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Forord
Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt fremlægger hermed
Forslag til Indsatsplan Tolne til offentlig høring.
Indsatsplanen skal sikre at 4 vandværker: Frederikshavn Forsyning –
Tolne, I/S Mosbjerg, I/S Vogn og I/S Tolne, som er beliggende i Sindal
Kommune, kan levere godt drikkevand til deres forbrugere. Det er målet at sikre, at godt drikkevand også på længere sigt skal kunne pumpes ud til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling.
Indsatsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt og
en følgegruppen bestående af repræsentanter fra Mosbjerg, Vogn og
Tolne Vandværker, Frederikshavns Forsyning, Sindal og Frederikshavn
kommunes tekniske forvaltninger, Tolne skov APS samt repræsentant for
landbruget i området v. LandboNord.
Som baggrund for indsatsplanen er der gennemført en detaljeret kortlægning af området. Kortlægningen omfatter bl.a. følgende delopgaver:
• Grundvandsressourcens mængde og kvalitet.
• Vurdering af indvindingsboringers tilstand.
• Sårbarhed overfor nitrat.
• Land- og skovbrugets forureningskilder og driftsformer.
• Øvrige forureningskilder (linie-, flade- og punktkilder).
Kortlægningens resultater er sammenfattede i en række rapporter. Se
referencelisten.
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.
Forslaget til indsatsplanen har været drøftet af Nordjyllands Amts
Grundvandsråd og er vedtaget af Udvalget for Teknik og Miljø
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Rør installationer Tolne Vandværk
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Resume
Amterne skal i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til nuværende og fremtidige vandværker vurdere sårbarheden i forhold til forureningskilder og fastsætte de nødvendige indsatser for at sikre, at der også i fremtiden kan leveres godt drikkevand til
forbrugerne.
Nordjyllands Amt har i regionplanen udpeget en række områder, hvor
der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Målet er at sikre at tiltag, som kan forbedre grundvandsbeskyttelsen, fremmes, så grundvandet også i fremtiden kan bruges som godt
drikkevand.
Denne indsatsplan ”Tolne” omfatter område med særlig drikkevandsinteresse nr. 4. Området er beliggende i Sindal Kommune. Der indvindes
ca. 2 mio. m3 grundvand i området om året, hvoraf Frederikshavn Forsynings 3 kildepladser står for ca. 92 %. Herudover ligger der 3 mindre
private vandværker: I/S Mosbjerg, I/S Vogn og I/S Tolne, som alle forsyner forbrugerne i området.
Nordjyllands Amt har foretaget er række geologiske undersøgelser af
området, med formålet at kortlægge udbredelsen af grundvandsmagasiner og den geologiske beskyttelse af disse. Resultaterne af den geologiske kortlægning danner grundlag for udpegningen af nitratfølsomme
indvindingsområder og indsatsområder med hensyn til nitrat.
Herudover har amtet kortlagt forureningskilder i forhold til grundvandet
og har foretaget en risikovurdering af disse kilder.
Indsatsplanen redegør for resultatet af de foretagne kortlægninger. Risikovurderingen af resultaterne har medført at der er fundet følgende hovedproblemstillinger i området:
• Udnyttelsen af grundvandsressourcen i OSD-området er høj.
• I flere af vandværkernes boringer er der fundet pesticider eller
pesticidrester, som bl.a. stammer fra skovbruget.
• Den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinerne er relativt
begrænset.
• Der er konstateret nitrat i flere af vandværksboringerne, men
med en enkelt undtagelse ikke på et alarmerende niveau.
I samarbejde med repræsentanter fra vandværkerne, Frederikshavn og
Sindal Kommune samt Tolne Skov ApS og LandboNord er der udarbejdet og aftalt fremadrettede indsatser for grundvandsbeskyttelsen i området. De beskrevne indsatser, skal som udgangspunkt gennemføres
ved frivillige aftaler mellem de berørte parter. Udgifterne til gennemførelse af indsatsplanen, dvs. den konkrete afhjælpende/forebyggende
indsats betales af de involverede vandværker, Sindal og Frederikshavn
Kommune samt Nordjyllands Amt.
Indsatserne er samlet i handlingsplaner for de enkelte vandværker som
fremgår af denne indsatsplan.
Regionplanens generelle retningslinier vil fortsat være gældende for hele området med særlige drikkevandsinteresser
5
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Figur 1 Område Med særlig Drikkevandsinteresse nr. 4 – OSD 4 - Tolne
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1 Indledning
1.1 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 rammerne for de nødvendige
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.
Følgegruppen for
Indsatsplan ”Tolne”:
I/S Mosbjerg Vandværk:
Eldorf Christiansen
I/S Vogn Vandværk:
Jens Svennum
I/S Tolne Vandværk:
Lars Stubben
Anders Helberg
Tolne Skov ApS:
H. Chr. Leerskov
Jens Laage Nielsen
LandboNord, Hjørring:
Poul Olesen
Frederikshavn Forsyning:
Henrik Bradsted,
Niels C. Overby
Frederikshavn Kommune:
Kirsten Haumann
Birthe Sloth
Sindal Kommune:
Staffan Kull
Nordjyllands Amt:
Hanne Birch Madsen
Peder Møller
Jens Kalør

1.2 Sådan er planen blevet til
Forslaget til Indsatsplan Tolne er udarbejdet i samarbejde med følge-

gruppen, som har drøftet de nødvendige tiltag og behovet for kommunikation og formidling omkring indsatsplanlægningen.

Følgegruppen har i perioden fra 19. januar 2004 til 5. april 2006 afholdt 4 møder. Desuden er der i februar/marts 2006 holdt møde med
hvert enkelt vandværk, hvor også Sindal eller Frederikshavn kommune
har deltaget.
Følgegruppens medlemmer har bidraget med vigtige informationer om
indvindingsbehov, lokalt kendskab til forureningskilder og arealudnyttelsen. Resultaterne af de geologiske, grundvandskemiske kortlægninger samt af landbrugskortlægningen og kortlægning af forureningskilderne har været drøftet i følgegruppen. Der har desuden været stor interesse for at drøfte indsatser og borgernes inddragelse i indsatsplanens
gennemførelse.
Forslaget til indsatsplanen har været forelagt Nordjyllands amts Grundvandsråd til drøftelse den 30. marts 2004 og er vedtaget af Nordjyllands Amts Udvalg for Teknik og Miljø den 2. maj 2006.
I henhold til den lovbestemte procedure for godkendelse af indsatsplaner sendes forslaget herefter i offentlig høring i minimum 8 uger.

1.3 Det videre forløb

Efter høringsfasen drøfter følgegruppen de indkomne bemærkninger og
foreslår eventuelle ændringer af indsatsplanen. Nordjyllands Amts
Grundvandsråd orienteres og Udvalget for Teknik om Miljø i Nordjyllands Amt behandler planen med henblik på endelig vedtagelse af planen inden udgangen af 2006.
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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.

1.4 Læsevejledning

Indsatsplanen består af tre dele:
Indledning
Indledningen (kapitel 1 og 2) indeholder en kort beskrivelse af baggrunden for planen, en læsevejledning samt en kort præsentation om
området, som planen omhandler med angivelse af de overordnede
problemstillinger.
Handlingsplan
Dette afsnit (kapitel 3) indeholder selve handlingsplanerne for hvert
vandværk i tabelform for hvert vandværk, over indsatser, hvem der skal
gennemføre disse, samt hvornår de skal gennemføres. Udover handlingsplanerne er der angivet retningslinier, som kommunalbestyrelsen
(og øvrige myndigheder) skal lægge til grund for deres afgørelser af
sager inden for deres lovgivne beføjelser.
Redegørelse
Redegørelsen (kapitel 4 til 9) indeholder baggrunden for indsatsplanen,
herunder en opsummering af resultaterne af den geologiske og hydrogeologiske kortlægning samt kortlægning af arealanvendelsen og forureningskilder, som er grundlaget for de aftalte indsatser. I indledningen
til redegørelsesdelen (kapitel 4) er der angivet en mere detaljeret læsevejledning til denne del. For en mere detaljeret beskrivelse henvises der
til detailrapporterne, jf. referencelisten bagest i planen.
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2 Præsentation af Område med
Særlige Drikkevandsinteresser
nr. 4 – Tolne
Området (OSD 4 – Tolne) er beliggende i Vendsyssel, Nordjyllands
Amt, nærmere betegnet ved Tolne, som ligger mellem byerne Sindal og
Frederikshavn. Hele området er beliggende i Sindal Kommune, som efter kommunalreformens indførelse pr. 1. januar 2007 bliver en del af
Ny Hjørring Kommune.

2.1 Arealanvendelse

OSD 4 – Tolne udgør et areal på ca. 23 km2 eller ca. 2.300 ha.
Arealanvendelsen i området er præget af landbrugsarealer og store
sammenhængende skovområder. Landbrugsarealerne består af mange
små landbrug samt hobbylandbrug, mens skovarealerne generelt er
ekstensivt drevet med få områder med juletræer og pyntegrønt. Hovedparten af de større sammenhængende skovområder ligger øst og sydøst for Tolne, mens der nordvest for Tolne findes mere spredte skovbevoksninger.

6%

2%

1%
Landbrugsarealer
Skov
50%

Søer, åer m.v.
Overdrev, eng, mindre
bysamfund
Vej mm.

41%

Figur 2 Arealanvendelsen i OSD 4 - Tolne
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De forholdsvis få arealer i området, hvor der drives intensivt landbrugsdrift, kan lokalt udgøre en risiko for forurening af grundvandet med nitrat, idet store dele af oplandet har stor sårbarhed overfor nitratudvaskning.
Skovdrift kan udgøre en risiko, hvis der dyrkes juletræer eller pyntegrønt, som gødskes og sprøjtes med ukrudtsbekæmpelsesmidler. Generelt udgør skovdrift dog ikke en risiko mod grundvandet, og plantning
af skov og især løvtræer anvendes som grundvandsbeskyttende tiltag.
Jernbanestrækningen Hjørring-Frederikshavn går gennem området.
Brug af pesticider til vedligeholdelse af banelegemet har medført fund
af pesticider over grænseværdien, og derved lukning af boringer. Der
anvendes stadig pesticider til vedligeholdelsen.
Området er præget af spredt bebyggelse samt 3 mindre bysamfund:
Tolne, Tolne Kirkeby og Vogn.

