts målsætning, at sikre, at de nordjyske drikkevandsforsyninger baseres på uforurenet grundvand.
For at opfylde dette er målsætningen for indsatsområderne generelt:
• Vandværkerne skal kunne opretholdes og indvinde vand fra de
nuværende kildepladser.
• Grundvandets kvalitet skal også fremover være så god at en
almindelig, simpel vandbehandling er tilstrækkelig til at vandet
kan bruges i vandforsyningen.
• At der er balance mellem ressourcens størrelse og det vand, der
indvindes. Indvindingen må ikke være så kraftig, at grundvandet
sænkes så meget, at vandkvaliteten eller naturforhold bliver forringet på kort og lang sigt.
• Grundvandets kvalitet skal være sådan, at det leverede vand
overholder kravene i bekendtgørelse om vandkvalitet, herunder
at nitratindholdet ikke må overskride grænseværdien på 50 mg
pr. liter.
• Anvendelse og håndtering af pesticider fra såvel flade-, linie- og
punktkilder begrænses mest muligt.
• Risikoen for forurening fra øvrige mulige forureningskilder skal
minimeres på baggrund af en vurdering af miljøproblemets omfang, økonomien ved forskellige løsningsmuligheder og den tilgængelige viden.
Desuden fastsættes følgende målsætning i de områder, hvor det er vurderet at en særlig indsats overfor nitrat er nødvendig. Målsætningen er
knyttet til de særligt sårbare områder: indsatsområder med hensyn til
nitrat.
Indsatsområder med hensyn til nitrat
Det overordnede mål for drikkevand i Nordjyllands Amt er, at nitratindholdet i det indvundne vand skal være så lavt som muligt og må ikke
overskride grænseværdien på 50 mg pr. liter.
For indsatsområder med hensyn til nitrat har Amtsrådet vedtaget følgende målsætning:
Områder med stor sårbarhed - maks. 25 mg/l i det vand, der forlader
rodzonen.
I områder med stor sårbarhed overfor nitrat forventes ingen nævneværdig reduktion af nitrat. Det anbefales derfor i disse områder, at den
gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen ikke overstiger 25 mg/l.
Meget høj nitratudvaskning fra enkelt marker bør desuden undgås.
Områder med nogen sårbarhed - den gennemsnitlig nitratudvaskning
fra rodzonen i områder med nogen sårbarhed overfor nitrat skal bero
på en konkret vurdering af nitratreduktionskapaciteten.
Iværksættelse af tiltag overfor nitrat skal ske senest, når koncentrationen
kommer over 25 mg/l målt på eksisterende vandværker, eller når der er
dokumenteret risiko herfor.
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1.4

Prioritering af indsatsen

Generelle principper
De grundvandsbeskyttende indsatser fastlægges med baggrund i den
gennemførte detailkortlægning af indsatsområderne og under hensyn
til, hvor grundvandsdannelsen sker. Tiltag overfor nitrat og andre forureningskilder sker på baggrund af en individuel vurdering, og tiltagets
styrke tilpasses problemernes omfang det pågældende sted.
For at sikre, at indsatsen sker der hvor behovet og derved effekten af
tiltagene er størst, foretages der en tidsmæssig prioritering af indsatserne.
Generelt for prioriteringen gælder at jo tættere en mulig kilde til forurening ligger på en indvindingsboring og jo større grundvandsrisiko der er
forbundet med den enkelte kilde jo højere prioriteres en indsats mod
forureningskilden. Det vil sige at beskyttelsestiltag i kildepladszonen prioriteres særlig højt. Dette sker for at opnå hurtig effekt og for at begrænse indsatsen længere ud i indvindingsoplandet.
Iværksættelse af indsatser overfor henholdsvis nitrat og øvrige forureningskilder herunder erhverv koordineres.
Der gennemføres ikke en særlig forebyggende indsats over for vandindvindingsanlæg i større byområder, hvor vandet er sårbart over for forurening, og hvor tætheden af mulige forureningskilder er stor. Der foretages en vurdering og tilpasning af vandværkets analyseprogram.
Der planlægges ikke en særlig forebyggende indsats for indvindingsanlæg, der ikke anses for at være bæredygtige på langt sigt.
Der planlægges heller ikke en særlig forebyggende indsats overfor nitrat i områder med lille nitratsårbarhed, idet de generelle reguleringer
af landbruget anses for tilstrækkelige.
Prioritering af indsatsen – Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled vandværker

Prioritering af indsats overfor nitrat

Den tidsmæssige rækkefølge af grundvandsbeskyttende tiltag fastlægges i forhold til nitratsårbarheden og nitratindholdet i det indvundne
vand.
Resultaterne af kortlægningen har vist, at indsatsområderne ved Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled vandværker har stor nitratsårbarhed.
Den nuværende nitratbelastning på kildepladserne og det høje nitratindhold i det indvundne vand, viser at der er behov for en indsats over
for nitrat. En indsats over for nitrat ved Præstbro og Voerså vandværker
har høj prioritet i såvel kildepladszonen som i resten af indvindingsoplandet/indsatsområdet (indsatsområde med hensyn til nitrat med 1. pri-

oritet).

Den nuværende nitratbelastning i indvindingsoplandet og især i kildepladszonen til Præstbro Vandværk er forholdsvis lav, men det er endnu
ikke slået igennem i vandkvaliteten. Der er stadig høje koncentrationer
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af nitrat i det indvundne vand. Indsatsen for Præstbro Vandværk er derfor at fastholde den forholdsvis lave nitratbelastning i indvindingsoplandet og i særdeleshed i kildepladszonen. Ved frivillige dyrkningsaftaler
søges eksisterende og udløbne MVJ-aftaler fastholdt. Enkeltmarker med
høj nitratudvaskning søges reduceret ved frivillige aftaler.
Den nuværende nitratbelastning i indvindingsoplandet til Voerså Vandværk er høj og moderat i kildepladszonen. Nitratindholdet i det indvundne vand er høj. Indsatsen for Voerså Vandværk er at nedbringe
den høje nitratudvaskning ved at indgå frivillige dyrkningsaftaler. Der
bør være særlig fokus på kildepladszonen og enkeltmarker med høj nitratudvaskning.
For indvindingsoplandet ved Rugtved Fælled Vandværk er der i denne
indsatsplan ikke medtaget nogen prioritet i forhold til beskyttelsesindsatsen. Indvindingen på den nuværende kildeplads vurderes ikke at være
bæredygtig og vandværket er i gang med at finde en anden kildeplads.
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Indsatsområde mht. nitrat
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Figur 1.3. Prioritering af beskyttelsesindsats – nitrat
Prioritering af indsats overfor øvrige forureningskilder

Indsatsen rettes først og fremmest mod de forureningskilder, der ligger i
kildepladszonerne og dernæst i indvindingsoplande til Præstbro og Voerså vandværker.
15

Indsatsplan
For indsatsområdet ved Rugtved Fælled Vandværk er der i denne indsatsplan ikke medtaget nogen prioritet i forhold til beskyttelsesindsatsen,
da vandværket er i gang med at finde en anden kildeplads.
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Figur 1.4. Prioritering af beskyttelsesindsatsen – øvrige kilder
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1.5

Handlingsplan for Præstbro Vandværk

I denne handlingsplan for Præstbro Vandværk er der angivet en samlet
oversigt over de indsatser for grundvandsbeskyttelse, som er aftalt skal
gennemføres. I oversigten er der desuden angivet hvornår de skal udføres og hvem der er der ansvarlig for gennemførelsen.

Anvendte forkortelser i skemaet:
PV: Præstbro Vandværk
SK: Sæby Kommune
NJA: Nordjylland Amt

1. januar 2007 overgår opgaver omfattet af indsatsplanen til nye myndigheder. Ansvar for opgaver i indsatsplanen overdrages til disse nye
myndigheder og vil følge den gældende lovgivning på området.
Indsats
1.

Vandindvinding

1.1

Driftsplan for Præstbro Vandværk

Ansvar

Tidsplan Bemærkninger

PV

20072009

Der bør løbende arbejdes med tekniske forbedringer
og kontrol med vandkvaliteten.
Der bør ske en mere skånsom udnyttelse af kildepladsen ved at montere pumper med en mindre
ydelse, og en mere jævn oppumpning. Dette vil bl.a.
kræve at der etableres en rentvandsbeholder, for at
klare forbruget i spidsbelastninger.
Overflødige boringer skal sløjfes efter Sæby Kommunes forskrifter.

2.

Grundvandsressourcen

2.1

Ressourcen reserveres til drikkevandsformål indenfor indsatsområdet

3.

Landbrug, nitrat og pesticider

3.1

I indsatsområdet mht. nitrat med PV
prioritet 1 fastholdes den lave nitratudvaskning på de eksisterende
braklagte og ekstensive arealer.

I øvrige arealer i indsatsområdet
mht. nitrat med prioritet 1 reduceres nitratudvaskningen ved omlægning til en mere ekstensiv drift
eller brak.

SK/NJA

2007-> Der gives ikke nye tilladelser til havevanding og erhverv, herunder markvanding.

2007-> Med frivillige dyrkningsaftaler søges eksisterende og
udløbne MVJ -aftaler fastholdt. Såfremt der ikke kan
opnås tilskud via EU's støtteordninger bør vandværket forsøge at indgå frivillige aftaler på lignende vilkår.
Med frivillige dyrkningsaftaler søges øvrige arealer
omlagt til brak, eller miljøvenlig drift, eller opkøb af
jord i takt med gunstige muligheder herfor opstår.

Dyrkningsaftaler kan eventuelt indgås som led i en
jordfordeling, der sikrer en fortsat rentabel landbrugsdrift.
Der bør være særlig fokus på kildepladszonen og
enkeltmarker med høj nitratudvaskning.
Nitratudvaskningen fra de enkelte arealer kan ses
på figur 4.11.
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3.2

Information til landmænd i indsatsområdet.

3.3

Håndtering og brug af pesticider i PV/
kildepladszonen
SK

4.

Landbrug, i øvrigt

4.1

Indsatsområdet friholdes for spildevandsslam.

PV/
SK

2007-> Via information appelleres til landbrug i indsatsområdet om ikke at anvende spildevandsslam som
jordforbedringsmiddel.

4.2

Fokus på grundvandsbeskyttelse i
forbindelse med tilsyn med landbrug i indsatsområdet.

SK

2007-> Hvis der gentagne gange konstateres problemer
sættes tilsynsfrekvensen op.

5.

Forureningskilder i øvrigt

5.1

Opsporing og sløjfning af ubenyt- PV/
tede brønde og boringer i indsats- SK
området.

2007-> Det bør sikres at brønde og boringer er korrekt sløjfet.
Sæby Kommune stiller skærpede krav til sløjfning af
boringer i indvindingsoplande.

5.2

Besigtigelse og tilstandsvurdering
af olietanke i kildepladszonen

SK

20072008

Besigtigelse og tilstandsvurdering af (4. stk) olietanke i kildepladszonen samt evt. opfølgende lovliggørelse.

5.3

Reducere risiko for udsivning fra
private afløbsanlæg i kildepladszonen.

SK

20072008

Besigtigelse, tilstands- og risiko-vurdering af private
afløbsanlæg i kildepladszonen. (4 stk.)

5.4

Reducere risiko for forurening fra
nedsivningsanlæg i indsatsområdet.

SK

20072008

Information om forureningsrisikoen ved brugen af
miljøfremmede stoffer ved rengøring m.v. i forhold
til vandindvindingen.

6.

Overvågning

6.1

Overvågningsprogram for nitrat
og pesticider

PV/SK

2007-> På grundlag af det lovpligtige analyseprogram følges nitrat og pesticidudviklingen nøje.
Der bør være særlig opmærksomhed på nitratudviklingen på kildepladsen.

6.2

Periodemæssigt tjek af ændringer i SK/NJA
landbrugsdriften, herunder niveauet for nitratudvaskningen og
behandlingshyppighed for pesticider

7.

Opfølgning

7.1

Følgegruppen indkaldes til møde
mindst en gang årligt.
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PV/
SK/NJA

SK

2007-> Information om miljøvenlig landbrugsdrift herunder
tilskudsmuligheder. NJA bidrager med en pjece om
miljøvenlig landbrugsdrift.
2007-> Kildepladszonen søges helt friholdt for anvendelse
og håndtering af pesticider gennem frivillige aftaler.

2010-> Undersøgelsen gennemføres hvert 3. år på grundlag
af registerdata.

2007-> Sæby Kommune indkalder til opfølgningsmøder,
hvor målopfyldelse og fremdrift drøftes.
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1.6

Handlingsplan for Voerså Vandværk

I denne handlingsplan for Voerså Vandværk er der angivet en samlet oversigt over de indsatser for grundvandsbeskyttelse, som er aftalt skal gennemføres. I oversigten er der desuden angivet hvornår de skal udføres og
hvem der er der ansvarlig for gennemførelsen.

Anvendte forkortelser i skemaet:
VV: Voerså Vandværk
SK: Sæby Kommune
NJA: Nordjylland Amt

1. januar 2007 overgår opgaver omfattet af indsatsplanen til nye myndigheder. Ansvar for opgaver i indsatsplanen overdrages til disse nye myndigheder og vil følge den gældende lovgivning på området.
Indsats
1.

Vandindvinding

1.1

Driftsplan for Voerså Vandværk

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

VV

2007->

Vandværket bør stadig have opmærksomheden rettet
på indvindingsstrategien, således at der sker en jævn
og skånsom oppumpning på kildepladsen.
Der skal løbende arbejdes med tekniske forbedringer
og kontrol med vandkvalitet.
Overflødige boringer fra nitrat-redoxanlæg skal sløjfes efter Sæby Kommunes forskrifter.

2.

Grundvandsressourcen

2.1

Ressourcen reserveres til drikkeSK/NJA
vandsformål indenfor indsatsområdet.

3.

Landbrug, nitrat og pesticider

3.1

I indsatsområdet mht. nitrat med
VV
prioritet 1 reduceres nitratudvask-

2007->

Der gives ikke nye tilladelser til havevanding og erhverv, herunder markvanding.

2007->

Med frivillige dyrkningsaftaler søges arealerne omlagt til brak, eller miljøvenlig drift, eller opkøb af jord
i takt med gunstige muligheder herfor opstår.

ningen ved omlægning til en mere
ekstensiv drift eller brak.

Der bør især være særlig fokus på at indgå aftaler i
kildepladszonen og enkeltmarker med høj nitratudvaskning.

Dyrkningsaftaler kan eventuelt indgås som led i en
jordfordeling, der sikrer en fortsat rentabel landbrugsdrift.
Nitratudvaskningen fra de enkelte arealer kan ses på
figur 4.16.
3.2

Information til landmænd i indsatsområdet.

VV/
SK/
NJA

3.3

Håndtering og brug af pesticider i VV/
kildepladszonen
SK

2007-

Information om miljøvenlig landbrugsdrift herunder
tilskudsmuligheder.
NJA bidrager med en pjece om miljøvenlig landbrugsdrift.

2007->

Kildepladszonen søges helt friholdt for anvendelse og
håndtering af pesticider gennem frivillige aftaler.
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4.

Landbrug, i øvrigt

4.1

Indvindingsoplandet friholdes for
spildevandsslam

VV/
SK

2007->

Via information appelleres til landbrug i indvindingsoplandet om ikke at anvende spildevandsslam som
jordforbedringsmiddel.

4.2

Fokus på grundvandsbeskyttelse i
forbindelse med tilsyn med landbrug i indsatsområdet.

SK

2007->

Hvis der gentagne gange konstateres problemer sættes tilsynsfrekvensen op.

4.3

SFL-området revideres.

NJA

20072008

SFL-udpegningen søges revideret, så hele området
bliver udpeget som SFL-område.

5.

Forureningskilder i øvrigt

5.1

Besigtigelse af ikke-almene brønde SK
og boringer i indsatsområdet.

20072008

Kontrol af boringers tilstand. (1 stk). Eventuelle fejl
og mangler udbedres.