2.2 Vandressourcen

OSD 4 – Tolne udgør en vigtig drikkevandsressource i et ellers ressourcefattigt område. Frederikshavn Forsyning indvinding udgør med knap
80 %, langt hovedparten af vandindvindingen i området. Mere end
halvdelen af Frederikshavn Kommunes borgere forsynes med vand fra
dette område. Desuden forsynes de fleste af lokalområdets forbrugere
med vand fra henholdsvis Mosbjerg, Vogn og Tolne vandværker.
Frederikshavn Forsyning er et kommunalt alment vandværk, som i OSD
4 – Tolne indvinder vand fra 3 kildepladser: Tolne Kildeplads, Skørbækshede Kildeplads og Dvergetved Kildeplads. De 3 mindre almene
private vandværker, Mosbjerg, Vogn og Tolne vandværker er alle en
del af Sindal Kommunes vandforsyningsstruktur.
Herudover indvinder virksomheden Cimbric fiskekonserves A/S vand til
produktionen fra virksomhedens 2 boringer.
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Figur 2.1 Indvindingsoplande, kildepladszoner samt boringer i OSD 4

2.3 Overordnede problemstillinger

På baggrund af den udførte kortlægning er der konstateret følgende
overordnede problemstillinger i området:
•

Den samlede udnyttelse af grundvandsressourcen i OSDområdet er høj.

•

Der er kun få alternative indvindingsmuligheder i området.

•

Der er konstateret pesticider eller pesticidrester i en række af
indvindingsboringerne. Der har gennem tiderne været en udpræget pesticidanvendelse i flere områder (pyntegrønt- og juletræsproduktion, samt jernbanestrækninger).

•

Den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinerne er relativt
begrænset.

•

Der er begyndende nitratproblemer i nogle af indvindingsboringerne.

•

Der er kortlagt flere typer punktkilder, som kan forurene grundvandet.
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Boring DGU nr. 6.714 I/S Tolne Vandværk
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3 Handlingsplan
3.1 Indledning – indsatser generelt
I de følgende skemaer beskrives for hvert vandværk de nødvendige indsatser for grundvandsbeskyttelse som er aftalt mellem vandværket,
kommunen og amtet. Indsatserne er vurderet og prioriteret på baggrund af en kortlægning og risikovurdering af samtlige forureningskilder i indsatsområdet jf. afsnit. 8.
Prioritering af indsats i forhold til nitrat
Indsatser i forhold til nitrat fastlægges i indsatsområdet med hensyn til

nitrat, kildepladszoner og indvindingsoplande. Se afsnit 5.5 ”Udpegning af sårbare områder”. Beskyttelses tiltag indenfor disse områder
prioriteres særlig højt.

Der gennemføres som udgangspunkt et højt beskyttelsesniveau i kildepladszonerne for at opnå hurtig effekt og for at begrænse indsatsen
længere ud i indvindingsoplandet.
Beskyttelsesindsatsen prioriteres i forhold til nitratsårbarheden, således
at områder med stor sårbarhed som udgangspunkt har 1. prioritet, områder med nogen sårbarhed har 2. og 3. prioritet.
For vandværker med boringer beliggende i områder, som er udpeget
med stor sårbarhed, men hvor der endnu ikke er målt nitrat eller hvor
indholdet af nitrat i boringerne er stabilt lavt, vil indsatsen over for nitrat
have 2. prioritet, primært med fokus på overvågning af udviklingen af
nitratindholdet i boringerne.
Der planlægges ikke en særlig forebyggende indsats overfor nitrat i områder med lille nitratsårbarhed, idet de generelle reguleringer af landbruget anses for tilstrækkelige.
Prioritering af indsats overfor øvrige forureningskilder
Indsatsen rettes mod de lokaliteter, der er beliggende i indvindingsoplande til de almene vandværker, samt lokaliteter beliggende i områder med særlig drikkevandsinteresser. Undersøgelses- og afværge
indsatsen over for grundvandstruende forureninger udgør en del af amtets samlede indsats til beskyttelse af grundvandet.
Iværksættelse af indsatser overfor nitrat og øvrige forureningskilder herunder erhverv, kan med fordel søges koordineret, af hensyn til kontakten mellem borger og myndighed/vandværk.
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3.2 Handlingsplan for Frederikshavn Forsyning,
Tolne, Dvergetved og Skørbækhede kildepladser

Anvendte forkortelser i skemaet:
FV: Frederikshavn Vandforsyning
SK: Sindal Kommune
FK: Frederikshavn Kommune
Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

1.

Vandindvinding

1.1

Fastlæggelse af indvindingsstrategi

FV

2007→

Optimering af indvindingen på de tre
kildepladser i forhold til ressourcens
størrelse og forureningsrisici

1.2

Driftsplan for Tolne Vandværk (alle 3 FV
kildepladser)

2007→

Opfølgning på tilstandsvurdering, m.h.t.
tekniske forbedringer, moniteringsprogram (boringskontrol), årligt tilsyn med
boringer, behov for nye boringer. Se bilag B.

1.3

Tilbud til enkeltindvindere om analy- FV/
ser for boringskontrol og pesticider
SK

2007-08

4 enkeltindvindere i kildepladszonen tilbydes boringskontrol og pesticidanalyse.
Aftale om sprøjtefri zone omkring boringer indgås. Gennemføres i samarbejde
mellem Frederikshavn Forsyning og Sindal Kommune

1.4

Besigtigelse af ikke almene brønde og SK
boringer i kildepladszonen

2007-08

Kontrol af minimum 5 boringers tilstand.
Eventuelle fejl og mangler udbedres.

2.

Land- og skovbrug, nitrat

2.1

I indsatsområder med hensyn til nitrat FV
med prioritet 1 søges den eksisteren-

2007-11

Områder med høj nitratudvaskning kan
ses på figur 8.1.1. Boringsnære juletræsarealer søges erstattet af løvskov eller brak i takt med at juletræerne fældes.

de anvendelse af braklagte og ekstensivt drevne arealer fastholdt. Boringsnære arealer med høj nitratudvaskning søges omlagt til brak eller miljøvenlig drift gennem frivillige aftaler
eller opkøb.

Der henvises til indsats 7.1 angående
overvågning af nitratindholdet i boringer
m.v.

I indsatsområder med hensyn til nitrat FV
med prioritet 2 søges den eksisteren-

2007→

Der er i disse områder behov for at
fastholde arealanvendelsen af braklagte og ekstensivt drevne arealer.

I indsatsområder med hensyn til nitrat FV
med prioritet 3 foretages en løbende

2007→

Som supplement til den generelle overvågning (indsats 8.1) foretages en årlig
vurdering af arealanvendelsen i oplandet. Intensiveres landbrugs- eller skovbrugsdriften vurderes behovet for opprioritering til prioritet 1 eller 2.

2.4

Information til landmænd og skoveje- FV
re i indsatsområdet

2007

Nordjyllands Amt har udarbejdet pjece
om miljøvenlig landbrugsdrift, som kan
benyttes. FV overvejer at udarbejde pjece om miljøvenlig skovdrift.
Der afholdes årligt møde mellem Frederikshavn Forsyning og skovejere om miljøvenlig skovbrugsdrift.

3.

Land- og skovbrug, pesticider

3.1

Indgåelse af frivillige aftaler om brak- FV
lægning eller pesticidfri drift i kildepladszone

2007-10

Kildepladszonerne søges friholdt for pesticider gennem frivillige aftaler – fortrinsvis på boringsnære arealer. Koordi-

2.2

de anvendelse af braklagte og ekstensivt drevne arealer fastholdt.
2.3

overvågning af arealanvendelsen.
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neres med 2.1-2.3.
3.2

Eksisterende vaske/påfyldningsplads SK
for sprøjteudstyr i Tolne kildepladszone

2007-08

Vaske- og påfyldningspladsen skal sikres
mod spild og uheld

3.3

Pesticidfri renholdelse af gårdspladser FV
i indvindingsoplande

2007→

Vandværket søger at indgå frivillige aftaler om pesticidfri renholdelse af gårdspladser

3.4

Information til landmænd og skoveje- FV
re i indsatsområdet

2007

Nordjyllands Amt har udarbejdet pjece
om miljøvenlig landbrugsdrift, som kan
benyttes. FV overvejer at udarbejde pjece om miljøvenlig skovdrift. Samme indsats som under 3.4

4.

Landbrug, i øvrigt

4.1

Indvindingsoplandet søges friholdt for FV/
spildevandsslam
SK

2007→

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

4.2

Der indgås aftale med 1 lodsejer om FV
friholdelse af arealer for udbringning
af spildevandsslam

2007

Dele af arealerne der udbringes spildevandsslam på ligger boringsnært og i
kildepladszonen.

5.

Byer, pesticider og miljøfremmede
stoffer

5.1

Offentlige arealer friholdes for pesti- SK
cider

2007→

I henhold til pesticidaftalen mellem
Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet

5.2

Indsatsområdet skal så vidt muligt fri- SK
holdes for byvækst

2007→

Reguleres gennem kommunens planlægning. Ved realisering af gældende
kommuneplanrammer for byudvikling i
indsatsområder, skal der tages vidtgående hensyn til grundvandsbeskyttelsen
(tinglyst forbud mod brug af pesticider,
spildevand afledes til offentlig kloak
m.v.). Se i øvrigt regionplanens retningslinie 6.1.7.

5.3

Information til samtlige parcelhuse FV
om forebyggende grundvandsbeskyttelse

2007→

Vejledning i miljøvenlig havebrug med
begrænset brug af gødning og uden
brug af pesticider. Nordjyllands Amt har
udarbejdet pjece, som kan benyttes.

6.

Forureningskilder i øvrigt

6.1

Ubenyttede brønde og boringer i ind- SK/
vindingsoplandet sløjfes.
FV

2007

Kommune og vandværk opsporer i fællesskab ubenyttede brønde og boringer
beliggende i indvindingsoplandet. Ved
fund skal disse sløjfes efter gældende
regler.

6.2

Aftale med DSB om udfasning af pe- FV/
sticider (Roundup) på jernbanearealer SK
i indsatsområdet, samt inddragelse af
tidligere anvendte midler i analyseprogrammerne.

2007

Omfatter 0,7 km banestrækning, som
krydser kildepladszonen i Dvergetved.

6.3

Vurdering af beredskab for transport FV
af farlige stoffer på landevejen Hjørring – Frederikshavn

2007

Der udarbejdes evt. supplerende beredskab i forhold til risiko for grundvandsforurening

6.4

Kortlægning af forureningsrisiko ved FV/
Tolne Kirke og tidligere frugtplantage SK

2007

Kortlægning af forbruget af miljøfremmede stoffer m.h.p. inddragelse af disse
i analyseprogrammerne.

6.5

Reducere risiko for udsivning fra of- SK/

2007-10

Risiko for udsivning vurderes på grund15
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fentligt kloaknet i indvindingsoplan- FV
det.

lag af TV-inspektion. Evt. renovering
gennemføres.