5.2

Undersøgelse af to tidligere mer- SK
gelgrave med olie- og pesticidemballage i indsatsområdet

2007

På baggrund af undersøgelsen laves der en vurdering af, om der er behov for en oprensning.

5.3

Reducere risiko for udsivning fra
SK
private afløbsanlæg i kildepladszonen.

20072008

Besigtigelse, tilstands- og risiko-vurdering af private
afløbsanlæg i kildepladszonen. (1 stk).

5.4

Reducere risiko for forurening fra
nedsivningsanlæg i indsatsområdet.

20072008

Information om forureningsrisikoen omkring brugen
af miljøfremmede stoffer ved rengøring m.v..

5.5

Reducerer udvaskningen af klorid SK
fra saltning af kommunevej i kildepladszonen.

2007->

Sæby Kommune vil løbende være opmærksom på
alternative muligheder (den teknologiske udvikling).

6.

Overvågning

6.1

Overvågningsprogram for nitrat og VV/SK
pesticider.

2007->

På grundlag af det lovpligtige analyseprogram følges
nitrat og pesticidudviklingen nøje.
Der bør være særlig opmærksomhed på udviklingen
i nitratfronten på kildepladsen.

6.2

Periodemæssigt tjek af ændringer i VV/NJA
landbrugsdriften herunder niveauet
for nitratudvaskning og behandlingshyppighed for pesticider

2010->

Undersøgelsen gennemføres hvert 3. år på grundlag
af registerdata.

7.

Opfølgning

7.1
7..

Følgegruppen indkaldes til møde
mindst en gang årligt.

2007->

Sæby Kommune indkalder til opfølgningsmøder, hvor
målopfyldelse og fremdrift drøftes.
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1.7

Handlingsplan for Rugtved Fælled
Vandværk – Ny kildeplads

I denne handlingsplan for Rugtved Fælled Vandværk er der angivet en
oversigt over de indsatser og handlinger, som er aftalt for den nye kildeplads. I oversigten er der desuden angivet hvornår de forventes udført og hvem der er der ansvarlig for gennemførelsen.

Anvendte forkortelser i skemaet:
RV: Rugtved Fælled Vandværk
SK: Sæby Kommune
NJA: Nordjylland Amt

1. januar 2007 overgår opgaver omfattet af indsatsplanen til nye myndigheder. Ansvar for opgaver i indsatsplanen overdrages til disse nye
myndigheder og vil følge den gældende lovgivning på området.
Indsats
1.

Anlæg af ny kildeplads

1.1

Etablering af nye indvindingsboringer og behandlingsanlæg.

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

RV

20062007

Kildepladsen flyttes og vandværket udbygges evt.
med behandlingsanlæg.
De eksisterende boringer sløjfes efter Sæby Kommunes forskrifter.

1.2

Der beregnes og udpeges et nyt

indvindingsopland og kildepladszone.

NJA

2006 2007

Indsatsområde med hensyn til
nitrat revideres.

Indvindingsopland og kildepladszonen beregnes
på baggrund af oplysninger fra borejournal, prøvepumpnings-resultater og indvindingsmængden
fra de nye boringer.
Indsatsområde med hensyn til nitrat revideres i for-

hold til det nye indvindingsopland og sårbarhed
over for nitrat. Ud fra den eksisterende geologiske
kortlægning i området sammenholdt med kemikortlægningen og oplysninger fra den nye prøveboring bliver oplandet med stor sandsynlighed udlagt
med stor sårbarhed i forhold til nitrat.
Det planmæssige grundlag af områdeudpegningen
tilvejebringes af NJA.

1.3

SFL-området revideres.

2.

Kortlægning – landbrug

2.1

2.2

NJA

2007->

Udpegningen af SFL-området søges revideret, så
det nye opland udlægges som SFL – område.

Der udføres kortlægning af den
landbrugsmæssige arealanvendelse (fladekilder - nitrat og pesticider) i kildepladszonen og
indvindingsoplandet.

RV/SK

20072008

Kortlægningen bør bl.a. indeholde beregninger af
nitratudvaskningen og behandlingshyppighed for
pesticider.

Der udføres kortlægning af mulige punktforureningskilder fra
landbruget i indvindingsoplandet og kildepladszonen.

RV/
SK

De kortlagte fladekilder beskrives og risikovurderes.
Der bør opstilles konkrete forslag til indsatser.
20072008

Kortlægningen bør bl.a. indeholde opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning og håndtering af pesticider.
De kortlagte forureningskilder beskrives og risiko-
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vurderes. Der bør opstilles konkrete forslag til indsatser.
3

Kortlægning af øvrige forureningskilder

3.1

Der udføres kortlægning af øvrige forureningskilder i indvindingsoplandet og kildepladszonen.

4

Handlingsplan

4.1

Der udarbejdes en ny handlingsplan, som beskriver de tiltag der skal til for at beskytte
grundvandet for de kortlagte
aktiviteter.

RV/SK

20072008

Kortlægningen bør bl.a. indeholde:
Varmeanlæg - olietanke
Afløbsanlæg - nedsivningsanlæg
Brønde og boringer
Erhverv.
Veje
De kortlagte forureningskilder beskrives og risikovurderes. Der bør opstilles konkrete forslag til indsatser.

SK/RV

20082009

Sæby Kommune udarbejder handlingsplanen i
samarbejde med Rugtved Fælled Vandværk.
Handlingsplanen bør indeholde en tidsplan for
hvornår de enkelte handlinger skal være udført,
samt hvem der er ansvarlig for gennemførelsen.

5.

Opfølgning

5.1

Følgegruppen indkaldes til møder efter behov under udarbejdelse og færdiggørelse af
handlingsplan for ny kildeplads.

SK/RV

2007->

Sæby Kommune indkalder til møderne.

5.2

Opfølgning på handlingsplan –
ny kildeplads

SK

2010->

Sæby Kommune indkalder til opfølgningsmøder,
hvor målopfyldelse og fremdrift drøftes.
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1.8

Retningslinier for planlægning, sagsbehandling og andre myndighedsopgaver

I nedenstående tabel 1.1 er opstillet retningslinier for planlægning,
sagsbehandling og andre myndighedsopgaver i forhold til gældende
lovgivning (planloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven,
jordforureningsloven, landbrugsloven, og byggelovgivningen o.a.).
Kommunalbestyrelsen og Amtsrådet skal lægge retningslinierne til
grund for deres afgørelse af sager inden for deres lovgivne beføjelser.
Hvor intet andet er nævnt er der tale om en udmøntning af regionplanens generelle beskyttelsesbestemmelser jf. retningslinie 6.1.6, Regionplan 2005.
Hvor anden planlægning erstatter eller ændrer regionplanens bestemmelser, skal retningslinier heri ligges til grund for afgørelse af sager,
medmindre andet er anført.
Retningslinierne gælder hvor intet andet er angivet for hele indsatsområdet.
Tabel 1.1. Retningslinier for planlægning, sagsbehandling og andre myndighedsopgaver
Regionplanlægning for grundvand og
vandindvinding

Nordjyllands Amt har i Regionplan 2005 udpeget følgende områder:
• Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)
• Indvindingsoplande til almene vandværker
• Nitratfølsomme indvindingsområder
• Indsatsområder med hensyn til nitrat
”Indsatsområder med hensyn til nitrat” er nitratfølsomme områder kortlagt med stor eller nogen sårbarhed.

Regionplanens retningslinier, kapitel 6.1

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

Kommuneplanlægning

Det anbefales, at de udlagte beskyttelseszoner (indsatsområde med hensyn til nitrat, indvindingsoplande og kildepladszoner) optages i den
kommunale planlægning (kommune- og lokalplaner). I områderne skal
grundvandsbeskyttelseshensyn iagttages med skærpet opmærksomhed
jf. Regionplanens retningslinie 6.1.5 – Drikkevandsinteresser i kommune- og lokalplaner.
Det skal gennem kommuneplanlægningen sikres, at der ikke etableres
nye bolig- og erhvervsområder i indsatsområdet. Retningslinien er en
udmøntning af regionplanens retningslinie 6.1.7 – Grundvandsbeskyttelse og byudvikling.
Kommuneplanrammerne skal sikre, at der ikke i indsatsområdet etableres virksomheder som udgør en forureningsrisiko og at eksisterende virksomheder beliggende i landzonen og som udgør en forureningsrisiko,
ikke får større udvidelsesrammer.
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Tilladelser efter vandforsyningsloven

Følgende retningslinier skal iagttages i indsatsområdet ved meddelelse
af tilladelser efter vandforsyningsloven:
• Der gives ikke tilladelser til nye have- og markvandingsboringer.
• Der bør ikke gives fornyelse af eksisterende tilladelser til haveog markvandingsboringer.
• Vilkår om supplerende undersøgelser af vandkvaliteten i indvindingsboringer fastsættes i overensstemmelse med indsatsplanen.
• Der gives ikke nye tilladelser til erhvervsmæssig indvinding inden
for indvindingsoplande.

Tilsyn efter vandforsyningsloven

Det skal sikres, at boringer, der er i brug, er indrettet efter forskrifterne i
bekendtgørelse nr. 672 af 26. juli 2002 om udførelse af boringer og
brønde på land. Det påhviler ejeren at bringe forholdene i orden.
Boringer og brønde bør besigtiges én gang om året, evt. i forbindelse
med andet tilsyn.

Udpegning af § 22 områder

Kildepladszonen udpeges som beskyttelsesområde efter miljøbeskyttelseslovens § 22. Udpegningen sker i forbindelse med indvindingstilladelser efter vandforsyningsloven.

VVM-husdyrbrug

VVM-screeninger indenfor indsatsområder med hensyn til nitrat med stor
eller nogen sårbarhed vurderes ud fra det aktuelle politiske administrationsgrundlag på området samt udmeldinger fra Naturklagenævnet.

I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse for husdyrbrug gælder følgende jvf. regionplanens retningslinie 6.1.9 – VVM-redegørelser
for intensive husdyrbrug:
- I nitratfølsomme indvindingsområder med nogen eller stor sårbarhed, skal det sikres, at amtets målsætning for nitratindhold i
magasinet på 25 mg/l kan overholdes.
-

I nitratfølsomme indvindingsområder med lille sårbarhed gælder husdyrbekendtgørelsens generelle regler om udbringning af
husdyrgødning.

Der skal foretages en konkret vurdering i hver enkelt VVM-redegørelse.
Miljøgodkendelser

Der gives ikke tilladelse til nyanlæg i indsatsområdet, som medfører
øget risiko for grundvandet. Eksempelvis olietanke, ajlebeholdere, møddingspladser og gyllebeholdere m.v.
Med hensyn til anlæg i kildepladszonen er der skærpet opmærksomhed
jf. retningslinie 6.1.4 i Regionplan 2005.

Mulige forurenede grunde

Ved prioritering af undersøgelser og oprydning prioriteres indsatsområdet højt.

Salg af kommunale arealer

Forud for salg bør der tinglyses pesticidforbud og efter behov andre former for dyrkningsbegrænsninger.

Byggesagsbehandling

Generelt forbud mod nedgravning af nye olietanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen.
Ved byggesagsbehandling uden for kildepladszonen skal der i forbindelse med anlæg af olietanke så vidt muligt etableres overjordiske olietanke, evt. med opsamling og overdækning.
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Spildevand

Vandindvindingsinteresser bør prioriteres ved renovering af kloakker.
Der stilles særlige krav til de materialer, der anvendes med henblik på at
forebygge grundvandsforurening.
Der kan ikke gives tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg i kildepladszonen jf. Regionplanens retningslinie 6.1.10 – Etablering af nedsivningsanlæg.

Myndighedsbehandling generelt

Der bør ved sagsbehandling inden for indsatsområdet informeres og
vejledes om beskyttelse af grundvandet.

1.9

Opfølgning af indsatsplanen

Indsatsplanen er en dynamisk og langsigtet plan. Der er derfor behov
for:
•
•
•

At evaluere indsatsplanens effekt i forhold til målsætningerne.
At sikre, at de konkrete indsatser, som er angivet i handlingsplanerne, gennemføres som aftalt.
At vurdere om de forudsætninger, der ligger til grund for de konkrete indsatser, ændrer sig over tid. Det kan være både specifikke
forhold i indsatsområdet som vandforsyningsstrukturen og arealanvendelsen, eller generelle forhold som lovgivning, økonomi og faglig viden.

Endelig kan der være nogle af de aftalte tiltag som det ikke har været
muligt at gennemføre, eller som er blevet uaktuelle.
Organisering
Der etableres en arbejdsgruppe som varetager den nødvendige opfølgning på indsatsplanen. Arbejdsgruppen bør sammensættes med flest
mulige repræsentanter fra den følgegruppe som har fulgt indsatsplanens tilblivelse. Sæby Kommune har ansvaret for arbejdsgruppens etablering og drift.
Opfølgning af konkrete indsatser
Opfølgningen tager udgangspunkt i de konkrete indsatser, som er fastlagt i handlingsplanerne for de tre vandværker. Sæby Kommune vurderer forudsætningerne og fremdriften for de konkrete indsatser og fremlægger resultaterne for gruppen. På denne baggrund vurderes behovet
for justering af indsatserne. Mindre justeringer forventes ikke at give anledning til en revision af planen med en fornyet høring.
Sæby Kommune indkalder arbejdsgruppen til det første opfølgningsmøde senest et år efter planens vedtagelse. På mødet aftales hvordan den
videre opfølgning skal ske. Senest 4 år efter, at indsatsplanen er endeligt vedtaget skal aftaleparterne foretage en samlet evaluering og revision af indsatsplanen.
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Redegørelse
I denne redegørelse uddybes baggrunden for indsatsplanen. De detaljerede kortlægninger og undersøgelser af en række forhold er således
refereret i redegørelsen med de vurderinger og konklusioner, der har
indflydelse på de konkrete indsatser.
De detaljerede undersøgelser er afrapporteret separat eller findes i opsamlingsrapporten. For yderligere information henvises der til disse jf.
referencelisten.

2. Beskrivelse af grundvandsressourcen
De naturlige forudsætninger, for at indvinde rent grundvand i Vendsyssel, er generelt meget varierende. Der findes store områder, hvor forudsætningerne for at indvinde rent grundvand er dårlige på grund af begrænset ressource eller utilfredsstillende vandkvalitet. Kvalitetsproblemerne er enten højt nitratindhold, optrængning af salt grundvand eller
et naturligt stort indhold af organisk materiale i aflejringerne. Det er
derfor vigtigt at få et detaljeret kendskab til de områder, hvor der findes
udnyttelige grundvandsressourcer til drikkevandsformål og lokalisere de
områder, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes overfor forurening.

2.1

Gennemførte undersøgelser

I indsatsområderne er der gennemført en lang række forskellige undersøgelser og beregninger for at kunne vurdere grundvandsmagasinernes
udstrækning, størrelse og naturlige beskyttelse, samt fastlægge indvindingsoplande til vandværkerne. De første undersøgelser er helt tilbage
fra 1997, men de fleste er udført i perioden 2000-2003.
Der er udført geofysiske undersøgelser for at bestemme grundvandsmagasinernes nedre grænse. Endvidere er der udført pejlinger, logs og
kemianalyser i eksisterende boringer.
Undersøgelser og beregninger har givet meget ny information om området. I det følgende nævnes de vigtigste resultater.

2.2

Grundvandsmagasinet

De tre vandværker i indsatsområderne indvinder grundvand fra den
sydlige del af Albæk Bakker. Her findes et stort og delvist sammenhængende sandmagasin med varierende ydelse. Sandet bliver finere nedefter, hvilket betyder, at det er svært at indvinde dybt i magasinet. Indvindingen fra magasinet er begrænset af kvalitetsproblemer både i forhold
til forurening og naturligt forekommende stoffer.
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Figur 2.1. Magasinudbredelse i området
Det største forureningsproblem i området er nitrat. Grundvandsmagasinet har stor sårbarhed overfor nitrat, da
• der ikke findes beskyttende, sammenhængende lerlag med væsentlig nitratreduktionskapacitet
• grundvandsmagasinerne består af sedimenter med lille nitratreduktionskapacitet
• grundvandet er ungt
Bunden af magasinet består af lerede havaflejringer fra før sidste istid.
Den geofysiske kortlægning viser, at leret findes omkring kote -20 meter. Havaflejringerne indeholder salt og organisk materiale. Indvindes
der dybt i magasinet, er der derfor problemer med salt, metan, ammonium og arsen. Dertil kommer, at den dybe del af magasinet er meget
finkornet og dårligt ydende. Det betyder, at der dannes en stor afsænkning af grundvandsspejlet, selv ved en lille indvinding, og at der er øget
risiko for at trække forurening ned i magasinet.
Gennem den geologiske kortlægning er der ikke fundet magasiner med
væsentlig bedre beskyttelse eller ydelse. Det betyder, at fremtidig bæredygtig indvinding i området skal sikres ved en mere grundvandsvenlig
arealanvendelse og mere hensigtsmæssig styring af indvindingen.
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2.3

Grundvandsdannelse

I Sæby Kommune er der i gennemsnit et overskud af nedbør på 350
mm, når fordampningen er fraregnet. Omkring de tre vandværker siver
der 150 mm ned til grundvandet, mens den resterende del løber ud i
vandløbene – især Voers Å. Sammenlignet med resten af landet, er det
en lille grundvandsdannelse. Da der kun er en beskeden indvinding i
området skønnes det, at kun 2 % af grundvandsdannelsen udnyttes i
dag. Dette er en meget lille udnyttelse.

Figur 2.2. Vandets kredsløb i Sæby Syd, med værdier for grundvandsbalancen i perioden 1989-2004.

2.4

Grundvandsstrømninger

For at få et kort over dybden til grundvandets overflade, pejles der i et
antal boringer. Kortet kaldes et potentialekort, og kan sammenlignes
med et topografisk kort, der viser landskabets terræn. Oftest følger potentialekortet landskabets terræn. Grundvandspotentialet angiver på
denne måde dybden til grundvandet, og i hvilken retning grundvandet
strømmer, figur 2.3.
I forbindelse med kortlægningen er et stort antal boringer kotesat, og
pejlet i løbet af få dage, så der opnås en synkron pejling. Det giver et
godt øjebliksbillede af potentialeforholdene.
Potentialekortet for indsatsområderne viser, at grundvandet findes i kote10 - 20 meter, og har en dominerende nord-sydlig strømningsretning,
mod Voer Å. Der er nedad rettet gradient i hele området. Det betyder,
at der strømmer vand fra de øvre dele af magasinet ned til dybere dele.
Indenfor indvindingsoplande kan oppumpningens størrelse have stor
betydning for potentialebilledet, i det der lokalt kan dannes sænkningstragte omkring boringerne. Det gælder især områder som dette, hvor
magasinet ikke er velydende.
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Figur 2.3. Potentialeforhold og strømningsretning i området
Sammenholdes potentialekortet med den geofysiske kortlægning, der
viser bunden af magasinet, får man et indtryk af tykkelsen af grundvandsmagasinet. Inden for indsatsområderne findes magasintykkelser
på 10 - 60 meter.

2.5

Indvindingsoplande og kildepladszoner

Indvindingsoplandene til vandværkerne er beregnet ud fra den grundvandsmodel, der er opstillet for hele Sæby-området (OSD 7). I beregningerne er brugt vandværkernes indvindingsmængde, indvindingsboringernes placering, aktuel indvinding på hver enkelt boring, magasinets ydeevne og potentialekortet.
Omkring hver indvindingsboring er der udpeget en kildepladszone, der
som udgangspunkt er på 300 m. Kildepladszonerne dækker 5 års
transporttid, men rækker ikke ud over indvindingsoplandet.
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2.6

Grundvandskvalitet

Grundvandets kvalitet i området er kortlagt med udgangspunkt i de
vandanalyser, der regelmæssigt tages i vandværkernes indvindingsboringer og moniteringsboringer. Analyserne er brugt til bestemmelse af,
hvilke typer grundvand der findes i området samt udviklingen af grundvandets kvalitet, når der indvindes i magasinet.
De grundvandskemiske vurderinger er alene baseret på områdets tre
vandforsyninger, hvoraf Præstbro er en del af den nationale grundvandsovervågning (GRUMO). I tabel 2.1 er samlet de problematiske
stoffer, som er fundet i områdets grundvand.
Vandtype
Oxideret grundvand med ilt og/eller
nitrat
(Vandtype A og B)
Reduceret grundvand med opløst jern
og/eller sulfat
(Vandtype C)
Reduceret grundvand med metangas
(Vandtype D)

Vandtyper
Vandtypen er den kemiske
sammensætning af grundvandet der er i et grundvandsmagasin. Vandtypen
er et resultat af de processer
der har fundet sted i forbindelse med vandets transport
fra terræn til boringen.
Vandtypen kan anvendes til
at vurdere grundvandets alder, beskyttende lerlag,
grundvandets
strømningsmønster og de geokemiske
forhold. Vandtypen er derfor
afgørende for vurderingen
af grundvandets sårbarhed.
Grundvandet inddeles i følgende vandtyper:
a. Grundvand fra iltzonen oxideret
b. grundvand fra nitratzonen - svagt reduceret

Problematisk stof
Aggressivt kuldioxid
Nitrat
Pesticider
Aggressiv kuldioxid
Pesticider
Ilt (fraværende)
Jern og mangan
Ammonium og nitrit
Metangas
Salt
Ilt (fraværende)
Arsen
Ammonium

Tabel. 2.1. Stoffer i indsatsområdernes grundvand, som findes i koncentrationer, der er problematiske i forhold til drikkevandsformål
Overordnet viser grundvandskemien, at grundvandet er ungt, og at der
ikke er beskyttende lerlag. De øverste 20-40 m af grundvandsmagasinet er oxideret og indeholder nitrat. Nitratindholdet i grundvandsmagasinerne, som udnyttes i dag, er mellem 20 til 70 mg/l. Kun de dybeste
boringer har indhold af nitrat under 1 mg/l. De høje nitratkoncentrationer forventes ikke at falde i den nærmeste fremtid, da nitratkoncentrationen i det øvre grundvand stadigvæk er højt.
Indholdet af opløste stoffer i indsatsområdernes grundvand er generelt
tilfredsstillende til drikkevandsformål. Aggressivt vand med et mindre
overskud af kuldioxid, er dog fundet på både Voerså og Præstbro
vandværker. Af problematiske sporstoffer i grundvandet er der kun fundet arsen i koncentrationer lige over grænseværdien. Jern og mangan
koncentrationerne overstiger grænseværdien i nogle dybe boringer, og
dette viser, at grundvandet kræver enkel, traditionel vandbehandling.
Pesticider er fundet i to filtre 15 til 30 meter under grundvandsspejlet
ved Voerså Vandværk, samt i GRUMO boringer ved Præstbro Vandværk. Koncentrationerne ved Voerså Vandværk er under grænseværdien på 0,1 μg per liter, mens et enkelt fund har overskredet grænseværdien i GRUMO boringerne ved Præstbro.

c. grundvand fra jern- og
sulfatzonen – reduceret
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d. grundvand fra methanzonen - stærkt reduceret

2.7

Sårbare områder

Nordjyllands Amt har foretaget en omfattende vurdering af grundvandets naturlige beskyttelse og sårbarhed i indsatsområderne ved Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled vandværker. Ved de tre vandværker er
der på baggrund af kortlægningen af geologiske og hydrogeologiske
forhold, samt grundvandets kvalitet afgrænset følgende områder:
• nitratfølsomme indvindingsområder med stor sårbarhed
• indsatsområder med hensyn til nitrat
• indvindingsoplande
• beskyttelseszoner, vandværkernes kildepladszoner.
Når der i det følgende bruges betegnelsen nitratfølsom med stor sårbarhed menes, at der er en ringe naturlig beskyttelse i form af tykke lerlag over magasinerne, samt en svagt reduceret til oxideret vandtype.
Andre stoffer som pesticider og forskellige andre stoffer fra punktkildeforureninger opfører sig forskelligt under forskellige forhold i jorden og i
grundvandet, 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,
lertykkelseskort 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 resultater kan det konkluderes, at grundvandsmagasinerne i indsatsområdet
har ringe naturlig beskyttelse.
Nitratsårbarheden er vurderet til at være ”stor” inden alle tre indsatsområder. Der er i boringerne målt nitratindhold op til 70 mg/l. Baggrunden for udpegningen er derfor, at der ikke er påvist udbredte lerlag,
som kan nedbryde nitrat, at nitrat allerede er trængt ned i grundvandsmagasinet, og at de geologiske lag over magasinet er meget tynde eller
helt mangler.
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Figur 2.4 Nitratfølsomme indvindingsområder
Indsatsområder med hensyn til nitrat
Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder med stor eller nogen
sårbarhed udpeges indsatsområder med hensyn til nitrat. Indsatsområderne er desuden fastlagt i Regionplan 2005. Se figur 1.2.
Indsatsområdet med hensyn til nitrat er afgrænset ved brug af matrikel-,
brugs- eller markgrænser. Udpegningen omfatter alle de matrikler, der
helt eller delvist berører indsatsområdet.
En liste over berørte matrikler findes i bilag B.
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Figur 2.5 Indsatsområde med hensyn til nitrat

(Note: Rugtved Fælled Vandværk opgiver den nuværende kildeplads og flytter
indvindingen. Indsatsområde mht. nitrat skal på sigt revurderes i forhold til det
nye indvindingsopland).

Indvindingsopland og kildepladszoner
Ud over de ovennævnte nitratfølsomme områder med stor sårbarhed er
der udpeget indvindingsoplande og en beskyttelseszone omkring indvindingsboringerne, kildepladszonen, se figur 1.1.
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 eksisterende potentielle forureningskilder beliggende i kildepladszonen eller
indvindingsopland.
Kildepladszonen svarer til den beskyttelseszone på 300 meter, der normalt anvendes efter miljøbeskyttelseslovens § 22 omkring indvindingsboringer for at hindre forurening af grundvandet med organisk og bakteriologiske stoffer, som afledes tæt på jordoverfladen – f.eks. fra nedsivningsanlæg, nedgravning og deponering m.m. Kildepladszonerne
rækker ikke ud over indvindingsoplandet.

34

Indsatsplan
Der kan ikke udpeges deciderede indsatsområder mht. pesticider, da
forskellige pesticider reagerer forskelligt med jord og grundvandet under forskellige omstændigheder.
De pesticider, der anvendes i landbruget skal være godkendt af Miljøstyrelsen. Dog er det Amtsrådets målsætning for anvendelse af pesticider i indvindingsområder at nedbringe risikoen for pesticidforurening
mest mulig.
De midler, der i dag findes rester af i grundvandet, er overvejende midler, som ikke længere er tilladte at anvende. For at undgå at der i fremtiden kan ske boringsnære forureninger med pesticider, som vi i dag
ikke har kendskab til udgør et problem for grundvandet, bør forsigtighedsprincippet inddrages. Dette princip bør omfatte kildepladszonen,
hvor der i videst mulig omfang indgås aftaler om ophør af enhver form
for anvendelse af pesticider, og hvor der ikke placeres vaske- og påfyldningspladser.
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3. Beskrivelser af vandværker og
kildepladser
I dette kapitel resumeres indsatsområdernes vandforsyningsforhold, boringer og vandkvalitet. Der angives en samlet vurdering af det enkelte
vandværk og anbefalinger til tiltag for at sikre den nuværende indvinding på de enkelte vandværkers kildeplads.

3.1

Vandforsyningsforhold

De tre vandværkers indsatsområder er beliggende i Sæby Kommune.
Vandværkerne og indvindingsoplande er beliggende i Sæby Kommunes
sydlige del uden for et større Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD7)
De tre private almene vandværker (Præstbro, Voerså, Rugtved Fælled
vandværker) indvinder årligt tilsammen ca. 178.000 m3 (2004) fra tre
kildepladser. Markvanding, industri og enkeltindvindere indvinder yderligere en beskeden mængde. Dette svarer til mindre end 2 mm fra hver
m2 i området eller under 2 % af grundvandsdannelsen.
Vandværk

Ejerforhold

Præstbro
Vandværk
Voerså Vandværk
Rugtved Fælled Vandværk

Privat

Antal aktive
boringer

Tilladelse (m3
pr. år)

3

Oppumpet i
2004 (m3 pr.
år)
78.800 m3

98.300 m3

Privat

4

80.100 m3

85.000m3

Privat

2

18.800 m3

23.800 m3

Tabel 3.1. Vandværkernes ejerforhold, boringer og indvinding

3.2

Præstbro Vandværk

Indvinding og vandværksforhold

Præstbro Vandværk er beliggende øst for Præstbro By ved Albæk.
Vandværket har på kildepladsen 10 boringer. De tre af boringer er i
drift til vandindvinding, og en står som reserve til vandindvinding. De
øvrige boringer er tilknyttet to geninfiltreringsanlæg (nitrat-redoxanlæg).
Hvert anlæg består af en oppumpningsboring og to nedpumpningsboringer. Det ene anlæg er stadig i brug og det andet anlæg er taget ud
af drift.
Inden for kildepladszonen findes der boringer, som indgår i den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO).
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Figur 3.1. Indvindingsopland, kildepladszone og boringsplacering
Tilstanden af indvindingsboringerne vurderes at være god. Kildepladsens placering er ligeledes god, da de nærmeste marker er braklagte
eller tilplantede med skov.
Vandværket foretager vandbehandling med trykfiltrering. Desuden er
der et enkelt nitrat-redoxanlæg i brug, hvor der sker en beluftning af
metanholdigt råvand i en boring. Vandværket indvinder både nitrat- og
ikke-nitratholdigt vand på kildepladsen.
I perioden 1995 til 2004 blev der årligt oppumpet imellem 70.600 og
92.900 m3, hvor tilladelsen giver lov til 98.300 m3. Tilladelsen svarer til
et indvindingsopland på 65 ha.
Vandkvaliteten hos forbrugerne er generelt tilfredsstillende.

Geologi og grundvandsforhold

Præstbro Vandværk indvinder vand fra et sandmagasin med varierende
ydeevne. Grundvandsspejlet er frit, og findes ca. 10 meter under terrænoverfladen. Grundvandsindvindingen foregår i dag fra 40 til 70
meter under terræn. De dybeste filtre på kildepladsen har utilfredsstillende lav ydeevne.
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Figur 3.2. Principskitse for indvindingsoplandet til Præstbro Vandværk.
Vandtypen er markeret (D er metan zonen og A-B er ilt-nitrat zonen)
Grundvandskemi

Nitratkoncentrationen i det yngre grundvand er 50 til 70 mg/l, mens
det dybeste er nitratfrit og kraftigt reduceret med fri metangas.
Nitratfronten bevæger sig nedad med ca. 75 til 100 cm om året (19992001). I samme periode er nitratindholdet i det yngre grundvand i gennemsnit faldet fra ca. 90 mg/l til ca. 60 mg/l. Nitratkoncentrationen i
indvindingsfiltrene er dog stigende set over en længere årrække.

Af problematiske sporstoffer i drikkevandet er kun arsen lejlighedsvis
fundet i en forhøjet koncentration på op til 7 μg/l (grænseværdien er 5
μg/l). Arsen stammer sandsynligvis fra det dybe, reducerede grundvand.
I dette dybe grundvand er der også forhøjede, men dog faldende koncentrationer af metan.
Det ses også, at grundvandet i boringerne periodevis kan have forhøjet
indhold af jordbakterier og forhøjet kimtal.
Pesticiderne atrazin og triazin, samt deres nedbrydningsprodukter, er i
stigende antal fundet i det øvre grundvand. Resultaterne stammer fra
GRUMO boringerne ca. 200 meter opstrøms vandværkets kildeplads.