6.6

Reducere risiko for forurening fra SK
nedsivningsanlæg

2007-08

Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering
af 19 anlæg inden for kildepladszonen.
Herunder vurdering af behov/mulighed
for anden spildevandsløsning (kloakering o.a.)
Information om anvendelse af miljøvenlige rengøringsmidler m.v.

6.7

Besigtigelse og tilstandsvurdering af SK
olietanke

2007-08

Besigtigelse og tilstandsvurdering af 16
olietanke i kildepladszonen samt opfølgende lovliggørelse.

6.8

Tilsyn med landbrug og virksomheder SK
i indvindingsoplandet.

2007→

Tilsynet målrettes mod forhold af betydning for grundvandsbeskyttelse. Tilsynet
omfatter også landbrug uden dyrehold.

6.9

Ekstraordinært tilsyn med tidligere rå- SK
stofgrav.

2007

Mulige forureningsrisici kortlægges og
eventuel indsats iværksættes.

7.

Overvågning

7.1

Overvågningsprogram for nitrat, pe- FV
sticider og andre miljøfremmede stoffer.

2007→

Hvis der konstateres stigende nitratindhold eller nitratindhold over 25 mg/l,
eller miljøfremmede stoffer i boringer
skal der tages årlige prøver.
Der skal iværksættelse tiltag overfor nitrat senest når den gennemsnitlige nitratkoncentration i magasinet kommer
over 25 mg/l, eller der er dokumenteret
risiko herfor.

7.2

Periodemæssigt tjek af ændringer i FV
landbrugsdriften herunder niveauet
for nitratudvaskning

2007→

Undersøgelsen gennemføres hvert 3. år
på grundlag af registerdata.

8.

Opfølgning

8.1

Følgegruppen indkaldes
mindst en gang om året.

2007→

Frederikshavn Kommune indkalder til
opfølgningsmøderne, hvor målopfyldelse
og fremdrift drøftes
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3.3 Handlingsplan for Mosbjerg Vandværk
Anvendte forkortelser i skemaet:
MV: Mosbjerg Vandværk
SK: Sindal Kommune
FK: Frederikshavn Kommune
NJA: Nordjyllands Amt (efter 1. januar 2007 overgår forpligtigelsen til Region Nordjylland)
Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

MV

2007→

Opfølgning på tilstandsvurdering, m.h.t.
tekniske forbedringer, indvindingsstrategi, moniteringsprogram (boringskontrol),
årligt tilsyn med boringer, behov for reserve kildeplads. Se bilag B.

1.

Vandindvinding

1.1

Driftsplan for Mosbjerg Vandværk

2.

Landbrug, nitrat og pesticider

2.1

Eksisterende MVJ-aftaler søges opret- MV/
holdt.
NJA

2007→

Ved udløb af eksisterende MVJ-aftaler
søges aftalerne forlænget. Såfremt der
ikke kan opnås tilskud via EU’s støtteordninger skal Vandværket forsøge at
indgå frivillige aftaler på lignende vilkår.

2.2

I indsatsområder med hensyn til nitrat MV
med prioritet 2 søges den eksisteren-

2007→

Områder med høj nitratudvaskning kan
ses på figur 8.1.1.

de anvendelse af braklagte og ekstensivt drevne arealer fastholdt. Boringsnære arealer med høj nitratudvaskning søges omlagt til brak eller miljøvenlig drift gennem frivillige aftaler
eller opkøb.

Der henvises til indsats 5.1 angående
overvågning af nitratindholdet i boringer
m.v.

2.3

Indgåelse af frivillige aftaler om brak- MV
lægning eller pesticidfri drift i kildepladszone

2007-10

Kildepladszonerne søges friholdt for pesticider gennem frivillige aftaler – fortrinsvis på boringsnære arealer. Koordineres med 2.1-2.2.

2.4

Pesticidfri renholdelse af gårdsplads i MV
indvindingsopland

2007→

Vandværket søger at indgå frivillige aftaler om pesticidfri renholdelse af gårdspladser.

2.5

Information til landmænd i indsatsom- MV
rådet

2007

Nordjyllands Amt har udarbejdet pjece
om miljøvenlig landbrugsdrift, som kan
benyttes.

3.

Landbrug, i øvrigt

3.1

Indvindingsoplandet søges friholdt for MV /
spildevandsslam
SK

2007→

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

3.2

Tilsyn med landbrug

2007→

Tilsynet målrettes mod forhold af betydning for grundvandsbeskyttelse. Tilsynet
omfatter også landbrug uden dyrehold.

SK
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4.

Forureningskilder i øvrigt

4.1

Ubenyttede brønde og boringer i ind- MV/
vindingsoplandet sløjfes.
SK

2007

Kommune og vandværk opsporer i fællesskab ubenyttede brønde og boringer
beliggende i indvindingsoplandet. Ved
fund skal disse sløjfes efter gældende
regler.

4.4

Reducere risiko for forurening fra pri- SK
vate spildevandsanlæg

2007-08

Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering
af 2 anlæg inden for kildepladszonen.
Herunder vurdering af behov/mulighed
for anden spildevandsløsning (kloakering o.a.).

4.5

Besigtigelse og tilstandsvurdering af SK
olietanke i kildepladszonen

2007-08

Besigtigelse og tilstandsvurdering af
1olietank i kildepladszonen samt opfølgende lovliggørelse

4.6

Reducere risiko for forurening fra ned- SK
lagt minkfarm

2007

Kortlægning af forbruget af miljøfremmede stoffer m.h.p. inddragelse af disse
i analyseprogrammerne.

4.7

Reducere risiko for forurening ved an- SK/
tennemast og tilhørende nedgravet NJA
olietank

2007

Amtet foretager historiske undersøgelser
og vurdering af behov for yderligere undersøgelser/indsats.

5.

Overvågning

5.1

Overvågningsprogram for nitrat, pe- MV
sticider og miljøfremmede stoffer.

2007→

Hvis der konstateres stigende nitratindhold eller nitratindhold over 25 mg/l,
eller miljøfremmede stoffer i boringer
skal der tages årlige prøver.
Der skal iværksættelse tiltag overfor nitrat senest når den gennemsnitlige nitratkoncentration i magasinet kommer
over 25 mg/l eller der er dokumenteret
risiko herfor.

5.2

Periodemæssigt tjek af ændringer i MV
landbrugsdriften herunder niveauet
for nitratudvaskning

2007→

Undersøgelsen gennemføres hvert 3. år
på grundlag af registerdata.

6.

Opfølgning

6.1

Følgegruppen skal indkaldes til møde FK
mindst en gang om året.

2007→

Frederikshavn Kommune indkalder til
opfølgningsmøder, hvor målopfyldelse
og fremdrift drøftes.
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3.4 Handlingsplan for Vogn Vandværk
Anvendte forkortelser i skemaet:
VV: Vogn Vandværk
SK: Sindal Kommune
FK: Frederikshavn Kommune
NJA: Nordjyllands Amt (efter 1. januar 2007 overgår forpligtigelsen til Region Nordjylland)
Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

VV

2007→

Opfølgning på tilstandsvurdering, m.h.t.
tekniske forbedringer, indvindings-strategi, moniteringsprogram (boringskontrol), årligt tilsyn med boringer, behov
for reserve kildeplads og ringforbindelse.
Se bilag B.

1.

Vandindvinding

1.1

Driftsplan for Vogn Vandværk

2.

Landbrug, nitrat, pesticider m.m.

2.1

Eksisterende MVJ-aftaler søges opret- VV
holdt

2007→

Ved udløb af eksisterende MVJ-aftaler
søges aftalerne forlænget. Såfremt der
ikke kan opnås tilskud via EU’s støtteordninger skal Vandværket forsøge at
indgå frivillige aftaler på lignende vilkår.

2.2

I indsatsområder med hensyn til nitrat VV
med prioritet 2 søges den eksisteren-

2007→

Områder med høj nitratudvaskning kan
ses på figur 8.1.1.

de anvendelse af braklagte og ekstensivt drevne arealer fastholdt. Boringsnære arealer med høj nitratudvaskning søges omlagt til brak eller miljøvenlig drift gennem frivillige aftaler
eller opkøb.

Der henvises til indsats 5.1 angående
overvågning af nitratindholdet i boringer
m.v.

2.3

Information til landmænd med jord i VV
indsatsområdet

2007

Nordjyllands Amt har udarbejdet pjece
om miljøvenlig landbrugsdrift, som kan
benyttes.

2.4

Indgåelse af frivillige aftaler om brak- VV
lægning eller pesticidfri drift i kildepladszone

2007-10

Kildepladszonerne søges friholdt for pesticider gennem frivillige aftaler – fortrinsvis på boringsnære arealer. Koordineres med 2.1-2.2.

2.5

Indvindingsoplandet søges friholdt for VV/
spildevandsslam
SK

2007→

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

3.

Byer, pesticider og miljøfremmede
stoffer

3.1

Kommunale arealer friholdes for pe- SK
sticider

2007→

Der henvises til den indgåede aftale
mellem Kommunernes Landsforening og
Miljøministeren.

3.2

Indsatsområdet friholdes så vidt mu- SK
ligt for byvækst

2007→

Reguleres gennem kommunens planlægning. Ved realisering af gældende
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kommuneplanrammer for byudvikling i
indsatsområder, skal der tages vidtgående hensyn til grundvandsbeskyttelsen
(tinglyst forbud mod brug af pesticider,
spildevand afledes til offentlig kloak
m.v.). Se i øvrigt regionplanens retningslinie 6.1.7.
3.3

Information til samtlige parcelhuse VV
om forebyggende grundvandsbeskyttelse

2007

Vejledning i miljøvenligt havebrug med
begrænset brug af gødning og uden
brug af pesticider. Nordjyllands Amt har
udarbejdet pjece, som kan benyttes.

4.

Forureningskilder i øvrigt

4.1

Ubenyttede brønde og boringer i ind- SK/
vindingsoplandet sløjfes
VV

2007

Kommune og vandværk opsporer i fællesskab ubenyttede brønde og boringer
beliggende i indvindingsoplandet. Ved
fund skal disse sløjfes efter gældende
regler.

4.2

Reducere risiko for udsivning fra of- SK
fentligt kloaknet

2007-08

Risiko for udsivning vurderes på grundlag af TV-inspektion. Evt. renovering
gennemføres.

4.3

Besigtigelse og tilstandsvurdering af SK
olietanke

2007-08

Besigtigelse og tilstandsvurdering af 3
olietanke i kildepladszonen, samt opfølgende lovliggørelse.