Sårbarhedsvurdering

Oplandet til Præstbro Vandværk har stor sårbarhed overfor nitrat.
Grunden til den store nitratsårbarhed er, at der ikke findes beskyttende
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lerlag eller andre lag med væsentlig nitratreduktionskapacitet i området.

Samlet vurdering

En større udnyttelse af det dybere, reducerede grundvand fra kildepladsens dybeste boring, kan skabe problemer i forhold til drikkevandskvaliteten, da det nuværende vandbehandlingssystem givetvis ikke er indrettet til at fjerne arsen.
Indvinding fra de dybere niveauer af grundvandsmagasinet er også
problematisk, da aflejringerne generelt bliver mere finkornede med stigende dybde. Det bevirker lav ydelse og stor sænkning af grundvandspejlet under pumpningen.
Beliggenheden af redox-grænsen omkring de eksisterende indvindinger
viser, at flere spredte dybe boringer, eller en mere jævn oppumpning
bør indføres for at forhindre/forsinke indtrængning af vand med højt nitratindhold til filtrene.
I nær fremtid kan man givetvis begynde en mindre indvinding af det
overfladenære grundvand. Dette har lavere nitratkoncentrationer, da
det er dannet efter at kildepladsens omgivelser blev braklagt omkring
1990.
De høje nitratkoncentrationer og fundet af pesticiderne i det overfladenære grundvand, sammenholdt med det forhøjede indhold af arsen og
finkornede aflejringer i dybden, betyder at kildepladsen anses som truet.
Den hensigtsmæssige arealanvendelse omkring kildepladsen de seneste
15 år, betyder dog, at nitratproblemerne sandsynlig er for nedadgående.

Forslag til indsatser
•
•
•
•
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Der bør ske en mere skånsom vandindvinding på kildepladsen.
Vandindvindingen bør foregå mere jævnt og med mindre pumpeydelse.
Der bør etableres en rentvandsbeholder for at klare vandforbruget i spidsbelastninger.
Der bør ske en overvågning af udviklingen i nitratfronten, det
kan ske ved at sammenholde vandkvaliteten med indvindingsstrategien.
Overflødige boringer på kildepladsen bør sløjfes efter Sæby
Kommunes forskrifter.

Indsatsplan

3.3

Voerså Vandværk

Indvinding og vandværksforhold

Voerså Vandværk er beliggende vest for byen ved Holtbjerg og for foden af morænelandskabet i Albæk Bakker. Vandværket indvinder
grundvand fra fire boringer. Kildepladsen er placeret på et højtliggende
bakkedrag, som ligger op til landbrugsareal.
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Figur 3.3. Indvindingsopland, kildepladszone og boringsplacering
Der findes et geninfiltrationsanlæg, som er en del af et nu nedlagt nitrat-redoxanlæg. Anlægget besår af en række boringer, som ikke længere er i drift. Hvorvidt disse er udført eller sløjfede forsvarligt vides ikke.
Vandværket foretager vandbehandling med iltning og trykfiltrering.
Tilstanden af alle boringerne vurderes at være god. Kildepladsen ligger
i et mindre skovområde hvilket gør placeringen god i forhold til potentielle forureningskilder.
I perioden 1998 til 2004 er der årligt oppumpet mellem 58.400 m3 og
80.100 m3, hvor tilladelsen lyder på 85.000 m3. Tilladelsen svarer til et
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indvindingsopland på 59 ha.
Vandkvaliteten hos forbrugerne er tilfredsstillende. Der er dog i en del
af de analyserede prøver af vandet, som ledes til forbrugerne, fundet
indhold af kvælstofforbindelser, nitrit og ammoniak/ammonium, som
overskrider grænseværdierne. Dette kan skyldes en ujævn oppumpning
eller forkert filterhastighed.
I løbet af de seneste ti år er der sket ændringer i kemien af det oppumpede vand, men evt. udviklinger er sløret af geninfiltrationsanlægget.
Vandværket har i 2005 løst en del af kvalitetsproblemerne ved at ændre på indvindingsstrategien. Der er monteret nye pumper med en lav
ydelse i de fire indvindingsboringer.

Geologi og grundvandsforhold

Indvindingen ved Voerså Vandværk foregår fra et smeltevandssandmagasin med høj ydeevne, dog er ydelsen lav for de dybeste filtre pga.
mere finkornede sandaflejringer.
Grundvandsspejlet er frit og findes ca. 15 meter under terræn. Grundvandsindvindingen foregår fra 30 til 85 meter under terræn fra fire aktive boringer.

Figur 3.4. Principskitse for indvindingsoplandet til Voerså Vandværk.
Vandtypen er markeret (A er ilt zonen, B er nitrat zonen og D er metan
zonen).
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Grundvandskemi

Vandet, som pumpes op, stammer fra to forskellige grundvandskemiske
typer. Det øvre grundvand indeholder nitrat, og der er en række andre
kemiske forhold, som indikerer, at grundvandet er påvirket af arealanvendelsen. Nitratkoncentrationen er her 20 til 70 mg/l.
Det dybeste grundvand er nitratfrit og reduceret med metangas. Grundvandet burde dermed være godt beskyttet mod nitratforurening. Nitratfronten ved det nærliggende Præstbro Vandværk bevæger sig nedad
med 75 til 100 cm om året. Det samme vurderes at gælde for Voerså
Vandværk, som derfor ikke er beskyttet mod forhøjede nitratkoncentrationer. Der er allerede fundet tegn på begyndende nitratindtrængning i
de seneste analyser.
Af problematiske sporstoffer er arsen fundet i forhøjet koncentration på
7 μg/l i vandet på vandværket, sandsynligvis fra de dybeste boringer.
Det dybe grundvand har endvidere forhøjede indhold af fosfor. Der er
tilsyneladende et lavt indhold (ca. 4 mg/l) af aggressivt kuldioxid i
grundvandet.
Hverken pesticidrester eller nedbrydningsprodukter fra pesticider er fundet på kildepladsen.

Sårbarhedsvurdering

Hele indvindingsoplandet til Voerså Vandværk har stor sårbarhed overfor nitrat. Sårbarheden skyldes primært manglende beskyttelse fra lerlag, og at der allerede indvindes nitratholdigt vand. Nitrat nedsivningen
kan være fremskyndet af det nu opgivne redox-anlæg på kildepladsen.

Samlet vurdering

Beliggenheden af redox-grænsen omkring de eksisterende indvindinger
viser, at flere og dybere boringer, eller mere restriktiv oppumpning, er
nødvendig for at forhindre/forsinke indtrængning af vand med højt nitratindhold. Men de høje nitratkoncentrationer i det overfladenære
grundvand, nitrat indtrængningen til en af de dybe boringer, sammenholdt med forhøjet indhold af arsen og finkornede aflejringer i dybden,
betyder at indvindingsstrategien og vandbehandlingen kræver en optimering, for ikke at kildepladsen skal anses truet.
Hvis vandværket vælger at udnytte mere af det dybe, reducerede
grundvand, skal en række naturlige begrænsninger som f.eks. lav ydeevne samt forhøjet indhold af arsen tages i betragtning.
Vandværket har derfor i 2005 ændret på indvindingsstrategien ved at
montere nye pumper med en mindre ydelse i de fire indvindingsboringer. Den eksisterende vandbehandling er ligeledes blevet justeret for at
begrænse det høje indhold af nitrit og ammonium i det vandet der leveres til forbrugerne.
Ud fra geologien i området er det vanskeligt at pege på en alternativ
kildeplads inden for nærområdet.
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Forslag til indsatser
•
•
•

44

Vandværket bør stadig have opmærksomheden rettet på indvindingsstrategien, således at der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen.
Der bør ske en overvågning af udviklingen i nitratfronten. Det
kan ske ved at sammenholde vandkvaliteten med indvindingsstrategien.
Overflødige nitrat-redox boringer på kildepladsen bør sløjfes efter Sæby Kommunes forskrifter.
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3.4

Rugtved Fælled Vandværk

Indvinding og vandværksforhold

Rugtved Fælled Vandværk indvinder grundvand fra to ældre boringer,
som er placeret umiddelbart ved siden af vandværksbygningen langs
offentlig vej. Bygning og boringer er placeret på lejet grund. Tilstanden
af de to boringer kendes ikke, da de er nedgravede. Kildepladsens placering er uhensigtsmæssig, da den ligger 100 meter fra en gylletank,
og lige op til en offentlig vej.

Indvindingsopland og
kildepladszone
Rugtved Fælled Vandværk

$

ð

18.236
18.235

Vandværk

ð

$ðð

Indvindingsboringer

18.390

Indvindingsopland
Kildepladszone
0

200

400

600

M

Indsatsområde

Figur 3.5. Indvindingsopland, kildepladszone og boringsplacering
Vandværket foretager ingen vandbehandling. Der er problemer med at
overholde vandkvaliteten hos forbrugerne idet grænseværdierne for nitrit, ammonium og mangan er overskredet. Nitratkoncentrationen er
svagt stigende.
I perioden 1995 til 2004 er der årligt oppumpet mellem 16.300 m3 til
26.600 m3, hvor tilladelsen lyder på 23.800 m3. Tilladelsen svarer til et
indvindingsopland på 40 ha.

Geologi og grundvandsforhold

Indvindingen ved Rugtved Fælled Vandværk foregår fra et smelte45
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vandsmagasin med ukendt ydeevne. Der findes ingen oplysninger om
gennemborede jordlag og filterdybderne i boredatabasen. Den ene boring er ifølge mundtlige oplysninger filtersat under et lerlag, og har et
spændt vandspejl, mens den anden boring er filtersat i et øvre grundvandsmagasin, der har frit vandspejl.
Vandværket har etableret en prøveboring (DGU nr. 18.390)med henblik på at flytte kildepladsen ca. 250 meter mod nordøst. Denne boring
viser sand til 35 meter under terræn, hvorefter der kommer ler. Dette
svarer til resultaterne fra den geofysiske kortlægning.

3.6 Principskitse for indvindingsoplandet til Rugtved Fælled Vandværk.
Vandtypen er markeret (A er ilt zonen).
Grundvandskemi

Nitratkoncentrationen i grundvandet er stigende, og de to boringer,
som udnyttes, indeholdt i år 2002 hhv. 22 og 50 mg nitrat per liter.
Der er over de seneste 10 år set en stigning på hhv. 20 og 7 mg/l i de
to boringer, således at den ene i dag indeholder den maksimalt tilladte
nitratkoncentration på 50 mg/l.
Det grundvand som pumpes op fra kildepladsen, er behandlingskrævende. Grundvandet indeholder for meget mangan og aggressivt kuldioxid, mens iltindholdet i vandet konsekvent er under minimumsgrænse46
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værdien. Grundvandet har også et forholdsvis stort indhold af svovlbrinte og metangas, som kan fremkalde bakterievækst. Nitrit og ammonium
findes også, som sandsynligvis dannes i magasinet pga. ujævn oppumpning - og dermed skiftevis iltning/reduktion af magasinet.

Sårbarhedsvurdering

Oplandet til Rugtved Fælled Vandværk har stor sårbarhed overfor nitrat.
Sårbarheden gælder hele det grundvandsmagasin som udnyttes, pga.
de sandede aflejringer som starter i overfladen, og den ringe nitratreduktion i de tynde lerlag i undergrunden.

Samlet vurdering

Rugtved Fælled Vandværks eksisterende kildeplads er problematisk.
Rugtved Fælled Vandværk har siden afslutning af kortlægningen og tilstandsvurderingen besluttet at etablere en ny kildeplads ca. 250 meter
nordøst for den eksisterende kildeplads. Vandværket har etableret en
prøveboring i efteråret 2005, og har i marts 2006 søgt amtet om tilladelse til at etablere en ny indvindingsboring samt til at udbygge prøveboringen til indvindingsboring. Vandværket vil ligeledes udbygge vandværket med vandbehandling med trykfiltrering.
Den ny kildeplads vil få en bedre placering i forhold til potentielle forureningskilder. Ligeledes er arealerne inden for kildepladszonen hovedsagelig braklagt eller ekstensiv dyrket. Det skal dog tilføjes, at der heller
ikke her findes væsentlige beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet.

Forslag til indsatser – Ny kildeplads
•
•
•
•

•

Det bør sikres, at de nye boringer og overbygninger udføres
korrekt.
Der bør ikke ske en intensivering af arealanvendelsen på det
boringsnære område.
Der bør udføres den nødvendige kortlægning af arealanvendelsen og forureningskilder.
Der bør udarbejdes en handlingsplan med beskrivelse af, hvilke
tiltag der skal til for at beskytte det nye indvindingsopland.
Der bør foretages en opfølgning på, at de beskrevne tiltag i
handlingsplanen gennemføres.
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4. Beskrivelse af arealanvendelsen,
fladekilder
I dette afsnit beskrives arealinteresser og arealanvendelsen, herunder
den landbrugsmæssige arealanvendelse, der er knyttet til de tre indsatsområder. På baggrund heraf og sammenholdt med vandforsyningsforhold og de sårbare områder, som beskrevet i kapitel 2 og 3, er der
foretaget en vurdering og opstillet en række konkrete indsatser for at
sikre drikkevandsressourcen overfor fladeforurening.

4.1

Arealinteresser

I de tre indsatsområder er der udpeget en række amtslige arealudpegninger. Disse udpegninger kan på den ene side være en styrke i forhold
til grundvandsbeskyttelsen som f.eks. Miljø Venlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) i Særlige Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) og
på den anden side udgøre en risiko for grundvandet f.eks. byområder,
planlagte veje og stier. Det følgende er en kort beskrivelse af disse arealudpegninger.
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Beskyttet natur og fredede områder

I indsatsområderne findes der en række mindre naturområder (§3) som
er omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesregler. Det
drejer sig hovedsageligt om hede- og overdrevsarealer, et enkelt moseareal og et par mindre søer.
Desuden ligger en mindre del af et fredet område (Holtbjerg) i kildepladszonen til Voerså Vandværk.
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Figur 4.1. Beskyttet natur og fredede områder
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Skovrejsning
Amterne udpeger arealer i
regionplanen, hvor der kan
søges tilskud til skovrejsning.
Staten (Statsskovdistrikterne)
behandler
ansøgningerne
og udbetaler støtte.

Skovrejsning og hvor skovrejsning er uønsket

Der er ikke udpeget skovrejsningsområder i de tre indsatsområder, men
der er udpeget to områder, hvor skovrejsning er uønsket. Det ene ligger
ved Albæk og strækker sig ind i kildepladszonen til Præstbro Vandværk.
Det andet område ligger ved Favrholt og syd for Holtbjerg. Over halvdelen af indvindingsoplandet til Rugtved Fælled Vandværk og en del af
kildepladszonen til Voerså Vandværk ligger inden for dette område,
hvor skovrejsning er uønsket.
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Figur 4.2. Skovrejsning og hvor skovrejsning er uønsket

51

Indsatsplan
Miljø Venlig Landbrugsforanstaltninger
Amterne udpeger ”Særligt
Følsomme Landbrugsområder”(SFL – områder), hvor
der kan søges tilskud til Miljø Venlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ). De frivillige ordninger kan f.eks. omfatte etablering af vedværende græs, efterafgrøder,
sprøjtefri bræmmer langs
vandløb og etablering af
vådområder. Staten (Direktoratet for FødevareErhverv)
udbetaler tilskuddet.