4.4

Nedlagt smedje i Vogn kildepladszo- NJA
ne.

2007

Amtet foretager historiske undersøgelser
og vurdering af behov for yderligere undersøgelser/indsats.

5.

Overvågning

5.1

Overvågningsprogram for nitrat, pe- VV
sticider og miljøfremmede stoffer

2007→

Hvis der konstateres stigende nitratindhold eller nitratindhold over 25 mg/l,
eller miljøfremmede stoffer i boringer
skal der tages årlige prøver.
Der skal iværksættelse tiltag overfor nitrat senest når den gennemsnitlige nitratkoncentration i magasinet kommer
over 25 mg/l eller der er dokumenteret
risiko herfor.

5.2

Periodemæssigt tjek af ændringer i VV
landbrugsdriften herunder niveauet
for nitratudvaskning

2007→

Undersøgelsen gennemføres hvert 3. år
på grundlag af registerdata.

6.

Opfølgning

6.1

Følgegruppen skal indkaldes til møde FK
mindst en gang om året.

2007→

Frederikshavn Kommune indkalder til
opfølgningsmøderne, hvor målopfyldelse
og fremdrift drøftes.
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3.5 Handlingsplan for Tolne private Vandværk
Anvendte forkortelser i skemaet:
TV: Tolne private Vandværk
SK: Sindal Kommune
FK: Frederikshavn Kommune
Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

TV

2007→

Opfølgning på tilstandsvurdering, m.h.t.
tekniske forbedringer, optimering af
vandbehandlingen, indvindingsstrategi,
moniteringsprogram
(boringskontrol),
årligt tilsyn med boringer. Se bilag B.

2007→

Områder med høj nitratudvaskning kan
ses på figur 8.1.1.

1.

Vandindvinding

1.1

Driftsplan for Tolne private vandværk

2.

Land- og skovbrug,
nitrat og pesticider

2.1

I indsatsområder med hensyn til nitrat TV
med prioritet 2, søges den eksisteren-

de anvendelse af braklagte og ekstensivt drevne arealer fastholdt. Boringsnære arealer med høj nitratudvaskning søges omlagt til brak eller miljøvenlig drift gennem frivillige aftaler
eller opkøb.

Der henvises til indsats 3.1 angående
overvågning af nitratindholdet i boringer
m.v.

2.2

Indgåelse af frivillige aftaler om brak- TV
lægning eller pesticidfri drift i kildepladszone

2007-10

Kildepladszonerne søges friholdt for pesticider gennem frivillige aftaler – fortrinsvis på boringsnære arealer. Koordineres med 2.1.

2.3

Information til landmænd og skoveje- TV
re med arealer i indsatsområdet

2007

Nordjyllands Amt har udarbejdet pjece
om miljøvenlig landbrugsdrift som kan
benyttes.

3.

Overvågning

3.1

Overvågningsprogram for nitrat, pe- TV
sticider og miljøfremmede stoffer.

2007->

Hvis der konstateres stigende nitratindhold eller nitratindhold over 25 mg/l,
eller miljøfremmede stoffer i boringer
skal der tages årlige prøver.
Der skal iværksættelse tiltag overfor nitrat senest når den gennemsnitlige nitratkoncentration i magasinet kommer
over 25 mg/l eller der er dokumenteret
risiko herfor.

4.

Opfølgning

4.1

Følgegruppen skal indkaldes til møde FK
mindst en gang om året.

2007→

Frederikshavn Kommune indkalder til
årlige møder, hvor indsatsplanens målopfyldelse og fremdrift drøftes.
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3.6 Retningslinier for planlægning, sagsbehandling og andre myndighedsopgaver
I nedenstående tabel 3.1 er opstillet retningslinier for planlægning,
sagsbehandling og andre myndighedsopgaver i forhold til gældende
lovgivning (planloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven,
jordforureningsloven, landbrugsloven, byggelovgivningen o.a.).
Kommunalbestyrelsen (og andre myndigheder) skal lægge retningslinierne til grund for deres afgørelser 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. i regionplan 2005.
Hvor anden planlægning erstatter eller ændrer regionplanens bestemmelser, skal retningslinier heri lægges til grund for afgørelse af sager,
medmindre andet er anført.
Retningslinierne gælder hvor intet andet er angivet for hele indsatsområdet.

Tabel 3.1. Retningslinier for planlægning, sagsbehandling og andre myndighedsopgaver
Regionplanlægning

Nordjyllands Amt har i Regionplan 2005 udpeget følgende områder:
• Områder med Særlige Drikkevandsinteresser
• 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 i OSD iagttages med skærpet opmærksomhed i 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 kommuneog 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.
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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.
Ved realisering af de muligheder, der er angivet i regionplanens retningslinie 4.3.6 (Indlandsferieområdet Tolne og Mosbjergområdet) skal
det gennem kommune- og lokalplanlægningen sikres, at der ikke placeres grundvandstruende aktiviteter i indsatsområdet. Dette kan eksempelvis sikres ved tinglyst forbud mod pesticidanvendelse, krav om at spildevand ledes til offentlig kloak, olietanke etableres overjordisk m.v. Se i øvrigt regionplanens retningslinier 4.3.6, 6.1.6 samt 6.1.7.
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 have- og
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.
• Det skal sikres, at, 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.

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.
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Natura 2000-områder
(Ramsarområder
EF-Fuglebeskyttelses-områder
EF-habitatområder)

Planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan
påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Ved tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der vil
kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det
fremgå af afgørelsen, at det ikke indebærer forringelser af naturtyperne og
levestederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.
Dette gælder således også fornyelse af vandindvindingstilladelser.
Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige dyrearter, som fremgår af direktivets bilag IV. Det betyder, at den planlæggende myndighed eller den myndighed, der giver tilladelse, dispensation
eller godkendelse, er forpligtet til at redegøre for, hvorvidt der forekommer
arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV inden for de pågældende områder, som vil kunne blive påvirket af planer og projekter.
Amtsrådet inddrager i sin administration og forvaltning hensynet til de arter,
der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
I øvrigt henvises til bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003, ændret ved bekendtgørelse nr. 902 af 25. august 2004 og nr. 1076 af 9. november
2004 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.

Miljøgodkendelser/tilladelser i Der gives ikke tilladelse til nyanlæg i indsatsområdet, som medfører øget
henhold til miljøbeskyttelseslo- risiko for grundvandet. Eksempelvis ajlebeholdere, møddingspladser og
ven.
gyllebeholdere, nedgravede olietanke m.v.
M.h.t. anlæg i kildepladszone er der skærpet opmærksomhed jfr. retningslinie 6.1.4 i regionplanen.
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

Ved byggesagsbehandling uden for kildepladszonen skal der i forbindelse med anlæg af olietanke så vidt muligt etableres overjordiske olietanke, evt. med opsamling og overdækning.

Spildevand

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

Ved råstofindvinding skal grundvandsressourcen beskyttes mod forurening både under indvinding og i forbindelse med efterbehandling. Der
skal i tilladelsen bl.a. stilles vilkår om arealernes fremtidige anvendelse
herunder forbud mod gødskning og sprøjtning og krav om plantedække.
Ved meddelelse af tilladelse tinglyses de grundvandsbeskyttende vilkår
på ejendommen.
Retningslinien er en udmøntning af regionplanens retningslinie 5.2.8 –
Råstofindvinding og drikkevandsinteresser.

Myndighedsbehandling generelt

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

3.7 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 af indsatsplanen. Arbejdsgruppen bør sammensættes med flest
mulige repræsentanter fra den følgegruppe, som her fulgt indsatsplanens tilblivelse. Frederikshavn og Sindal Kommune har ansvaret for arbejdsgruppens etablering og drift.
Opfølgning på konkrete indsatser
Opfølgning tager udgangspunkt i de konkrete indsatser, som er fastlagt
i handlingsplanerne for de 4 vandværker. Frederikshavn og Sindal
Kommune vurderer forudsætningerne og fremdriften af de konkrete
indsatser og fremlægger resultaterne for arbejdsgruppen. 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.
Frederikshavn Kommune indkalder arbejdsgruppen til et opfølgningsmøde 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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Morgenstemning i Tolne

26

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 4 - Tolne

Krav til indhold af en indsatsplan

4 Redegørelse - Indledning

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 særlig 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.

Redegørelsesdelen i indsatsplanen uddyber baggrunden for selve handleplanen. I dette afsnit opsummeres resultaterne af de gennemførte
kortlægninger i området. Desuden begrundes de valgte indsatser herudfra.
Af hensyn til læsevenligheden er redegørelsesdelen opdelt i 5 hovedafsnit, hvor afsnit 1 (kapitel 5) angiver en detaljeret beskrivelse af indsatsområdet på baggrund af den geologiske kortlægning.
Afsnit 2 (kapitel 6) beskriver amtets målsætninger og beskyttelsesstrategier overfor nitrat. Pesticider samt øvrige forureningskilder.
Afsnit 3 (kapitel 7) er en gennemgang af vandværkernes vandforsyningsforhold.
Afsnit 4 (kapitel 8) er en detaljeret fremstilling af kortlægningen af områdets forureningskilder samt beskrivelse af risikovurderingen og angivelse af forslag til indsatser. Kapitel 8 er opdelt i 7 underafsnit; et for
hvert vandværk (Frederikshavn Forsyning med et afsnit for hver kildeplads) samt et indledende afsnit, som opsumerer forureningskilderne i
hele OSD-området. Denne opdeling betyder, at der kan være enkelte
gentagelser i afsnittene.
Afsnit 5 (kapitel 9) omhandler de administrative forhold som lovgrundlag, indsatsplanens retsvirkning samt procedure for udarbejdelsen af
planen.
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Juletræsplantage i Skørbækshede
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5 Beskrivelse af indsatsområdet
(OSD 4)
5.1 Arealanvendelsen i indsatsområdet

Indsatsområdet omfatter 2300 ha. Arealanvendelsen i indsatsområdet
omfatter overvejende landbrug og skovbrug. Der er tre mindre byområder i indsatsområdet. Herudover rummer området to fredede områder samt flere naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle
beskyttelsesbestemmelser.
Den generelle arealanvendelse i indsatsområdet ifølge Areal Informations Systemet (AIS) fremgår af figur 5.1.
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Figur 5.1 Arealanvendelsen i OSD 4

Landbrug

Ca. 50 % af OSD 4 er landbrugsareal. Inden for OSD 4 findes der 28
bedrifter, hvoraf ingen er større end 82 ha og den typiske bedrifts størrelse ligger på mellem 10 – 25 ha. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse
er på knap 21 ha, og der ses 8 enheder med mindre end 10 ha i bedriften. Samlet driver bedrifter med adresse i OSD 4 ca. 577 ha indenfor OSD 4.
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Skovbrug

OSD 4 er præget af store områder med skov. Skoven i dette område er
derfor en afgørende faktor for grundvandsbeskyttelsen. Det skovdækkede areal udgør ca. 41 %, hvoraf hovedparten ligger i større sammenhængende områder syd og sydøst for Tolne. Nordvest for Tolne
findes mere spredte skovbevoksninger. Specielt Dvergetved indvindingsopland er meget skovdækket.

Byområder

I OSD 4 ligger de små bysamfund Tolne, Tolne Kirkeby og Vogn.
(Mosbjerg by og Dvergetved by ligger udenfor området).
Tolne By er i Sindal Kommuneplan 2004 – 2016, udlagt som planlægningsområde for indlandsferiemål, hvilket giver mulighed for indretning
af overnatningsfaciliteter i eksisterende bebyggelse, såvel som mulighed
for opførsel af koncentrerede feriemål. Kommuneplanen åbner således
mulighed for opførsel af friluftscenter eller lignende koncentrerede ferieanlæg.
I Tolne By forventes boligbyggeri primært at finde sted som udfyldning
eller afrunding af landsbyen i form af jordbrugsparceller i den sydlige
del af byen. Området med jordbrugsparceller er udlagt som nyt område i rammeplanen og der foreligger en godkendt lokalplan herfor.
Tolne Kirkeby er udlagt til boligformål tilhørende kollektive anlæg samt
mindre ikke gerende erhverv.
Uddrag fra Retningslinie
5.3.5 – Natura 2000områder
I øvrigt må der ikke i eller
uden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) planlægges for og i administration af
plan- og miljølovgivningen
må der ikke gives tilladelse,
dispensationer eller godkendelser til byggeri, anlæg, eller
aktiviteter, der kan påvirke de
internationale naturbeskyttelsesområder, såfremt dette kan
indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for arterne eller kan
medføre forstyrrelser, der har
betydelige konsekvenser for
de arter, området er udpeget
for. For Ramsarområder gælder, at tilladelser, dispensationer eller godkendelser skal
administreres, så myndighederne fremmer beskyttelsen af
områderne.
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Vogn By er en landsby, der er afgrænset ved lokalplanlægning. Området har ikke status som lokalcenter, og der er derfor ikke mulighed for
egentlig byudvikling. Anvendelsen i kommuneplanen er boliger, tilhørende kollektive anlæg samt mindre ikke generende erhverv.

Beskyttet natur

To skov- og naturområder beliggende i henholdsvis den centrale og
den nordlige del af OSD 4 er fredet i henhold til Naturbeskyttelseslovens fredningsbestemmelser.
I den fredede del af Tolne Skov, som ligger nord øst for Tolne By, er
der udpeget et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000omåde). Området er udpeget med baggrund i EU-habitatdirektivet,
som har til formål at beskytte vildtlevende dyr og planter samt en række
naturtyper. I det aktuelle område er udpegningskriteriet beskyttelse af
forskellige naturtyper, som bøgeskove, stilkegeskove og Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld m.v. Hvor specielt beskyttelse af sidstnævnte naturtype kan være af betydning ved meddelelse af tilladelse til
vandindvinding.
Sikring af disse EF-habitatområder mod forurening, forringelser og forstyrrelser skal blandt andet ske gennem planlægning og administration.
Stat og Amt skal i perioden 2005-2009 udarbejde Natura 2000 planer
for de udpegede Natura-2000 områder, som bl.a. indeholder et mål
for naturtilstanden samt et indsatsprogram, som skal ske med henblik
på at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og
arter.
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Der er vedtaget en række begrænsninger i de udpegede Natura 2000
områder, som bl.a. kan betyde at der ved en fornyelse at vandindvindingstilladelser skal foretages en konsekvensvurdering af indvindingen
med henblik på at vurderer om områdets naturtyper/arter påvirkes af
en indvinding. Vurderes dette at være tilfældet, kan en tilladelse ikke
meddeles. Der henviser til retningslinie 5.3.5 i regionplan 2005
Der findes herudover i indsatsområdet en række mindre naturområder
som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesregler
(Naturbeskyttelsesloven § 3). Det drejer sig først og fremmest om hedeog overdrevsarealer.
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Figur 5.2 Beskyttet natur

SFL-områder

Amterne udpeger ”Særligt Følsomme Landbrugsområder” (SFL-områder), hvor der kan søges om tilskud til MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ). Ordningen kan f.eks. omfatte etablering af vedvarende
græs, sprøjtefri bræmmer langs vandløb, etablering af vådområder
samt efterafgrøder. Ordningen er frivillig. Staten (Direktoratet for FødevareErhverv) udbetaler tilskuddet.
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Som det ses af figur 5.3, er store dele af indsatsområdet dækket af SFLområder i med grundvandsformål, specielt i den nordlige del af området. Der er i alt indgået MVJ-aftaler på 31 ha., hovedsagligt i den
nordlige del af området. Det skal bemærkes, at de på figur 5.3 viste
arealer med MVJ-aftaler er vist som de markblokke, hvor de arealer der
er aftaler på indgår. Derfor er arealerne på figuren væsentlig større end
de 31 ha der er indgået aftaler på.
Flere landmænd i området har de seneste år søgt om MVJ-aftaler, dog
uden at få tildelt midler. Dette skyldes den statslige prioritering af midlerne, hvor arealer beliggende i natura 2000 – områderne har højere
prioritet end arealer beliggende i grundvandsområder.
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Skovrejsning

Amterne udpeger arealer i Regionplanen, hvor der kan søges tilskud til
skovrejsning. Staten (Statsskovdistrikterne) behandler ansøgningerne og
udbetaler støtte.
I regionplanen er der udpeget en række områder, hvor skovrejsning er
uønsket, hvilket betyder, at der ikke kan plantes skov på landbrugsjord.
Årsagen hertil kan være ønsket om at friholde landskabelige sammenhænge, geologiske spor samt natur- og kulturværdier. I OSD 4 er der
udpeget områder med uønsket skovrejsning i Mosbjerg kildepladszone,
samt i Dvergetved og Tolne indvindingsopland. Se nedenstående figur.
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Figur 5.4 Skovrejsningsområder
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Spildevand i det åbne land

I den sydøstlige del af OSD er der i regionplanen udpeget et område,
som er udpeget på baggrund af et vandløbsopland til et vandløb som
er forureningsfølsomt. For at forbedre forureningstilstanden i vandløbet,
er der til området knyttet en renseklasse, som angiver det højest tilladelige forureningsniveau i det spildevandvand der udledes til vandløbet.
Området er delvist sammenfaldende med Frederikshavn Vandværks
indvindingsoplande ved Tolne og Dvergetved.
Udpegningen 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 Områder med Særlige Drikkevandsinteresser samt indvindingsoplande til almene vandværker.
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Figur 5.5 Spildevandsregistrering i det åbne land
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Militærområde

Indenfor OSD 4-området ejer Forsvarets Bygningstjeneste
2 områder, som administreres af Hærens Parkområde i Hjørring.
Det ene område er beliggende umiddelbart vest for Tolne by og dækker ca. 18 ha. Området anvendes i dag til depot, men er under afvikling. Området er ikke beliggende i indvindingsopland.
I den sydlige del af OSD-området liggeret ca. 106 ha stort område,
som anvendes til ammunitionsdepot. Ca. 12 ha. af området ligger i
indvindingsoplandet til Frederikshavn Forsynings kildeplads Tolne
Arealanvendelsen på områderne vurderes ikke at udgøre en trussel
mod grundvandet. Dog ligger der en ubenyttet olietank på arealet ved
Tolne, som bliver fjernet under afviklingen af området.
Kulturmiljøer.

Kulturmiljøer

Kulturmiljøer er defineret
som geografisk afgrænsede
områder, der afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Ofte indeholder kulturmiljøer
flere kulturhistoriske enkeltelementer, der ikke nødvendigvis hører sammen

Udpegede Kulturmiljøer skal i henhold til regionplanen beskyttes for at
sikre at der ikke sker forringelser af de kulturhistoriske værdier i området.
I OSD-området er deri regionplan 2005 udpeget 2 kulturmiljøområder
(se figur 5.6).
Kulturmiljøområdet Vogn-Bjørnager-Højen-Eskær er beliggende i den
nordlige del af OSD-området og samtidig ligger hele I/S Mosbjerg og
I/S Vogn Vandværks indvindingsopland inde for dette kulturmiljøområde.
Betydningen heraf i forhold til vandindvinding og beskyttelse af grundvandet er at skovtilplantning i dele af området er uønsket, hvilket fremgår af figur 5.4
Kulturmiljøområdet Tolne Skov er beliggende nordøst for Tolne. Området omfatter den fredede skov samt skovpavillionen.
Betydningen af udpegning af området er sammenfaldende med udpegning af området, som Natura 2000-område, om at den naturlige hydrologiske tilstand ikke må ændres i området.
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Figur 5.6 Værdifulde kulturmiljøer

5.2 Landskabet og geologien
Indsatsområdet er domineret af det meget kuperede istidslandskab i og
omkring Tolne Bakker. Tolne Bakker tolkes som den nordvestlige del af
randmorænen, der ligger i forlængelse af Jyske Ås. Selve kernen af Tolne bakker består af smeltevands- og/eller issøaflejringer, der blev afsat
i sidste istid. De stejle slugter og dale er dannet ved erosion efter isens
tilbagesmeltning, inden der kom beskyttende vegetation.
Det centrale morænelandskab er omgivet af havsedimenter, som blev
aflejret efter, at isen smeltede tilbage. Længst mod vest og øst i undersøgelsesområdet findes der aflejringer fra det senglaciale Yoldiahav op
til kote 25 til 35 meter. Mod nord mellem Dvergetved og Mosbjerg findes en stejl kystskrænt, som blev dannet af Littorinahavet i stenalderen.
Centralt i OSD 4 findes en begravet dal. For at klarlægge om dalen
udgjorde et nyt grundvandsmagasin, blev der udført en 120 meter dyb
boring centralt i den begravede dal. Grundvandskvaliteten var tilfredsstillende, men sandet i den begravede dal er meget finkornet, og har
derfor en for lav ydeevne til at indvinding kan svare sig.
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De 4 almene vandværker og kildepladser i området ligger alle i istidslandskabet omkring Tolne Bakker. Her findes tykke lag af sand, som er
velegnede til vandindvinding. Det primære grundvandsmagasin findes i
smeltevandssedimenter overlejret af lag af smeltevandsler.