SFL-områder

Store dele af indsatsområderne er udpeget som SFL-områder. Hele oplandet til Præstbro Vandværk og ca. halvdelen af oplandene til Voerså
og Rugtved Fælled vandværker er udpeget som SFL-områder med
grundvandsformål. De tre vandværkernes kildepladszoner er alle beliggende inden for SFL-områder. Gældende MVJ-aftaler i indsatsområderne er beskrevet under hvert vandværk i afsnit 4.3 - 4.5.
I de senere år har det ikke været muligt at indgå nye MVJ-aftaler i SFLgrundvandsområderne. Dette skyldes den statslige prioritering af midlerne, hvor arealer beliggende i Natura 2000 – områderne, har højere
prioritet end arealer beliggende i grundvandsområder.
MVJ - aftaler vurderes pt. ikke at være et anvendeligt virkemiddel til at
opnå de ønskede ændringer af arealanvendelsen. Det må forudses, at
dyrkningsaftaler indtil videre må finansieres af vandværkerne.
Der er ingen Natura-2000 arealer i indsatsområderne.
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Figur 4.3. SFL-områder
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Spildevand i det åbne land

I størstedelen af indvindingsoplandet til Præstbro og Voerså vandværker, samt en mindre del af indvindingsoplandet til Rugtved Fælled
Vandværk, er der udpeget et 1. prioritets vandløbsopland til et forureningsfølsomt vandløb. Hertil er der knyttet en renseklasse, som angiver
det højest tilladelige forureningsniveau i forhold til vandløbet.
Det betyder, at samtlige ejendomme, der udleder spildevand indenfor
disse oplande som minimum skal rense spildevandet for organisk stof
(renseklasse O). Miljøstyrelsen anbefaler nedsivning som den primære
tekniske løsning.
Amtet anbefaler, at kommunerne samtidigt tager de nødvendige hensyn
til de udpegede indsatsområder.
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Figur 4.4. Spildevandsregistrering i det åbne land
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Værdifuldt kulturmiljø

Et større område ved Holt Bjerg - Rugtved er udpeget som værdifuldt
kulturmiljø. Området dækker hele indvindingsoplandene til Voerså og
Rugtved Fælled vandværker. Inden for områderne skal de kulturhistoriske værdier bevares. Der må ikke ske indgreb, der i væsentlig grad forringer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.
Beskyttelsesinteressen omfatter gravhøjskoncentrationer, oldtidsagre
samt voldstedet Rugtved.
Sammenfattende for beskyttelsen af områdets kulturinteresser i forhold
til grundvandsbeskyttelsen er friholdelse af området for yderligere tilplantning, samt i områder med agersystemer opretholdelse af en stabil
(høj) grundvandsstand.
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Figur 4.5. Værdifulde kulturmiljøer
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Geologiske beskyttelsesområde

De tre indsatsområder ligger inden for et større område, der er udpeget
som et geologisk beskyttelsesområde. Disse områder skal friholdes for
byggeri, tekniske anlæg, skovtilplantning, råstofindvinding, kystsikring
eller andet der ødelægger eller slører den geologiske dannelse.
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Figur 4.6. Geologiske beskyttelsesområder
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Særlig værdifuldt landskab

Inden for indvindingsoplandene til de tre vandværker er der udpeget et
særligt værdifuldt landskab.
De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for større
byggeri, tekniske anlæg, veje og lignende, der kan skæmme landskabet. Desuden er det vigtigt, at bevare de karakteristiske træk, der er i
landskabet, f.eks. ved ikke at plante læhegn overalt.
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Figur 4.7. Særlig værdifuldt landskab
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4.2

Kortlægning af landbruget

Der er redegjort for den landbrugsmæssige arealanvendelse gennem
en kortlægning af strukturen i landbruget, afgrødevalget og husdyrproduktionens størrelse.
Beskrivelse af landbrugets punktkilder med nitrat og pesticider og deraf
følgende risiko for forurening er behandlet i kapitel 5.
Kortlægningen af landbrugsdriften er gennemført på grundlag af registeroplysninger fra 2003 og 2004 fra gødningsregnskabet (GR), det
Centrale HusdyrsbrugsRegister (CHR) og det Generelle LandbrugsRegister (GLR). Desuden er der indhentet supplerende oplysninger fra den
lokale landboforening og fra kommunens landbrugsmedarbejdere.
Yderligere er der udført interview med 13 landmænd, som har jord beliggende i de tre indsatsområder.
Nitratudvaskningen er beregnet ved hjælp af en tilpasset DAISY udvaskningsmodel.
De tre indsatsområder Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled vandværker
er relativt velbeskrevet med landbrugsoplysninger fra registrene, men
der mangler oplysninger ved Præstbro Vandværk. Dette kan især forklares ved, at der i indsatsområdet til Præstbro Vandværk er indgået mange MVJ-aftaler om udtagning af jord. I disse arealer er der ikke søgt om
hektarstøtte, og de findes dermed ikke i registrene.
De nuværende oplysninger kan bruges til at identificere, hvor en indsats
er nødvendig. Landbrugets forureningskilder er ikke statiske, men ændrer sig som følge af lovgivning, priser, nye ejerforhold og flere andre
parametre. Det er derfor nødvendigt at overvåge ændringer i indsatsområder sådan, at der løbende kan gribes ind, hvor det viser sig påkrævet.
Ved indgåelse af aftaler mellem landmænd og vandværker er det nødvendigt at tage en samtale med de berørte landmænd om, hvorvidt behovet for indsats har ændret sig.
Med hensyn til udbringning af spildevandsslam er der gennemført interview med Sæby Kommune.
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4.3

Præstbro Vandværk

Arealanvendelsen

Indvindingsoplandet har et areal på 65 hektar. Heraf udgøres godt 77
% af landbrugsareal, og knap 14 % af arealet er tilplantet med skov,
mens knap 3 % udgøres af grønne områder. Ud af de 77 % med landbrug er omkring 36 % ekstensivt landbrug, små naturområder og læbælter. Ca. 4 % af arealet udgøres af spredt bebyggelse som haver og
bygninger. Det resterende areal udgøres af veje med 2 %.

Skove- og naturområder

Inden for kildepladszonen findes der arealer der er tilplantet med løvtræer under MVJ aftaler. Ligeledes findes der opstrøms kildepladszonen
et ca. 3 ha stort nåleskovsområde. I det øvrige opland findes der landbrugsarealer mindre nåleskovsområder. I kildepladszonen og oplandet
findes der små naturområder, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven.
Der er ikke registreret områder med juletræer og pyntegrønt.
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Figur 4.8. Arealanvendelsen i indsatsområdet ved Præstbro Vandværk
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Landbrugsdriften

I indvindingsoplandet til Præstbro Vandværk er landbrugsdriften mest
intensiv i oplandets hale. Den ekstensiveres gradvis mod kildepladszonen, hvor store arealer er udlagt til ekstensivt landbrug og skov.
Landbrugsarealerne i indvindingsoplandet drives af i alt 11 bedrifter
med en gennemsnitsstørrelse på 86 ha. Den største bedrift er på 244
ha og den mindste på 6 ha. Inden for oplandet ligger der to mindre
landbrugsejendomme med kvægbrug.
I kildepladszonen er størstedelen af arealet udtaget af landbrugsproduktionen frem til 2017 (MVJ-aftale). Den resterende del af indvindingsoplandet drives af to deltidsbrug med kødkvæg, en malkekvægsbedrift og en større svinebedrift, hvor sidstnævntes arealer ligger brak.
Vårbyg og vinterhvede er de dominerende afgrøder i oplandet. Andelen
af brak er knap 8 %.
Der er ingen arealer i indvindingsoplandet som drives økologisk.
Den gennemsnitlige husdyrtæthed er kun 0,53 DE/ha i indvindingsoplandet. Generelt er husdyrtætheden lav i kildepladszonen og højere jo
længere væk fra kildepladszonen.
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Figur 4.9. Landbrugsejendomme og husdyrtæthed

(Note: Figuren er lidt misvisende for markblokke i og nordøst for kildepladszo-
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nen. Den ”røde” farve for markblokken i kildepladszonen skal være mindre.
Figuren bygger på registerdata, hvor der ikke er taget højde for de store arealer, der er udtaget af landbrugsproduktionen (MVJ-aftaler, skovområder og §3
områder).

MVJ-aftaler

Der er indgået MVJ-aftaler på ca. 40 ha i indvindingsoplandet, heraf
de 20 ha i kildepladszonen, hvor der i 19 ha er lavet aftale om udtagning af jorden frem til 2017. Aftalen indebærer bl.a., at arealet skal
være dækket med vegetation og ikke må omlægges. Arealet skal være
udtaget af produktion i hele aftaleperioden, og der må ikke tilplantes
med energiskov, pyntegrønt, juletræer og prydvækster.
Inden for indvindingsoplandet findes et større sammenhængende areal,
hvor der tidligere har været lavet MVJ aftaler. Disse er dog ophørt i
2004.
I den midterste del af indvindingsoplandet ved Degnehøje er der 4 ha
med MVJ-aftaler, der løber til 2007. Aftalerne omhandler udlæg af rajgræs og miljøvenlig drift af græs.
I den nordlige del af indvindingsoplandet findes nogle mindre og spredte områder med MVJ aftaler.
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Den nuværende nitratudvaskning

Den gennemsnitlige nitratudvaskning i indsatsområdet/indvindingsoplandet er udregnet til 26 mg/l, mens den i kildepladszonen er udregnet
til 9 mg/l.
Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra landbrugsarealerne alene er
beregnet til 34 mg/l i oplandet, mens den er beregnet til 11 mg/l i kildepladszonen.
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Figur 4.11 Beregnet nitratudvaskning fra rodzonen – alle arealer
Tiltagene i Vandmiljøplan III forventes frem til år 2015 at nedsætte nitratudvaskningen fra landbrugsjord med gennemsnitligt 13 %. Ikke hele
reduktionen i nitratudvaskning kan dog forventes at slå igennem i forhold til grundvandet, da nogle af tiltagene er rettet mod overfladevand.
Antages det imidlertid, at den beregnede nitratudvaskning for landbrugsarealer reduceres med 13 %, fås en gennemsnitlig nitratudvaskning på 23 mg/l for indvindingsoplandet.

Vurdering – nitrat

Kortlægning af de geologiske og grundvandskemiske forhold har udmøntet sig i en udpegning med stor sårbarhed overfor nitrat og har
dermed ingen nævneværdig reduktionskapacitet.
Det vurderes, at den gennemsnitlige lave nitratudvaskning på 9 mg/l i
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kildepladszonen og 26 mg/l i indvindingsoplandet inden for en overskuelig årrække vil sænke nitratindholdet i grundvandet, således at
Amtsrådets nitratmålsætning på 25 mg/l i grundvandsmagasinet kan
overholdes. Det er en forudsætning, at den lave nitratudvaskning i indsatsområdet fastholdes.
Nitratindholdet i det øvre grundvand på vandværkets kildeplads har et
høj indhold af nitrat omkring grænseværdien på 50 mg pr. liter. Vandværket indvinder grundvand i flere dybder (blandingsvand) og det vand
der leveres til forbrugerne har et indhold på ca. 34 mg nitrat pr liter.
Det viser derfor, at effekten af den lave nitratudvaskning i oplandet endnu ikke er slået helt igennem.
Det er behov for at fastholde den lave nitratudvaskning både i kildepladszonen og indvindingsoplandet. Der er et mindre areal indenfor
kildepladszonen, hvor der er stor udvaskning af nitrat. Der bør indgås
en frivillig aftale om nedbringelse af udvaskningen på dette areal.

Pesticidanvendelse

Den sammenlagte pesticidanvendelse er begrænset i indvindingsoplandet og især kildepladszonen som følge af MVJ-aftaler, skov og naturområder. Den gennemsnitlige behandlingshyppighed med pesticider fra
landbrugsarealer i oplandet er på 1,18, hvilket er under landsgennemsnittet for 2004 på 2,39.
Med Pesticidhandlingsplan III (2004 – 2009) blev måltallet for behandlingshyppigheden nedsat fra 2,0 til 1,7 ved udgangen af 2009. Målet
skal ifølge handlingsplanen nås ved en øget rådgivningsindsats på bedriftsniveau.
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Figur 4.12. Behandlingshyppighed med pesticider

(Note: Figuren viser den samlede behandlingshyppighed fordelt på markblokke. Figuren er dog misvisende for markblokkene i og nordøst for kildepladszonen, hvor arealerne er udtaget under MVJ-aftaler og derfor ikke sprøjtes).

Vurdering – pesticider

Der kan ikke udpeges deciderede pesticidfølsomme områder, da forskellige pesticider reagerer forskelligt med jord og grundvand under
forskellige omstændigheder.
De pesticider, der anvendes i landbruget skal være godkendt hertil efter
forudgående undersøgelser af bl.a. risiko for nedsivning til grundvandet. Ved regelret anvendelse anses disse således på det nuværende vidensgrundlag ikke at udgøre en risiko for grundvandet. Indtil Miljøstyrelsen har fastlagt udpegningskriterier i en vejledning, har Amtsrådet
besluttet ud fra et forsigtighedsprincip at beskytte kildepladszonen.
Det vurderes, at risikoen for forurening i indvindingsoplandet med pesticider fra fladekilder i landbrug, skov og natur er begrænset.
Det anbefales at kildepladszonen friholdes for anvendelse og håndtering af pesticider fra såvel flade-, linie- og punktkilder.
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Andre fladekilder

Der udspredes ikke spildevandsslam på arealer inden for indvindingsoplandet.
Der findes en kirkegård i den sydlige del af indvindingsoplandet, men
uden for kildepladszonen. Det formodes, at der har været anvendt pesticider på kirkegårdsarealet. Der må ikke anvendes pesticider på offentlige arealer jf. pesticidaftale mellem Kommunernes Landsforening
(KL), Amtsrådsforening (AR) og Miljøministeren.
Det vurderes, at kirkegården ikke udgør en forureningsrisiko, da den
ligger uden for kildepladszonen.

Forslag til indsatser
Nitrat
•
•
•
•
•

For indvindingsoplandet til Præstbro Vandværk bør den ekstensive drift, og dermed lave nitratudvaskning, fastholdes.
Der bør søges at indgå aftaler om at mindske nitratudvaskningen på marker indenfor kildepladszonen beliggende i den sydlige og østlige del.
Det bør overvejes, at ekstensivere driften af marken i den nordlige ende af indvindingsoplandet.
Høj udvaskning fra enkeltmarker bør undgås.
Informationsmateriale med gode råd om grundvandsvenlig
drift, herunder tilskudsmuligheder, bør rundsendes til de landmænd, der dyrker jord i oplandet.

Pesticider
•
•

For indvindingsoplandet til Præstbro Vandværk bør der først og
fremmest være fokus på kildepladszonen. Her bør arealerne friholdes for anvendelse og håndtering af pesticider.
Informationsmateriale om tilskudsmuligheder bør rundsendes til
de landmænd, der dyrker jord i oplandet. Desuden bør der følges op på informationen.

Slam

•

På baggrund af forsigtighedsprincippet bør der ikke udspredes
spildevandsslam i indvindingsoplandet.

Overvågning
•
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Der bør foretages et periodemæssigt tjek af ændringer i landbrugsdriften, herunder niveauet for nitratudvaskningen og behandlingshyppighed for pesticider. Der bør mindst hver 3. år
laves en screening af udviklingen af nitratbelastningen fra arealer inden for indsatsområdet.
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4.4

Voerså Vandværk

Arealanvendelsen

Indvindingsoplandet har et areal på ca. 60 hektar. Heraf anvendes
knap 88 % til landbrugsformål, 5,4 % til skov, 3,4 % er bebygget areal
med haver og bygninger, 1,7 % grønne områder, 0,7 % veje og 0,1 %
søer og vandløb.
Ud af de knap 88 % landbrug er 5,4 % græsarealer, små naturområder
og ekstensivt landbrug.
Inden for kildepladszonen, i det område, hvor boringerne er placeret,
findes en mindre nåleskov.
I den nordlige ende af indvindingsoplandet findes et mindre område på
1,3 ha med juletræer, som dyrkes på konventionel vis. I oplandet findes
i øvrigt nogle mindre naturområder, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven.
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Figur 4.13. Arealanvendelse i indsatsområdet ved Voerså Vandværk
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Landbrugsdriften

Indvindingsoplandet til Voerså Vandværk er et udpræget landbrugsområde, som drives intensivt. Landbrugsintensiteten er størst i midten af
oplandet.
Landbrugsarealerne i indvindingsoplandet drives af 10 bedrifter med en
gennemsnitsstørrelse på 86 ha. Den største bedrift er på 206 ha og den
mindste på knap 11 ha.
Der findes en aktiv landbrugsejendom med bygninger inden for oplandet. Ejendommen har en kødkvægsbesætning og er beliggende i oplandets nordlige del. Resten af oplandet drives af tre svinebrug og et
kvægbrug. Vinterhvede og havre er de dominerende afgrøder i oplandet. Andelen af brak er 11,2 %.
Den gennemsnitlige husdyrtæthed er 0,94 DE/ha i indvindingsoplandet.
Generelt er husdyrtætheden høj i og nær kildepladszonen og lavere jo
længere væk fra kildepladszonen.