Figur 5.7 Principskitser af geologien i Tolne området – Ikke alle sand-lagene kan udnyttes til grundvandsindvinding, idet en række af disse lag består af finkornet materiale, som har lav ydeevne.

5.3 Udnyttelse af grundvandsressourcen
OSD 4 har i gennemsnit et årligt overskud af nedbør på ca. 400 mm,
når fordampningen er fraregnet. Omkring alle vandværkerne i undersøgelsesområdet siver der hvert år ca. 250 mm ned til grundvandet, da
den resterende del løber ud i vandløbene. Set på landsplan er en sådan grundvandsdannelse middel til stor.

Fig. 5.8 Vandbalancen i OSD 4 (1989 – 2004)
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I år 2004 er der oppumpet omkring 2.1 mil. m3 grundvand. I alt svarer
den oppumpede mængde grundvand til 89 mm fra hver m2 i OSD 4,
eller ca. 36 % af grundvandsdannelsen. Med udgangspunkt i GEUS
rapport om Ferskvandets kredsløb og bæredygtig udnyttelse af grundvandsmagasiner /23/, svarer dette til en kritisk udnyttelsesgrad af det
dybere grundvand (30-50 meter under terræn). Ved en udnyttelsesgrad
på mere end 20 % af grundvandsdannelsen er det ifølge GEUS rapport
vigtigt at være opmærksom på, om indvindingen påvirker vandkvaliteten eller nærliggende vådområder. Udnyttes de givne tilladelser fuldt
ud, svarer dette til en udnyttelse på ca. 56 % af grundvandsdannelsen i
OSD 4.
Der er anvendt en regional vandbalance-model, som viser, at inden for
det udlagte OSD-område er der en høj udnyttelsesgrad af grundvandsressourcen. Lokale undersøgelser i form af pejlinger af grundvandsstanden i Frederikshavn Forsynings boringer i perioden fra 1971 til
2004 viser, at grundvandsspejlet i området ved Tolne Kirkeby er sænket
fra 0,6 til2,6 meter, mens resultater af pejledata fra boringer i den øvrige del af OSD-området fra perioden 1995-2004 viser en stigning af
grundvandsspejlet /24/. Kemiundersøgelser af grundvandet i området
viser, at i flere områder er vandet påvirket af hvad der sker på jordoverfalden, hvilket er en indikation på en til tider for stor indvinding.
Disse resultater viser, at en overvågning af grundvandsspejlet og kemisammensætningen af det oppumpede vand sammenholdt med en
spredning af indvindingen i området er vigtig for at sikre en bæredygtig
indvinding i OSD-området.
Der er i denne indsatsplan taget udgangspunkt i den del af grundvandsressourcen, som ligger inden for OSD-området. Der arbejdes p.t.
både i Frederikshavn Forsyning og i Nordjyllands Amt på at kortlægge
ressourcen uden for selve OSD-området.
Pejlinger af grundvandsstanden bruges til at danne et billede af niveauet for grundvandsspejlet - grundvandspotentialet. Grundvandspotentialet angiver hvilken retning grundvandet strømmer. Grundvandspotentialet for det primære magasin og grundvandets strømning er vist på figur
5.9.
Grundvandsspejlet findes højest langs et grundvandsskel, der udspringer omkring Tolne Kirkeby. Overordnet set strømmer grundvandet herfra imod hhv. Ø og V.
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Figur 5.9 Potentialekort

Overordnet viser undersøgelserne, at vandværkerne indvinder grundvand fra et stort set sammenhængende sandmagasin. Størstedelen af
magasinet har spændt vandspejl.
Dette sandmagasin er det primære grundvandsmagasin i undersøgelsesområdet. Det har en tykkelse som varierer fra 25 til 50 meter centralt under OSD 4, til 10 til 20 meter i periferien imod S, Ø og V. Det
primære grundvandsmagasin er skarpt afskåret imod nord af Stenalderhavets erosion. Magasinet er udbredt i hele OSD 4 og generelt har
det en moderat til høj ydelse.
Ud over det primære magasin findes et højere liggende sekundært magasin i morænesand. Der indvindes få steder fra dette magasin. Under
det primære magasin findes et magasin i finkornede aflejringer, med
problematisk vandkvalitet. Dette nedre magasin har begrænset indvindingsinteresse.
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Figur 5.10 Grundvandsmagasinernes udbredelse

5.4 Grundvandets kvalitet
Grundvandets kvalitet i området er kortlagt med udgangspunkt i de
vandanalyser, der regelmæssigt tages i vandværkernes indvindingsboringer, suppleret med enkelte analyser fra markvandsboringer. Analyserne er brugt til at bestemme hvilke typer grundvand, der findes i området, og hvilken udvikling, der er i kvaliteten. (se faktaboks)
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.
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Grundvandets kemi viser, at vandet er direkte påvirket af, hvad der sker
på jordoverfladen. I OSD 4 ses den typiske udvikling, med terrænnært
oxideret grundvand, mens dybere magasiner har reduceret grundvand.
I den centrale del af Tolne Bakker findes grænsen mellem oxideret og
reduceret grundvand omkring kote 0 meter.
Det nederste magasin indeholder saltvand. Saltindholdet skyldes, at de
sandlag, magasinet består af, oprindelig er aflejret i havet. Havaflejringer giver ofte kvalitetsproblemer, pga. et højt indhold af salt og organisk materiale.
Generelt er områdets grundvand af en kvalitet, så det kan bruges til
drikkevand efter simpel vandbehandling på vandværkerne.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 4 - Tolne
Grundvandet inddeles i følgende vandtyper:
A: grundvand fra iltzonen oxideret
B: grundvand fra nitratzonen
- svagt reduceret
C: grundvand fra jern- og
sulfatzonen - reduceret
D: grundvand fra methanzonen -stærkt reduceret

Nitrat
OSD 4’s primære grundvandsmagasin repræsenterer vand som spænder fra oxideret til stærkt reduceret vand med frit metangas. Generelt er
vandet i den østlige del af OSD 4 ilt- og nitratholdigt, mens det i den
vestlige del bliver reduceret. Magasinets sårbarhed overfor nitrat forurening er afhængig af lokale forhold, som fx en vis nitratreduktion i lerlaget mellem det primære og sekundære magasin, men generelt kan
arealanvendelsen direkte spores ved mindre variationer i grundvandskemien.
Grundvandet i det øverste morænesand kendes fra enkeltindvindere og
Mosbjerg Vandværk. Der er ved en enkeltindvinder fundet nitratindhold
på op til 70 mg/l, ellers er nitratindholdet mellem 1 og 30 mg/l.
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Fig. 5.11 Kort over nitrat-forekomster

41

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 4 - Tolne
Pesticider og miljøfremmede stoffer
Pesticider forekommer i flere boringer over detektionsgrænsen, og i
nogle boringer også over grænseværdien; disse boringer anvendes dog
ikke til drikkevandsindvinding. Problemet vurderes at være en væsentlig
trussel mod vandforsyningen i området. Det drejer sig primært om produkter anvendt til juletræsdyrkning samt til renholdelse af jernbanearealer.

Pesticider
BAM (2,6 dichlorbenzamid) er et nedbrydningsprodukt fra ukrudtsmidlet
dichlorbenil, som er blevet solgt under handelsnavnene Prefix og Casoron. Midlerne har været
meget anvendt på gårdspladser.

I to boringer på Tolne Kildeplads er der konstateret chloroform, som
vurderes at være forårsaget af naturlig udvaskning fra jordbunden under nåleskove.

Til ukrudtbekæmpelse ved
bl.a. juletræs- og pyntegrøntsproduktion
har
midlerne Atrazin og Hexazininon (Velpar) været systematisk anvendt fra sidste halvdel af 1970’erne
til midlerne blev forbudte
omkring 1992-1994.

Der er ikke fundet øvrige miljøfremmede stoffer i områdets boringer.
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5.5 Sårbare områder

Indenfor OSD 4 er der på baggrund af de hydrogeologiske, geologiske
og kemiske undersøgelser udpeget følgende områder:
• Kildepladszoner
• Indvindingsoplande
• Nitratfølsomme indvindingsområder med stor, nogen og lille
sårbarhed.
• Indsatsområder med hensyn til nitrat
På baggrund af kortlægningsresultaterne kan det konkluderes, at områdets primære grundvandsmagasin er direkte påvirket af arealanvendelsen. Der ses en sammenhæng mellem skovarealer og reduceret
grundvand øverst i magasinet, og landbrugsarealer og grundvand med
svagt forhøjede nitratindhold øverst i magasinet. Dette viser, at det primære grundvandsmagasin ikke har naturlig beskyttelse i form af lerlag.
5.5.1 Kildepladszoner (beskyttelseszoner)
Udover de nitratfølsomme områder, er der udpeget en beskyttelseszone
omkring indvindingsboringerne.
Kildepladszonerne svarer til den beskyttelseszone omkring indvindingsboringer på 300 meter, der normalt anvendes efter miljøbeskyttelseslovens § 22, for at hindre forurening af grundvand med organisk og bakteriologiske stoffer, som afledes tæt på overfladen – f.eks. fra nedsivningsanlæg, nedgravning og deponering m.m.. Kildepladszonerne
rækker ikke ud over indvindingsoplandet.
5.5.2 Indvindingsoplande
På baggrund af kortlægningsresultater er der foretaget en afgrænsning
af de indvindingsoplande, der knytter sig til de enkelte vandværkers kildepladser. Indvindingsoplandene er beregnet ud fra Nordjyllands Amts
retningslinier. Placeringen og størrelsen af indvindsoplandene er bestemt ud fra boringsplacering, oppumpede vandmængder, nedbøren,
grundvandets potentiale og en vurdering af øvrige kortlægningsresultater.
Det er inden for disse indvindingsoplande, at vandværkerne henter deres vand. Disse områder prioriteres højt, når der skal igangsættes projekter, som kan forbedre grundvandets kvalitet eller afværge forurening.
5.5.3 Nitratfølsomme indvindingsområder
Sårbarheden overfor nedsivende nitrat varierer mellem de enkelte delområder af OSD 4. Nitratsårbarheden er udpeget på baggrund af udbredelsen af det primære grundvandsmagasin, tykkelsen af reduceret
ler over magasinet, redox- og trykforhold.

43

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 4 - Tolne
en

Måstrup

Bæ
k

Eskær

Bollehede

ðVogn

Mosbjergðð
Stenderup

ð
Skørbækshedeð
ðð
ðð

Tolne

ððð
Tolne Skov
ð
ððTolne Kirkeby
ð
ðð
ð
ð
Fluebjerg Snerpen Skårupgård
ðð

Nitratfølsomme områder
boringer
ð Vandværks
Indvindingsoplande
Indsatsområde
Kildepladszone

Indsatsområder
med hensyn til nitrat

Nørg

Dve

rum Å
Kæ

Vasen

Lysmose

Nitratområder

Lille sårbarhed
Nogen sårbarhed
Stor sårbarhed

ðð ð

0

1

2

3 Km

Sankt Jørgens Kilde

Figur 5.13 Nitratfølsomme indvindingsområder
Det overordnede mønster er, at områder med ”stor sårbarhed” overfor
nitrat findes centralt i Tolne Bakker, mens der øst, vest og nord herfor
findes områder med først ”nogen sårbarhed” og siden ”lille sårbarhed”.
I skovområdet syd og øst for Frederikshavn Forsynings kildeplads ved
Tolne findes der ingen indvindingsboringer, men den geologiske model
viser, at der kan findes op til 30 meter reduceret ler. Derfor må der forventes en lille sårbarhed. De tykke lerlag vil dog samtidig også betyde,
at magasinet er tyndere.
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Figur 5.14 Lertykkelse
Områder med nogen sårbarhed over for nitrat er beliggende vest for
Tolne Bakker og området med relativ stor tykkelse af reduceret ler sydøst for Tolne Kirkeby.
Området med stor nitratsårbarhed omfatter ca. 50 % af OSD 4. Det er
primært inden for disse områder vandværkernes vandindvinding finder
sted.
5.5.4 Indsatsområder med hensyn til nitrat
Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder med stor eller nogen
sårbarhed udpeges indsatsområder med hensyn til nitrat. Udpegningen
sker på baggrund af kortlægning af geologi og arealanvendelsen, og
er primært afgrænset i forhold til ejendoms- og brugsgrænser. Indsatsområder med hensyn til nitrat er desuden fastlagt i regionplanen.
5.5.5 Pesticidfølsomme områder m.m.
Pesticider og forskellige miljøfremmede stoffer fra punktkildeforureninger opfører sig forskelligt under forskellige forhold i jorden og i grundvandet. Der foreligger endnu ikke retningslinier for udpegning af sårbarheden for hvert enkelt stof. Derfor må nødvendige tiltag baseres på
aktuelle fund.
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Boring DGU Nr. 6.230 Dvegetved Kildeplads
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6 Målsætninger og beskyttelsesstrategi
6.1 Amtsrådets målsætning

Det er Nordjyllands Amts målsætning at sikre, at de nordjyske drikkevandsforsyninger baseres på uforurenet grundvand.
For at opfylde dette er målsætningen i indsatsområderne generelt:
•

Vandværkerne skal kunne opretholde og indvinde vand fra de
nuværende kildepladser.

•

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

•

Grundvandets kvalitet skal være sådan, at det leverede vand
overholder kravene i bekendtgørelse om vandkvalitet.

•

Anvendelse og håndtering af pesticider fra såvel flade-, linieog 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 målsætninger for nitrat, pesticider samt
øvrige forureningskilder:

6.2 Indsatsområder med hensyn til nitrat

Nordjyllands Amt har som et overordnet mål, at nitratindholdet i det
indvundne vand skal være så lavt som muligt og ikke må overskride
grænseværdien på 50 mg pr. liter.
Amtsrådet har vedtaget følgende målsætninger vedrørende nitrat:

Område med stor sårbarhed: maks. 25 mg/l i det vand, der forlader
rodzonen. I områder med stor sårbarhed forventes ingen nævneværdig
reduktion af nitrat. Disse områder udpeges som udgangspunkt til indsatsområde med hensyn til nitrat med prioritet 1 og det anbefales at
den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen ikke overstiger 25
mg/l. Meget høj nitratudvaskning fra enkelte marker bør desuden undgås.
Område med nogen sårbarhed: Disse områder udpeges som indsatsområde med hensyn til nitrat med prioritet 2 og 3. Den gennemsnitlige

nitratudvaskning fra rodzonen fastsættes ud fra 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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Der gennemføres som udgangspunkt et højt beskyttelsesniveau i kildepladszonerne i områder med stor og nogen sårbarhed for at opnå hurtig effekt og for at begrænse indsatsen længere ud i indvindingsoplandet.

Område med lille sårbarhed: Der planlægges ikke en særlig forebyggende indsats overfor nitrat i områder med lille nitratsårbarhed, idet de
generelle reguleringer af landbruget anses for tilstrækkelige.

Områder som heder, overdrev og andre § 3 arealer samt fredede
arealer, hvor nitratudvaskningen er fastholdt på et lavt niveau som følge af begrænsninger i loven, regnes ikke for en del af indsatsområdet
med hensyn til nitrat.
For skove og plantager er det muligt at ændre arealanvendelsen. for
eksempel må op til 10 % af skovens areal anvendes til juletræer og
pyntegrønt. Derfor indgår disse arealer i udpegningen af indsatsområder med hensyn til nitrat med henblik på at sikre en hensigtsmæssig
arealanvendelse. I de fleste tilfælde udgør skovdrift dog en hensigtsmæssig beskyttelse mod nitratforurening af grundvandet.

Administration af ansøgninger udvidelse af husdyrbrug (VVM)
Ved behandling af VVM-screeninger indenfor indsatsområder med hen-

syn til nitrat med stor eller nogen sårbarhed foretages en konkret vurdering 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.
6.3 Prioritering af indsats overfor nitrat i OSD 4

Som det fremgår af afsnit 5.5 har den nordøstlige del og den sydvestlige del af OSD 4 stor sårbarhed overfor nitrat, mens andre områder har
nogen og lille sårbarhed overfor nitrat (se figur 5.12). De nødvendige
indsatser for at beskytte drikkevandet fastlægges i indsatsområdet med
hensyn til nitrat, kildepladszoner og indvindingsoplande. Beskyttelsestiltag inden for disse områder prioriteres særligt højt.
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For at sikre, at indsatsen sker dér, hvor behovet og derved effekten af
tiltagene er størst, er der fastlagt en prioritering af indsatsen. De områder hvor der skal ske indsats for nitrat er opdelt i 3 prioriteringer (se figur 6.1):
•

Indsatsområde med hensyn til nitrat med prioritet 1:
Omfatter som udgangspunkt de dele af kildepladszonerne som
har stor og nogen sårbarhed overfor nitrat, og hvor den beregnede gennemsnitlig udvaskning af nitrat fra hele indvindingsoplandet er større end amtets alarmværdi på 25 mg/l. Desuden
skelnes der til om der er målt højt (over 25 mg/l) eller stigende
nitratindhold i indvindingsboringerne.
I OSD 4 er dele af Frederikshavn Forsynings kildeplads Tolne
omfattet af prioritet 1 (se figur 6.1 – de røde områder). I disse
områder skal indsatsen ske hurtigt typisk inden for 1-3 år for at
opnå en hurtig effekt. Der er enkelte arealer beliggende i området, hvor arealanvendelsen medfører en stor nitratudvaskning
(mere end 25 mg/l – se figur 8.1). I disse områder anbefales,
at der indgås frivillige aftaler om mere miljøvenlig drift, opkøb
m.v.
De dele af Tolne kildepladszonen, som ikke er sat i prioritet 1,
er de områder, som har lille sårbarhed overfor nitrat.

•

Indsatsområde med hensyn til nitrat med prioritet 2:
Omfatter dels kildepladszoner med stor og nogen sårbarhed,
hvor den gennemsnitlige nitratudvaskning fra indvindingsoplandet er beregnet til at være mindre end 25 mg/l og hvor der enten ikke er målt nitrat eller hvor der er målt lavt og ikke stigende
nitratindhold i indvindingsboringerne.
I OSD 4 er kildepladserne ved Mosbjerg Vandværk, Vogn
Vandværk, Tolne private Vandværk samt Frederikshavn Forsynings kildeplads Dvergetved vurderet til indsatsprioritet 2. I Frederikshavn Forsynings kildeplads Skørbækshede er dele af kildepladszonen vurderet til indsatsprioritet 2. I den vestlige del af
kildepladsen er der lille sårbarhed over for nitrat, hvorfor en
indsats overfor nitrat ikke er nødvendig.
Herudover er de dele af indvindingsoplandene, som har stor
sårbarhed og de kildepladsnære områder med nogen sårbarhed alle vurderet til at være i indsatsprioritet 2. På figur 6.1 er
områderne med indsatsprioritet markeret med orange.
Indsatserne i OSD 4 i områder med prioritet vil primært omfatte
fastholdelse af den ekstensive arealanvendelse og derved den
nuværende lave nitratudvaskning, samt overvågning af arealanvendelsen i området og overvågning af nitratindholdet i indvindingsboringerne.
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•

Indsatsområde med hensyn til nitrat med prioritet 3:
Omfatter de dele af indsatsområdet, som ligger langt fra kildepladsen og som har nogen sårbarhed overfor nitrat. Denne prioritet findes kun i den vestligste del af Dvergetved indvindingsopland (se figur 6.1 – det grønne område). Indsatsen i OSD 4
vil udelukkende omfatte overvågning af arealanvendelsen i området (omlægninger fra skov til landbrug, opdyrkning af braklagte områder m.v.) Hvis arealanvendelsen i området intensiveres, vurderes behovet for opprioritering til prioritet 2 eller 1
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Figur 6.1 Prioritering af indsats overfor nitrat

6.4 Pesticider
Der kan ikke udpeges deciderede indsatsområder mht. pesticider, da
forskellige pesticider reagerer forskelligt med jorden og grundvandet
under forskellige omstændigheder.
De pesticider, der anvendes i landbruget og på offentlige arealer, skal
være godkendt af Miljøstyrelsen. Dog er målsætningen for anvendelse
af pesticider i indvindingsområder at nedbringe risikoen for pesticidforurening af grundvandet via information og ansporing til frivillige aftaler
mellem vandværker og lodsejere.
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De midler, der i dag findes rester af i grundvandet i OSD 4, er overvejende midler, som ikke længere er tilladte at anvende. Som indsats
mod at der i fremtiden sker boringsnære forureninger med pesticider,
skal det dels tilstræbes at vandværket indgår frivillige aftaler med lodsejerne om ophør af anvendelse af pesticider (primært på boringsnære
arealer), og dels at sikre, at der ikke placeres vaske- og påfyldningspladser inden for kildepladszonen. Disse indsatser er fastlagt ud fra et
forsigtighedsprincip om, at vi ikke i dag har kendskab til om de anvendt
(og godkendte) pesticider i fremtiden udgør et problem for grundvandet.