#
#

Landbrugsejendomme og
husdyrtæthed ved
Voerså Vandværk

$

Vandværker

#

Landbrugsejendom

Kildepladszone
Indsatsområde

Husdyrtæthed

< 0.5
DE/ha
0.5 - 1 DE/ha
1 - 1.4 DE/ha
1.4 - 1.7 DE/ha
1.7 - 2.3 DE/ha
> 2.3
DE/ha
Ingen oplysninger

#

$
0

200

Figur 4.14. Landbrugsejendomme og husdyrtæthed
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Flere af de MVJ aftaler, som er indgået i oplandet, især i kildepladszonen er udløbet i 2004. I den nordlige del af oplandet er der lavet aftale
om 0,7 ha udtagning af agerjord frem til 2018.
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Figur 4.15. MVJ–aftaler
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Den nuværende nitratudvaskning

Den gennemsnitlige nitratudvaskning i oplandet er udregnet til 59 mg/l,
mens den i kildepladszonen er udregnet til 23 mg/l.
Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra landbrugsarealerne er beregnet til 66 mg/l, mens den for kildepladszonen er beregnet til 34 mg/l.
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Figur 4.16. Beregnet nitratudvaskning fra rodzonen – alle arealer
Tiltagene i Vandmiljøplan III forventes frem til år 2015 at nedsætte nitratudvaskningen fra landbrugsjord med gennemsnitligt 13 %. Ikke hele
reduktionen i nitratudvaskningen kan dog forventes at slå igennem i
forhold til grundvandet, da nogle af tiltagene er rettet mod overfladevand.
Antages det imidlertid, at den beregnede nitratudvaskning for landbrugsarealer reduceres med 13 %, fås en gennemsnitlig nitratudvaskning på 51 mg/l for indvindingsoplandet.

Vurdering – nitrat

Kortlægning af de geologiske og grundvandskemiske forhold har udmøntet sig i en udpegning med stor sårbarhed overfor nitrat og har
dermed ingen nævneværdig reduktionskapacitet.
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Det vurderes, at den gennemsnitlige høje nitratudvaskning på 59 mg/l i
indvindingsoplandet og 23 mg/l i kildepladszonen giver anledning til,
at Amtsrådets nitratmålsætning på 25 mg/l i grundvandsmagasinet
overskrides.
I flere af vandværkets indvindingsboringer er der målt et nitratindhold
mellem 50 og 80 mg nitrat pr liter. Vandværket har en indvindingsboring, hvor der indvindes i ca. 80 meters dybde og nitratindholdet er under 1 mg/l. På grund af andre naturlige forekomne stoffer er det ikke
muligt kun at satse på at indvinde i denne dybde. Vandværket blander
derfor vandet og kan på nuværende tidspunkt holde nitratindholdet, på
det vand der leveres til forbrugerne på mellem 15 og 35 mg/l.
Det vurderes derfor at en indsats er nødvendig for at sikre, at den nuværende indvinding på Voerså Vandværk ikke vil overskride drikkevandskvalitetskriteriet mht. nitrat.

Pesticidanvendelse

Den gennemsnitlige behandlingshyppighed med pesticider fra landbrugsarealer i oplandet er på 1,3 hvilket er under landsgennemsnittet
på 2,39 (2004). Behandlingshyppigheden viser en relativ intensiv dyrkning, men niveauet er ikke alarmerende.
Med Pesticidhandlingsplan III (2004 – 2009) blev måltallet for behandlingshyppigheden nedsat fra 2,0 til 1,7 ved udgangen af 2009. Målet
skal ifølge handlingsplanen nås ved en øget rådgivningsindsats på bedriftsniveau.
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Figur 4.17. Behandlingshyppighed med pesticider

Vurdering – pesticider
Der kan ikke udpeges deciderede pesticidfølsomme områder, da forskellige pesticider reagerer forskelligt med jord og grundvand under
forskellige omstændigheder.
De pesticider, der anvendes i landbruget skal være godkendt hertil efter
forudgående undersøgelser af bl.a. risiko for nedsivning til grundvandet. Ved regelret anvendelse anses disse således på det nuværende vidensgrundlag ikke at udgøre en risiko for grundvandet. Indtil Miljøstyrelsen har fastlagt udpegningskriterier i en vejledning, har Amtsrådet
besluttet ud fra et forsigtighedsprincip at beskytte kildepladszonen.
På baggrund af områdets sårbarhed og høje nitratfund, er der en relativ høj risiko for forurening med pesticider fra fladekilder på landbrugsjord i indvindingsoplandet. Nitraten er en indikator for, at også andre
fremmedstoffer kan findes i grundvandet.
Det anbefales, at kildepladszonen friholdes for anvendelse og håndtering af pesticider fra såvel flade-, linie- og punktkilder.

Andre fladekilder

Der udspredes ikke spildevandsslam på arealer inden for indvindingsoplandet.
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Der er ikke registeret øvrige fladekilder i oplandet til Voerså Vandværk.

Forslag til indsatser
Nitrat
•

•
•

For indvindingsoplandet til Voerså Vandværk bør den nuværende høje nitratudvaskning nedbringes. Enten ved at indgå dyrkningsaftaler med de pågældende landmænd, eller opkøbe jord
til ekstensiv drift. Der bør være særlig fokus på at nedbringe nitratudvaskning i kildepladszonen.
Informationsmateriale med gode råd om grundvandsvenlig
drift, herunder tilskudsmuligheder, bør rundsendes til de landmænd, der dyrker jord i oplandet.
Hele indvindingsoplandet bør udpeges som SFL-område.

Pesticider
•
•

For indvindingsoplandet til Voerså Vandværk bør der først og
fremmest være fokus på kildepladszonen. Her bør arealerne friholdes for anvendelse og håndtering af pesticider.
Informationsmateriale om tilskudsmuligheder bør rundsendes til
de landmænd, der dyrker jord i oplandet. Desuden bør der følges op på informationen.

Slam

•

På baggrund af forsigtighedsprincippet bør der ikke udspredes
spildevandsslam i indvindingsoplandet.

Overvågning
•

Der bør foretages et periodemæssigt tjek af ændringer i landbrugsdriften, herunder niveauet for nitratudvaskningen og behandlingshyppighed for pesticider. Der bør mindst hver 3. år
laves en screening af udviklingen af nitratbelastningen fra arealer inden for indsatsområdet.
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4.5

Rugtved Fælled Vandværk

Arealanvendelsen

Indvindingsoplandet har et areal på 40 hektar. Heraf anvendes 74,5 %
til landbrugsformål, 12,6 % til skov, 5,2 % er bebygget areal med haver
og bygninger, 2,5 % grønne områder, 2 % veje og 1,8 % søer og
vandløb.
Af landbrugsarealet er 1,6 % græsmarker, små naturområder og ekstensivt landbrug.
Der findes et mindre skovområde i kildepladszonen. Derudover findes
der i midten af oplandet ved ”Langeland” et skov- og naturområde.
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Figur 4.18. Arealanvendelsen i indsatsområdet ved Rugtved Fælled
Vandværk

72

Indsatsplan

Landbrugsdriften

Indvindingsoplandet til Rugtved Fælled Vandværk er et landbrugsområde som drives intensivt. Landbrugsintensiteten er størst i midten og
øverst i oplandet. Der ligger to ejendomme inden for indvindingsoplandet.
Landbrugsarealerne i oplandet drives af 7 bedrifter med en gennemsnitstørrelse på 91,3 ha. Den største bedrift er på 279,6 ha og den
mindste er på 27,4 ha.
Vinterbyg og vårbyg er de dominerende afgrøder i oplandet. Andelen af
brak er 15,2 % (2004). Der er ingen MVJ-aftaler i indvindingsoplandet.
Den gennemsnitlige husdyrtæthed er 1,03 DE/ha. Generelt er husdyrtætheden høj i og nær kildepladszonen og meget høj i den nordlige del
af indvindingsoplandet.
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Figur 4.19. Landbrugsejendomme og husdyrtæthed
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Den nuværende nitratudvaskning

Den gennemsnitlige nitratudvaskning i oplandet er beregnet til 52 mg/l,
mens den i kildepladszonen er beregnet til 57 mg/l.
Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra landbrugsarealerne alene er
beregnet til 69 mg/l i indvindingsoplandet og 63 mg/l i kildepladszonen.
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Figur 4.20 Beregnet nitratudvaskning fra rodzonen - alle arealer
Tiltagene i Vandmiljøplan III forventes frem til år 2015 at nedsætte nitratudvaskningen fra landbrugsjord med gennemsnitligt 13 %. Ikke hele
reduktionen i nitratudvaskning kan dog forventes at slå igennem i forhold til grundvandet, da nogle af tiltagene er rettet mod overfladevand.
Antages det imidlertid, at den beregnede nitratudvaskning for landbrugsarealer reduceres med 13 %, fås en gennemsnitlig nitratudvaskning på 45 mg/l for indvindingsoplandet.

Vurdering – nitrat

Kortlægning af de geologiske og grundvandskemiske forhold har udmøntet sig i en udpegning med stor sårbarhed overfor nitrat.
Det vurderes, at den gennemsnitlige høje nitratudvaskning på 52 mg/l i
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indvindingsoplandet og 57 mg/l i kildepladszonen giver anledning til,
at Amtsrådets nitratmålsætning på 25 mg/l i grundvandsmagasinet
overskrides. Der er samtidigt konstateret, at vandværket indvinder
grundvand med et nitratindhold i boring 1 på 50 mg/l og fra boring 2
på 20 mg/l.
Det vurderes derfor, at hvis den nuværende indvinding på Rugtved Fælled Vandværk skal sikres, så drikkevandskvalitetskriteriet mht. nitrat ikke
overskrides, er det nødvendigt med en hurtig indsats for at nedbringe
nitratudvaskningen.
Ud fra en samlet vurdering af den nuværende kildeplads mht. vandkvalitet, boringernes tilstand og placering, bør Rugtved Fælled Vandværk
flytte kildeplads og etablere nye boringer.
Rugtved Fælled Vandværk har besluttet at flytte kildeplads.

Pesticidanvendelse

Den gennemsnitlige behandlingshyppighed med pesticider fra landbrugsarealer i oplandet er på 1,62. Behandlingshyppigheden viser en
relativ intensiv dyrkning, men niveauet er ikke alarmerende.
Med Pesticidhandlingsplan III (2004 – 2009) blev måltallet for behandlingshyppigheden nedsat fra 2,0 til 1,7 ved udgangen af 2009. Målet
skal ifølge handlingsplanen nås ved en øget rådgivningsindsats på bedriftsniveau.
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Figur 4.21. Behandlingshyppighed med pesticider
Vurdering – pesticider

Der kan ikke udpeges deciderede pesticidfølsomme områder, da forskellige pesticider reagerer forskelligt med jord og grundvand under
forskellige omstændigheder.
De pesticider, der anvendes i landbruget, skal være godkendt hertil efter forudgående undersøgelser af bl.a. risiko for nedsivning til grundvandet, og ved regelret anvendelse anses disse således på det nuværende videns grundlag ikke at udgøre en risiko for grundvandet. Indtil
Miljøstyrelsen har fastlagt udpegningskriterier i en vejledning, har Amtsrådet besluttet ud fra et forsigtighedsprincip at beskytte kildepladszonen.
Det vurderes på baggrund af områdets sårbarhed og høje nitratfund i
de to boringer, at risikoen for forurening i indvindingsoplandet med pesticider fra fladekilder på landbrugsjord er relativ høj. Fundet af nitrat er
en indikator for, at der også kan findes andre fremmedstoffer i grundvandet.
Det kan derfor ikke udelukkes, at enkelte aktivstoffer eller nedbrydningsprodukter vil sive ned til grundvandet og evt. i koncentrationer
over drikkevandskriteriet.
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Det anbefales, at kildepladszonen friholdes for anvendelse og håndtering af pesticider fra såvel flade-, linie- og punktkilder.

Andre fladekilder

Der udspredes ikke spildevandsslam på arealer inden for indvindingsoplandet.
Der er ikke registeret øvrige fladekilder i oplandet til Rugtved Fælled
Vandværk.

Forslag til indsatser – Ny kildeplads

Rugtved Fælled Vandværk har besluttet at flytte deres kildeplads og
etablere nye boringer.
Kildepladsen bør flyttes for at undgå forurening fra nærliggende gyllebeholder (se kapitel 5 om forureningskilder). Det vurderes at være billigere at flytte kildepladsen og boringerne, end at flytte den nærliggende
gyllebeholder. Dette skal sammenholdes med, at de nuværende boringer, udover at ligge ca. 100 meter fra gyllebeholderen, er placeret tæt
op ad en amtsvej, og at boringsafslutninger er nedgravet og ikke tilgængelige, og kan derfor heller ikke kontrolleres.
Nedenstående forslag til indsatser er rettet mod den fremtidige kildeplads.

Ny kildeplads og boringer
•
•
•
•

Der etableres nye indvindingsboringer og behandlingsanlæg.
Der beregnes og udpeges indvindingsopland/indsatsområde og
kildepladszone.
Indsatsområdet med hensyn til nitrat revideres.
De eksisterende indvindingsboringer sløjfes efter forskrifterne.

SFL - område
•

Udpegning af SFL-område bør revideres i forhold til det nye
indsatsområde.

Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder
•

Der bør udføres kortlægning af arealanvendelsen og forureningskilder (punkt-, linie- og fladekilder) af det nye indsatsområde ved Rugtved Fælled Vandværk.

Handlingsplan
•

Der bør udarbejdes en handlingsplan, der beskriver hvad der
konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i det nye
indsatsområde. Planen bør desuden angive, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår
de gennemføres.
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5. Beskrivelse af forureningskilder,
punkt- og liniekilder
I forbindelse med indsatsplanlægningen er der ud over kortlægning af
arealanvendelsen, herunder den landbrugsmæssige arealanvendelse,
også foretaget en kortlægning af øvrige mulige forureningskilder i indsatsområderne. For hvert af de tre vandværker beskrives forureningskilderne fra punkt- og liniekilder med en vurdering af forureningsrisiko og
indsatsbehov.
Vurderingen bygger på resultaterne fra landbrugskortlægning og kortlægning af punkt-, linie og fladekilder.
Kortlægning af arealanvendelsen herunder den landbrugsmæssige arealanvendelse er beskrevet i kapitel 4.

5.1

Kortlægning af forureningskilder

En del af grundlaget for indsatsplaner er en kortlægning af mulige forureningstrusler. Trusler udgøres både af forureninger, der er sket, men
som måske ikke er opdaget endnu, og aktiviteter, hvor der kan være
risiko for uheld med spild, som vil kunne være en trussel i fremtiden.
Trusler kan også udgøres af brug af gødning og bekæmpelsesmidler i
særligt sårbare områder eller i nærheden af gamle brønde og boringer,
som kan fungere som spredningsveje for miljøfremmede stoffer.
Strategien er, at alle sådanne trusler kortlægges, dvs. at både eksisterende og historiske mulige forureningskilder og spredningsveje stedfæstes og beskrives med hensyn til risiko, og hvilke miljøfremmede stoffer,
der udgør forureningsrisikoen. Der indsamles derfor oplysninger om alle aktiviteter og anlæg, der kan udgøre trusler inden for området.
Der skelnes mellem tre forskellige forureningskilder, nemlig punkt-, linie- og fladekilder. Punktkilder er knyttet til et bestemt sted. En olietank,
et renseri, en fabrik og en tankstation er eksempler på punktkilder. Liniekilder kan enten være knyttet til en strækning eller et sted på strækningen. Veje og jernbaner er eksempler på liniekilder. Begge steder kan
der principielt forekomme forurening i hele liniens udstrækning, f.eks.
på veje ved saltning og kemisk ukrudtsbekæmpelse, og begge steder er
der en særlig risiko for, at der sker uheld med spild af benzin- og olieprodukter eller andre miljøfremmede stoffer et eller andet sted på en
strækning. Landbrugsarealer, sportspladser, parker mv. er fladekilder,
hvis gødning og bekæmpelsesmidler udspredes på sådanne arealer.
Fladekilder er beskrevet i kapitel 4.
En spredningsvej kan f.eks. være en gammel brønd i nærheden af en
egentlig forureningskilde, hvor forurenende stoffer kan løbe direkte ned
i brønden og spredes ud i drikkevandsressourcen.
De fleste oplysninger hentes i den pågældende kommune eller amtet.
Begge steder gælder det, at adressen skal være kendt før man kan søge
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de relevante oplysninger, og derfor gennemgås et større historisk materiale for at sikre, at alle linier, steder og flader er kendte, inden den
egentlige informationssøgning kan finde sted. Der gennemgås derfor
bl.a. gamle telefonbøger og vejvisere for at identificere tidligere virksomheder, som kan tænkes at kunne forurene jorden.
I dette kapitel resumeres kortlægningen, risikovurdering og den nødvendige indsats over for forurening fra punkt- og liniekilder.

5.2

Præstbro Vandværk

Punktkilder – landbrug
Inden for indvindingsoplandet findes der to mindre deltidsbrug med
kvæg og dermed potentielle kilder med punkforurening. Ingen af de to
ejendomme ligger inden for kildepladszonen. Den ene ejendom ligger
umiddelbart opstrøms kildepladszonen. Den anden ejendom ligger i
oplandets yderste hale. Der er ikke foretaget interview på sidstnævnte
ejendom.

Nitrat

Den ene ejendom har en større aktiv gyllebeholder, en aktiv møddingsplads og en aktiv ajlebeholder. Det kan ikke udelukkes, at den ene nitratpunktkilde sammen med andre kilder til nitratnedsivning samlet kan
udgøre en trussel mod indvindingen, men risikoen vurderes at være relativt lille.
Det vurderes, at opbevaringsfaciliteterne ikke forøger den samlede nitratudvaskning nævneværdigt i oplandet. Samlet set syntes der ikke at
være grund til at foretage særlige foranstaltninger de næste 4-5 år.

Pesticider

Den ene ejendom anvender ikke skylletank i marken, og vandslangen
lægges i tanken ved påfyldning af vand.
Der er kendskab til at den ene ejendom på et tidspunkt har anvendt
Prefix til renholdelse af udenomsarealer, hvilket kan give anledning til
forurening med nedbrydningsproduktet BAM fra aktivstoffet dichlobenil.
På den anden ejendom, hvor der ikke har været foretaget interview,
formodes det, at der tidligere har været anvendt Prefix eller Casoron til
udenomsarealerne.
For ejendommene i indvindingsoplandet til Præstbro Vandværk er der et
par enkelte punkter i forhold til håndtering af pesticider, som skal forbedres, før risikoen for forurening kan betragtes som lav.
I et enkelt tilfælde bør det overvejes, om anvendelse af en skylletank i
marken vil begrænse risikoen for forurening, ligesom det skal undgås,
at vandslangen placeres i tanken ved påfyldning. Der vil være en risiko
for tilbageløb fra sprøjten ved driftsstop.
Der findes ingen tydeligt uhensigtsmæssige vaske- og påfyldningspladser for pesticider eller centralt placerede gårdspladser som sprøjtes.
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Der er ikke kendskab til nedgravet pesticidemballage, men der er fremkommet oplysninger fra de interviewede, om tre forskellige steder, hvor
der kan ligge eller være nedgravet forskellige former for affald.
Andre punktkilder
Hovedparten af de andre punktkilder, der er lokaliseret i indvindingsoplandet til Præstbro Vandværk, er private afløbsanlæg og olietanke. Herudover er der lokaliseret en enkeltindvinding. Der er ikke lokaliseret
hverken nuværende eller tidligere erhverv indenfor indvindingsoplandet
til Præstbro Vandværk.
De lokaliserede afløbsanlæg, olietanke og enkeltindvindingen er ikke
nødvendigvis det faktiske antal. Oplysningerne stammer fra OIS og
olietank-/byggesagsarkiv, og disse arkiver er ikke komplette.
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Private afløbsanlæg

Inden for indvindingsoplandet er der lokaliseret 9 afløbsanlæg, heraf 5
inden for kildepladszonen. Der er ikke kendskab til den eksakte placering.
Sæby Kommune har efter kortlægningens afslutning oplyst, at der findes
7 afløbsanlæg inden for indvindingsoplandet, hvoraf 4 ligger inden for
kildepladszonen.
Det vurderes på baggrund af beliggenheden af 4 afløbsanlæg inden for
kildepladspladszonen, at udledning af spildevand og de tilknyttede stoffer, kan udgøre en mindre risiko for grundvandsressourcen i området.
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Figur 5.1. Private afløbsanlæg
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Varmeforsyning - olietanke

Inden for indvindingsoplandet til Præstbro Vandværk er der ingen kollektiv varmeforsyning.
Der er lokaliseret 5 adresser med olietanke inden for indvindingsoplandet, heraf 3 beliggende i kildepladszonen. Herudover 2 ejendomme
med centralvarme med flydende brændsel og 2 med kakkelovne. Ud af
de 5 lokaliserede olietanke, er 3 nedgravede, heraf 2 inden for kildepladszonen.
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Figur 5.2. Varmeforsyning
Det vurderes på baggrund af de iltfrie forhold i området, herunder de
sandsynligvis gunstige betingelser for nedbrydning af en evt. fyringsolieforurening, at de mindre olietanke, der måtte være inden for kildepladszonen, kun udgør en begrænset risiko for vandindvindingen.

83

Indsatsplan

Vandforsyning – ikke almene anlæg

Alle ejendomme beliggende inden for indvindingsoplandet er tilsluttet
Præstbro Vandværk. Der er lokaliseret en sløjfet boring og en enkeltindvinding (boring), som ikke anvendes til drikkevandsforsyning mere. En
systematisk opsporing af gamle boringer og brønde inden for indvindingsoplandet og kildepladszonen er ikke foretaget.
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Figur 5.3. Vandforsyning
Det vurderes på baggrund af boringernes beliggenhed i kildepladszonen, at nedsivning med miljøfremmede stoffer mv. udgør en begrænset
risiko for vandindvindingen i området, idet den ene boring er sløjfet,
mens den anden ikke mere anvendes til vandforsyning.
Liniekilder
Der er ingen liniekilder i indvindingsoplandet.
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Forslag til indsatser
Landbrug - punktkilder
•

•
•

•
•

Der bør overvejes om anvendelse af skylletank i marken vil begrænse risikoen for forurening. Desuden bør det undgås, at
vandslangen placeres i tanken ved påfyldning for at undgå risiko for tilbageløb fra sprøjten.
Der bør ikke anvendes og håndteres pesticider i kildepladszonen. Risikoen for særligt punktkildeforurening fra pesticider bør
desuden begrænses mest muligt i indvindingsoplandet.
Der bør være øget fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse
med landbrugstilsyn, herunder forhold omkring pesticidhåndtering og anvendelse, af de to ejendomme inden for indvindingsoplandet.
Det bør ved etablering af nye opbevaringsfaciliteter i indvindingsoplandet stilles særlige krav til anlægget.
Det anbefales, at der iværksættes en kampagne om pesticidfri
renholdelse af gårdspladser inden for indvindingsoplandet.

Private afløbsanlæg
•
•

Det anbefales, at der foretages besigtigelse, tilstandsvurdering
og risikovurdering af afløbsanlæggene inden for kildepladszonen.
Det anbefales, at ejere og brugere af nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet informeres om forureningsrisikoen ved brugen
af miljøfremmede stoffer ved rengøring m.v. i forhold til vandindvindingen.

Varmeforsyning - olietanke
•

•

Det anbefales, at der foretages besigtigelse og tilstandsvurdering af de få olietanke, der ligger inden for kildepladszonen.
Evt. anmodning til grundejere om lovliggørelse af ikke-lovlige
tankanlæg.
Der bør være et generelt forbud mod nedgravning af nye olietanke incl. rørføringer inden for kildepladszonen.

Vandforsyning – ikke almene anlæg
•

•

Gamle boringer og brønde bør opspores. Ubenyttede boringer
og brønde skal sløjfes efter forskrifterne.
Der bør ikke gives tilladelse til markvandings- og havevandingsboringer inden for kildepladszonen og indvindingsoplandet.
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5.3

Voerså Vandværk

Punktkilder – landbrug
Inden for indvindingsoplandet findes der en kvægbedrift og dermed potentielle kilder med punkforurening som eksempelvis vaske- og påfyldningspladser for sprøjter, gårdsplads, der sprøjtes, samt møddingspladser og aljebeholdere. Ejendommen ligger uden for kildepladszonen i
oplandets hale.

Nitrat

Ejendommen indenfor oplandet har en møddingsplads med afløb til ajlebeholder og ajlebeholder fra bindestald. Der findes ingen opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning inden for kildepladszonen.
Det kan ikke udelukkes, at den ene nitratpunktkilde sammen med andre
kilder til nitratnedsivning samlet kan udgøre en trussel mod indvindingen, men risikoen vurderes at være relativt lille, set i lyset af, at punktkilderne findes i oplandets hale.

Pesticider

Før 1990 har der været anvendt pesticider (Prefix) til renholdelse af
gårdspladsen, hvilket kan give anledning til forurening med nedbrydningsproduktet BAM fra aktivstoffet dichlobenil. I dag renholdes gårdspladsen uden brug af sprøjtemidler.
Ved tømning og rengøring af sprøjten tømmes restvæsken ud på marken, og det må derfor formodes, at belastningen herfra er begrænset.
Der er et par enkelte punkter i forhold til håndtering af pesticider, som
skal forbedres, før risikoen for forurening kan betragtes som lav.
Marksprøjte påfyldes på møddingsplads af beton, hvor der er afløb til
en 10 år gammel ajlebeholder. Såfremt ajlebeholderen er tæt, er det en
god løsning. Det bør sikres, at der ikke sker nedsivning af pesticider til
grundvandet. Der er 200 meter til egen vandboring fra møddingspladsen.
I to tidligere mergelgrave syd for ejendommen er der fundet olie- og
pesticidemballage og mange andre former for affald.
Andre punktkilder
Hovedparten af andre punktkilder, der er lokaliseret i indvindingsoplandet til Voerså Vandværk, er private afløbsanlæg og olietanke. Desuden er der 1 enkeltindvinding.
De lokaliserede afløbsanlæg, olietanke og enkeltindvindinger er ikke
nødvendigvis det faktiske antal. Oplysningerne stammer fra OIS og
olietank-/byggesagsarkiv, og disse arkiver er ikke komplette.
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Private afløbsanlæg

Der er lokaliseret 9 private afløbsanlæg inden for oplandet, heraf 4 inden for kildepladszonen. Den eksakse placering for alle afløbsanlæggene kendes ikke.
Sæby Kommune har efter kortlægningens afslutning oplyst, at der findes
2 afløbsanlæg inden for oplandet, hvoraf 1 ligger indenfor kildepladszonen.
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Figur 5.4. Private afløbsanlæg
Det vurderes på baggrund af beliggenheden af 1 afløbsanlæg inden for
kildepladszonen, at udledning af spildevand og de tilknyttede stoffer
kan udgøre en mindre risiko for grundvandsressourcen i området.
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Varmeforsyning - olietanke

Inden for indvindingsoplandet til Voerså Vandværk er der ingen kollektiv
varmeforsyning. Der er lokaliseret 3 ejendomme med centralvarmeanlæg med flydende brændsel. Det formodes, at tankene anvendes til fyringsolie. Desuden er der registeret 1 ejendom med en olietank. Alle
beliggende uden for kildepladszonen.
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Figur 5.5. Varmeforsyning
Det vurderes på baggrund af de iltfrie forhold i området, herunder de
sandsynligvis gunstige betingelser for nedbrydning af en evt. fyringsolieforurening, at de mindre olietanke, der evt. er inden for kildepladszonen, kun udgør en begrænset risiko for vandindvindingen.
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Vandforsyning – ikke almene anlæg

Der er lokaliseret en brønd inden for kildepladszonen, som ikke anvendes til vandforsyning. 3 enkeltindvindinger er registret inden for indvindingsoplandet. En systematisk opsporing af gamle boringer og brønde
inden for indvindingsoplandet og kildepladszonen er ikke foretaget.
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Figur 5.6. Vandforsyning
Det vurderes på baggrund af brøndens beliggenhed uden for kildepladszonen, at nedsivning med miljøfremmede stoffer mv. udgør en begrænset risiko for grundvandsressourcen i området.
Liniekilder
Der er ikke lokaliseret liniekilder i indvindingsoplandet til Voerså Vandværk.
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Forslag til indsatser
Punktkilder - Landbrug
•
•
•

•

•
•

Forholdene omkring afvanding til ajlebeholder fra møddings og vaskepladsen bør undersøges.
Det bør undersøges om en oprensning af to tidligere mergelgrave med olie- og pesticidemballage er nødvendigt.
Det anbefales, at der ikke bør anvendes og håndteres pesticider
i kildepladszonen. Risikoen for særligt punktkildeforurening fra
pesticider bør desuden begrænses mest muligt i indvindingsoplandet.
Der bør være øget fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse
med landbrugstilsyn, herunder forhold omkring pesticidhåndtering og anvendelse, af ejendommen inden for indvindingsoplandet.
Der bør ved etablering af nye opbevaringsfaciliteter i indvindingsoplandet stilles særlige krav til anlægget.
Det anbefales, at der iværksættes en kampagne om pesticidfri
renholdelse af gårdspladser inden for indvindingsoplandet.

Private afløbsanlæg
•
•

Det anbefales, at der foretages besigtigelse, tilstandsvurdering
og risikovurdering af afløbsanlæggene inden for kildepladszonen.
Det anbefales, at ejere og brugere af nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet informeres omkring forureningsrisikoen ved
brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring m.v. i forhold til
vandindvindingen.

Varmeforsyning – olietanke
•

Der bør være et generelt forbud mod nedgravning af nye olietanke incl. rørføringer inden for kildepladszonen.

Vandforsyning – ikke almene anlæg
•
•
•

90

Gamle boringer og brønde bør opspores. Ubenyttede boringer
og brønde skal sløjfes efter forskrifterne.
Der bør foretages besigtigelse af boringer og brønde, som er i
brug. Der bør sikres, at boringer og brønde er indrettet efter
forskrifterne.
Der bør ikke gives tilladelse til markvandings- og havevandingsboringer inden for kildepladszonen og indvindingsoplandet.

Indsatsplan

5.4

Rugtved Fælled Vandværk

Punktkilder - landbrug

Nitrat og pesticider

Inden for indvindingsoplandet findes der 2 landbrugsejendomme. Den
ene, som ligger midt i oplandet, er et deltidsbrug med meget begrænsede og ekstensive landbrugsaktiviteter. Ejendommen ligger uden for
kildepladszonen. Risikoen for punktkilder med nitrat og pesticider fra
ejendommen betragtes som meget lav. Der anvendes pesticider (Roundup) til renholdelse af gårdspladsen.
Pesticider (Roundup) opbevares ikke i kemikalierum ift. forskrifterne.
Idet den anden ejendom ligger i oplandets hale, er det vurderet, at en
evt. punktkildebelastning ikke vil udgøre en risiko for vandindvindingen.
Der er ikke kendskab til nedgravet affald.

Gyllebeholder

En tredje ejendom med adresse uden for indsatsområdet, har en aktiv
gyllebeholder liggende i kildepladszonen ca. 100 meter fra boringerne.
Gyllebeholderen vurderes til at udgøre en stor trussel for vandindvinding i området.
Andre punktkilder
De fleste andre punktkilder, der er lokaliseret i oplandet til Rugtved Fælled Vandværk, er private afløbsanlæg og olietanke. Derudover 2 enkeltindvindere, 1 nuværende transformatorstation og 1 tidligere minkfarm
inden for indvindingsoplandet.
De lokaliserede afløbsanlæg, olietanke og enkeltindvindinger er ikke
nødvendigvis det faktiske antal. Oplysningerne stammer fra OIS og
olietank-/byggesagsarkiv, og disse arkiver er ikke komplette.

Private afløbsanlæg

Der er lokaliseret 4 private afløbsanlæg (nedsivningsanlæg) inden for
oplandet. Den eksakse placering for afløbsanlæggene kendes ikke.
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Figur 5.7 Private afløbsanlæg
Det vurderes på baggrund af beliggenhed af de 4 afløbsanlæg uden
for kildepladszonen, at udledning af spildevand og de tilknyttede stoffer
ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen i området.
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Varmeforsyning - olietanke

Inden for indvindingsoplandet til Rugtved Fælled Vandværk er der ingen
kollektiv varmeforsyning. Der er lokaliseret 2 ejendomme med centralvarme med flydende brændsel. Det formodes, at tankene anvendes til
fyringsolie. Desuden er der registeret 3 overjordiske olietanke. Alle beliggende uden for kildepladszonen.
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Figur 5.8. Varmeforsyning
Det vurderes, at de mindre olietanke inden for indvindingsoplandet kan
udgøre en risiko for vandindvindingen, da grundvandsmagasinet er
sårbart.

Erhverv

Inden for indvindingsoplandet er der lokaliseret en tidligere minkfarm
og en nuværende mindre transformatorstation.
Minkfarmen har været i drift før 1987-1990. Den eksakte placering af
den tidligere minkfarm kendes ikke, men en del af matrikelen, hvorpå
den har ligget, overlapper indvindingsoplandet. Der er ingen kendskab
til hvilke bekæmpelsesmidler (mod utøj), der har været anvendt og om
der har været anvendt opløsningsmidler til pelsbehandling.
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Det vurderes, at aktiviteterne potentielt kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen.

Vandforsyning - ikke almene anlæg

Der er lokaliseret 1 brønd og 1 boring inden for oplandet, men uden
for kildepladszonen, til Rugtved Fælled Vandværk. Herudover 3 ejendomme med almen vandforsyning. En systematisk opsporing af gamle
boringer og brønde inden for indvindingsoplandet og kildepladszonen
er ikke foretaget.
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Figur 5.9. Vandforsyning
Det vurderes på baggrund af beliggenhed uden for kildepladszonen, at
nedsivning med miljøfremmede stoffer mv. ikke udgør en risiko for
grundvandsressourcen i området.
Liniekilder
Der er 2 liniekilder inden for oplandet til Rugtved Fælled Vandværk,
fordelingsvej (Kringelhedevej) og en spildevandsledning.
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Veje

Kringelhedevej ligger inden for kildepladszonen og ca. 10 meter fra boringerne. Vejen er beregnet til tung trafik og benyttes også til transport
af farligt gods.
Der anvendes ikke pesticider i dag til vedligeholdelse af rabatterne.
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Figur 5.10. Veje og spildevandsledning
Grundvandet i oplandet til Rugtved Fælled Vandværk er sårbart over for
forurening, hvis der sker et uheld med kemikalietransport. Boringerne
ligger umiddelbart op ad landevejen og grundvandsmagasinet er ubeskyttet. Uheld med kemikalietransporter kan omfatte mange forskellige
stoffer, hvoraf mange kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandsressourcen.
Det vurderes, at sandsynligheden for, at der sker et uheld i nærheden af
boringerne er minimal. Da risikoen for uheld er minimal, er der ikke foreslået nogen indsats.

Spildevandsledning

Spildevandsledningen krydser oplandet til Rugtved Fælled Vandværk.
Spildevandsledningen er en trykledning, der afleder spildevand fra bl.a.
Præstbro.
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Det vurderes, at spildevandsledningen ikke udgør en forureningsrisiko
for grundvandsressourcen, da den ligger uden for kildepladszonen.
Forslag til indsatser – Ny kildeplads
Kildepladsen bør flyttes for at undgå forurening fra nærliggende gyllebeholder. Det vurderes at være billigere at flytte kildeplads og boringerne, end at flytte den nærliggende gyllebeholder. Dette skal sammenholdes med, at de nuværende boringer, udover at ligge ca. 100
meter fra gyllebeholderen, er placeret tæt op ad en amtsvej, og at boringsafslutninger er nedgravet og ikke tilgængelige, og kan derfor heller
ikke kontrolleres.

Rugtved Fælled Vandværk har på denne baggrund besluttet at flytte deres kildeplads og etablere nye boringer. Forslag til indsatser er rettet
mod den fremtidige kildeplads.
Ny kildeplads og boringer
•
•
•
•

Der etableres nye indvindingsboringer og behandlingsanlæg.
Der beregnes og udpeges indvindingsopland/indsatsområde og
kildepladszone.
Indsatsområde med hensyn til nitrat revideres.
De eksisterende indvindingsboringer sløjfes efter forskrifterne.

Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder
•

Der bør udføres kortlægning af arealanvendelsen og forureningskilder (punkt-, linie- og fladekilder) af det nye indsatsområde ved Rugtved Fælled Vandværk.

Handlingsplan
•
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Der bør udarbejdes en handlingsplan, der beskriver hvad der
konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i det nye
indsatsområde. Planen bør desuden angive hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser og hvornår de
gennemføres.

Indsatsplan
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Af vandforsyningslovens §
13 fremgår det, at for hvert
af de indsatsområder, der er
fastlagt i vandplanen jf. lov
om miljømål m.v., skal
Amtsrådet vedtage en indsatsplan. Indsatsområderne
er fastlagt i Regionplan
2005 og omfatter områder
med særlige drikkevandsinteresser
og
indvindingsoplande til almene vandværker.

6. Administrative forhold
6.1

Baggrund og lovgrundlag

Ifølge vandforsyningsloven skal Amtsrådet i samarbejde med kommuner
og vandværker udarbejde indsatsplaner inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for disse
(indsatsområder).
I indsatsområderne skal sårbarheden i forhold til forureningskilder vurderes og der skal fastsættes de nødvendige indsatser for at sikre, at der
også i fremtiden kan leveres godt drikkevand til forbrugerne.
Indsatsplanerne udarbejdes i henhold til følgende lovbekendtgørelser
og bekendtgørelser:
• Lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 om vandforsyning m.m.
• Lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for
vandforekomster m.m.
• Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse.
• Bekendtgørelse nr. 494 af 28. maj 2000 om indsatsplaner.
Desuden udarbejdes indsatsplanerne på baggrund af:
• Regionplan 2005
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2000 om zonering.
Regionplanen angiver rammerne for den generelle beskyttelse af grundvandsressourcen, hvor indsatsplanen angiver rammer og konkrete beskrivelser af de ekstra indsatser, som skal iværksættes for at sikre godt
drikkevand.
Indsatsplanen beskriver hvilke konkrete indsatser, der skal iværksættes
for at beskytte grundvandet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre
de forskellige indsatser, og hvornår de gennemføres.
Indsatsplanen må ikke stride mod regionplanen, vandressourceplanlægningen, vandforsyningsplanen eller andre indsatsplaner.
Kommuner og vandværker har ret til at udarbejde og vedtage en indsatsplan, hvis amtets prioritering vurderes at være utilstrækkelig til at
sikre kommunens eller vandværkets interesser.

6.2

Procedure for udarbejdelse af indsatsplaner

Forslag til indsatsplan og høring

Når amtet i samarbejde med følgegruppen har udarbejdet et forslag til
en indsatsplan, skal Amtsrådet forelægge forslaget til drøftelse for
Nordjyllands Amts Grundvandsråd.
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Krav til indhold til indsatsplaner
Indsatsplanen skal ifølge
bekendtgørelsen om indsatsplaner indeholde følgende oplysninger:
1) Arealanvendelsen i indsatsområdet.
2) Kildepladser og kildepladszoner (her beskyttelseszoner) og grundvandsdannende oplande.
3) En vurdering af alle
kendte forureningskilder,
herunder flade, linje og
punktkilder.
4) Alle de områder, der er
kortlagt som særligt følsomme over for en eller
flere typer af forurening
med angivelse af, hvilken
eller hvilke typer af forurening, det pågældende
område er følsomt overfor.
5) De områder, hvor en
indsats skal gennemføres.
6) De foranstaltninger, der
skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser,
der kan meddeles, og
som har betydning for
beskyttelsen af vandressourcen.
7) Af hvem og i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning.
8) En tidsplan for gennemførelsen af den samlede
plan.
Nordjyllands Amts Grundvandsråd
Amtsrådet har oprettet et
koordinationsforum (Nordjyllands Amts Grundvandsråd) til at bistå sig i planlægningen og løsningen af
opgaverne med kortlægning
og udarbejdelse af indsatsplaner. Rådet består af repræsentanter fra interesseorganisationer og myndigheder. Rådet er opdelt i en
politisk del og en teknisk
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Amtsrådet offentliggør herefter forslaget i mindst 8 uger. I denne periode har alle direkte berørte parter (ejere og lejere af ejendomme, kommuner, naboamter og vandforsyninger) mulighed for at komme med
indsigelser og ændringsforslag til forslaget.
Efter offentlighedsfasen vurderer Amtsrådet, om de evt. indkomne indsigelser og ændringsforslag skal imødekommes. Det reviderede forslag til
indsatsplan fremlægges til orientering for Nordjyllands Amts Grundvandsråd.

Den endelige indsatsplan og underretning til berørte parter

Når indsatsplanen har været til orientering i Grundvandsrådet, kan planen vedtages endeligt af Amtsrådet. Efter vedtagelsen af indsatsplanen
skal amtet informere de direkte berørte parter skriftligt og individuelt om
påtænkte tiltag på ejendommen, samt om indholdet i planen i øvrigt.
Andre berørte parter skal informeres om vedtagelsen og indholdet i indsatsplanen.
En indsatsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

6.3

Retsvirkning

I det følgende beskrives hvilken betydning indsatsplanen kan få for henholdsvis berørte lodsejere, vandværker, kommuner og amtet. For en
mere udførlig beskrivelse af indsatsplanens retsvirkning henvises til
vandforsyningslovens §13 a-d.
Lodsejere m.fl.
Amtet, kommunen eller vandværket kan indgå aftaler med ejere eller
indehavere af andre rettigheder over en ejendom om dyrkningspraksis
eller andre restriktioner i arealanvendelsen. Aftaler skal som udgangspunkt indgås frivilligt, og de kan tinglyses på ejendommen.
Vandværker
Hvis et vandværk ønsker at indgå aftale med ejere eller indehavere af
andre rettigheder over en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen, skal vandværket først orientere Amtsrådet. Amtsrådet har herefter en frist på to uger til at gøre indsigelse.
Hvis amtet eller kommunen indgår en sådan aftale om dyrkningspraksis
m.v., kan vandværket efter en høring blive pålagt helt eller delvist at betale erstatningsbeløbet i forbindelse med aftalen.
Kommuner
Kommunalbestyrelsen skal ved afgørelser af sager inden for dens beføjelser lægge de retningslinier til grund, som er givet i indsatsplanen.
Kommunens vandforsyningsplan må ikke stride mod regionplanen eller
mod indsatsplanen.
Hvis kommunen ønsker at indgå aftale med ejere eller indehavere af
andre rettigheder over ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen, skal kommunen først orientere Amtsrådet.
Amtsrådet har derefter en frist på to uger til at gøre indsigelse. Amtet
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kan efter aftale med kommunen fastlægge, at kommunen helt eller delvist skal betale erstatningsbeløbet i forbindelse med en aftale.
Amtet
Indsatsplanen må ikke stride mod regionplanlægningen, vandressourceplanlægningen eller andre indsatsplaner. Amtet gennemfører de dele
af indsatsplanen, der ligger indenfor Amtsrådets beføjelser.
Amtet kan indgå aftaler med ejere eller indehavere af andre rettigheder
over en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen.
Når der er vedtaget en indsatsplan for et område kan amtet hvis der ikke kan opnås en aftale på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidig mod
fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod
forurening med nitrat eller pesticider.
Ved amtets pålæg af rådighedsindskrænkninger skal de meddelte pålæg respekteres af indehaveren af enhver rettighed over ejendommen.
Amtet kan for ejerens regning lade et pålæg tinglyse på ejendommen.
Hvis pålægget bortfalder skal Amtsrådet lade pålægget aflyse af tingbogen.
Staten
Miljøministeren kan indenfor indsatsområder med hensyn til nitrat fastsætte regler om godkendelsesordninger for etablering eller udvidelser
af husdyrhold og regler til begrænsning af eller forbud mod tilførsel af
husdyrgødning og affaldsstoffer. Disse reguleringer vil være erstatningsfrie.
Ingen klagemuligheder
Amtsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser om indsatsplaner og
aftaler efter §§ 10-17 i vandforsyningsloven kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
Andre lovbestemmelser
For at gennemføre indsatserne i denne plan kan kommunerne og amtet
bl.a. anvende de regler, der er nævnt nedenfor.

Påbud om ændring af vaske- og påfyldningspladser i landbruget.

Kommunen kan give påbud over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening (Miljøbeskyttelsesloven, § 42).

Påbud om sløjfning af ubenyttede brønde og boringer

Kommunen eller amtet kan give påbud til den enkelte lodsejer om foranstaltninger til beskyttelse af vandet i et vandindvindingsanlæg mod
forurening eller påbud om sløjfning af overflødige brønde og boringer
(Bekendtgørelse om udførelse af boringer og brønde på land).

Påbud om reparation eller sløjfning af olietank

Kommunen kan give påbud til den enkelte grundejer om at reparere
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eller sløjfe en olietank, hvis den tydelig fremstår i dårlig stand. Kommunen kan forbyde etablering af nye nedgravede olietanke, hvis der er en
særlig risiko for forurening af grundvand eller nærliggende indvindingsanlæg.

Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §24

Amtet kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Dette værktøj kan anvendes til at give forbud mod
brug af pesticider i kildepladszonen. Påbuddet gives mod erstatning.
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Bilag A. Oversigtskort over ejendomme med landbrugsaktivitet i indsatsområderne
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Bilag B. Liste over berørte matrikler i indsatsområder
mht. nitrat
EJBET
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
St. Rugtved Hgd., Albæk
St. Rugtved Hgd., Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
St. Rugtved Hgd., Albæk
Den vestlige Del, Albæk
St. Rugtved Hgd., Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk

MATR_BET
12
13a
13g
14a
14b
15b
15g
16
17
18a
18c
18d
19d
19e
19g
1a
1b
1f
1h
1k
1o
1x
1æ
2
20
20
21a
21e
22b
22c
23
23a
24a
24a
24b
25a
27a
27c
28a
28b
28f
28i
29a
2a
2h
30b
37a
38a

Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den vestlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk
Den sydøstlige Del, Albæk
Den sydøstlige Del, Albæk
Den mellemste Del, Albæk

38c
39a
39o
39s
40b
40o
41a
41c
42a
45b
45d
46a
49a
49e
49f
4b
52i
53a
53b
54
54a
54b
55
57b
5a
5c
60a
60b
60c
63a
63b
67a
67b
67c
67d
6a
6b
6c
6p
81a
81b
84
84
85
8a
8l
8m
9a
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