6.5 Øvrige forureningskilder

Tiltag der kan forbedre grundvandskvaliteten eller afværge forurening
fra eksisterende potentielle forureningskilder beliggende i kildepladszoner eller indvindingsoplande prioriteres særlig højt.
Indsatser overfor nitrat og øvrige forureningskilder herunder erhverv
koordineres.
Myndighedernes administration og regionplanens retningslinier om
grundvandsbeskyttende foranstaltninger bør iagttages med skærpet
opmærksomhed i indvindingsoplande og kildepladszoner.
Indsatsen rettes mod de lokaliteter, der er beliggende i indvindingsoplande til de almene vandværker, samt lokaliteter beliggende i områder med særlig drikkevandsinteresser. Undersøgelses- og afværgeindsatsen over for grundvandstruende forureninger udgør en del af amtets
samlede indsats til beskyttelse af grundvandet.
For at sikre, at indsatsen sker dér, hvor behovet og derved effekten af
tiltagene er størst, er der fastlagt en prioritering af indsatsen, afhængig
af om forureningskilden ligger i kildepladszonen (prioritet 1), i indvindingsoplandet (prioritet 2) eller i OSD-området uden for indvindingsoplandet. (se figur 6.2).
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Fig 6.2 Prioritering af beskyttelsesindsats i forhold til øvrige forureningskilder
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7 Vandforsyningsforhold
7.1 Generelt

I OSD 4 findes fire almene vandforsyninger som indvinder fra seks kildepladser.
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Fig. 7.2 Vandværksboringer i OSD 4
Vandindvindingen i området er domineret af Frederikshavn Forsyning,
som årligt indvinder ca. 1.5 mio. m3 fra 3 kildepladser. Herudover er
der tre private vandværker i området: I/S Mosbjerg Vandværk, I/S Vogn
Vandværk samt I/S Tolne Vandværk. Tilsammen indvinder de private
vandværker ca. 130.000 m3 om året. Virksomheden Cimbric Fiskekonserves A/S indvinder årligt ca. 20.000 m3 fra 2 boringer, der tilhører
virksomheden.
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Vandværk/

Ejerforhold

Antal boringer Tilladelse
(heraf i drift)
m3 pr. år

Kommunalt
Frederikshavn Forsyning
2.300.000
Tolne + Skørbækshede
22 (17)
Dvergetved
7 (3)
*
Afværgepumpning
2
Mosbjerg Vandværk I/S
Privat
3 (3)
104.000
Vogn Vandværk I/S
Privat
2 (2)
9.400
Tolne Vandværk I/S
Privat
3 (2)
55.000
Cimbric Fiskekonserves A/S
Virksomhed
2 (2)
125.000
Markvanding
Landbrug
6
40.000
Enkeltindvindere
Privat
39
*
afværgepumpes for at mindske pesticidforurening. Vandet udledes til vandløb.

Oppumpet vandmængde i 2004 (i
m3 pr. år)
1.258.000
232.000
410.000
80.000
8.600
42.000
20.000
20.000
6.600

Tabel 7.1 Vandværkers ejerforhold og oppumpede mængder i OSD 4 – Tolne

Frederikshavn Forsyning
(drikkevand) - 1.5 mill. m3

2%
2%

Frederikshavn Forsyning
(afværgepumpning) - 410.000 m3

0,3%
4%

I/S Mosbjerg vandværk - 80.000 m3

20%
I/S Vogn Vandværk - 8.600 m3

I/S Tolne Vandværk - 42.000 m3

72%
Erhverv, markvanding og
enkeltindvindere - 47.000 m3

Figur 7.1 Vandindvinding i OSD 4 fordelt på indvindere
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7.2 Frederikshavn Forsyning
Indvindingsforhold
Frederikshavn Forsyning indvinder vand fra 3 separate kildepladser:
Tolne, Skørbækshede og Dvergetved. Kildepladserne er placeret henholdsvis syd, vest og øst for Tolne by. Vandet fra alle 3 kildepladser
behandles på Tolne Vandværk, som er beliggende øst for Tolne Kirkeby. Fra Tolne Vandværk pumpes vandet til Frederikshavn.
Tolne Kildeplads består af 13 indvindingsboringer, hvor de 11 er i drift.
2 boringer anvendes som afværgeboringer, der skal holde pesticidforurenet vand væk fra Tolne kildeplads. De 13 boringer er spredt over et
geografisk stort område
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Figur 7.3 Tolne indvindingsopland
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Skørbækshede Kildeplads består af 4 indvindingsboringer, som alle er i
drift.
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Figur 7.4 Skørbækshede indvindingsopland

Dvergetved Kildeplads består af 7 indvindingsboringer, hvor kun de 3
er i drift.

Dvegetved Pumpestation
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Figur 7.5 Dvegetved indvindinsgopland
Flere af boringerne er etableret med overjordiske råvandsstationer. Tilstanden af boringerne på kildepladserne er rimelig god. Manglende
beskyttelseszone og hegning omkring nogle af indvindingsboringerne
kan dog udgøre en forureningstrussel mod grundvandsressourcen. Arealerne omkring boringerne er typisk landbrugs- og skovarealer, som
drives mere eller mindre ekstensivt.
På kildepladserne findes en række boringer, som ikke er i drift. Disse
kan udgøre en risiko for forurening af grundvandsmagasinet. Frederikshavn Forsyning er i færd med at optimere driften af boringerne herunder sikring af fredningsbælter m.v.
Boringerne på alle 3 kildepladser indvinder fra det primære grundvandsmagasin (se afsnit 5.3). Boringerne på Tolne og Skørbækshede
kildepladser er filtersat i forskellige dybder ca. 40-70 meter under terræn. Boringerne på Dvergetved kildeplads er filtersat ca. 35 til 45 meter under terræn.
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Geologi og grundvandsforhold
Geologien i indvindingsboringerne varierer en del på grund af den store geografiske spredning af boringerne. Generelt er smeltevandssandlaget, som der indvindes fra, begrænset af siltede/lerede lag opad- og
nedadtil. Ydeevnen i boringerne på Tolne og Skørbækshede kildepladser er moderat med moderate sænkninger. Ydeevnen på Dvergetved
kildeplads adskiller sig ved at være moderat til lav med relative store
sænkninger.
Grundvandskemi
Der er store variationer i grundvandskemien i boringerne. Generelt er
nitratindholdet lavt.
På Tolne og Skørbækshede kildepladser har indholdet af nitrat været
konstant meget lavt eller er svagt stigende. En enkelt boring har et nitratindhold på 30 mg/l. De øvrige boringer har alle et indhold på under 10 mg nitrat pr. liter. Der er dog konstateret op til 50 mg/l i en privat boring øst for Tolne kildeplads, hvilket indikerer at nitrat på sigt kan
blive et problem i boringerne. På Dvergetved kildeplads er der ikke
fundet nitrat over 10 mg/l, men på sigt kan det forventes at nitratindholdet vil stige, da der er fundet nitratindhold op til 20 mg/l i det yngre
grundvand i det øvre magasin (se afsnit 5.3)
Rester eller nedbrydningsprodukter fra de nu forbudte pesticider Prefix,
Casoron og Hexazinon er i stigende koncentration fundet i boringerne
på Tolne Kildeplads. Fem boringer umiddelbart øst for Tolne Kirkeby
har Hexazinon over grænseværdien for drikkevand, mens der sydvest
for byen er hhv. én med BAM og én med Hexazinon under grænseværdien. Tolne Kildeplads må derfor anses som akut forureningstruet. I boringerne på Skørbækhed og Dvergetved kildeplads er der ikke påvist
pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i grundvandet.
Vandværksforhold
På Tolne Vandværk iltes råvandet ved indblæsning af luft, herved uddrives gasarter som methan og svovlbrinte, desuden iltes jern og manganforbindelser. Dernæst filtreres vandet i en række sandfiltre, hvor jern og
manganforbindelser udfældes. Vandet ledes fra filtrene til rentvandsbeholderen, hvorfra det pumpes ud på transportledningen til Frederikshavn.
Sårbarhedsvurdering
I alle tre oplande er der områder med stor, nogen og lille sårbarhed
overfor nitrat. Se fig.5-12. Variationen skyldes forskelle i tykkelsen af de
beskyttende smeltevandslerlag.
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7.3 I/S Mosbjerg Vandværk
Indvindingsforhold

Mosbjerg Vandværk indvinder vand fra en kildeplads mellem Mosbjerg
og Vogn. Boringerne på kildepladsen er renoveret i 2002 med bl.a.
nye pumper og stigrør. På kildepladsen findes 3 boringer, hvis tilstand
vurderes at være god, selvom der ikke findes fredningszoner/indhegning omkring dem. Kildepladsens placering er god, da de tre boringer ligger på et uudnyttet græsareal.
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Figur 7.6 Mosbjerg indvindingsopland

Geologi og grundvandsforhold
Der indvindes fra det øvre grundvandsmagasin (se afsnit 5.3), der har
moderat ydeevne og relativt store sænkninger ved normal drift. Magasinet er ca. 10 til 15 meter tykt og begrænses af lerede smeltevandslag
opad- og nedadtil. Indvindingsfiltrene sidder fra ca. 45 til 55 meter under terræn.
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Grundvandskemi
Nitratkoncentrationen i det øvre magasin er op til ca. 70 mg/l hos en
enkelt indvinder sydvest for vandværket. Nitratindholdet i vandværkets
boringer er konstant lavt (<10 mg/l) eller nitratfrit selvom vandet er iltholdigt. Vandet som indvindes fra vandværksboringerne, har forhøjede
koncentrationer af mangan og jern, ligesom der forekommer forhøjet
indhold af nitrit og ammonium i det oppumpede vand.
På og omkring Mosbjerg Vandværk er der ikke fundet pesticider eller
andre miljøfremmede stoffer i grundvandet.
Vandværksforhold
Vandværket foretager vandbehandling med filtrering i 2 trykfiltre for
jern og mangan. Fra rentvandsbeholderen pumpes vandet ud til forbrugerne via frekvensstyret udpumpningsanlæg. Vandværket er i god
vedligeholdelsesmæssig stand. Og vandkvaliteten er tilfredsstillende.
Sårbarhedsvurdering
Indvindingsoplandet til Mosbjerg Vandværk indeholder næsten udelukkende områder med stor sårbarhed overfor nitrat. Et meget lille område
med nogen sårbarhed findes dog yderst mod vest i indvindingsoplandet. Se fig. 5.12. Den store sårbarhed skyldes, at de lerlag, som findes
over det primære magasin, er tynde og at nitrat allerede er trængt
igennem dem. Der er således ikke geologiske lag i undergrunden, som
beskytter grundvandet på kildepladsen.

Mosbjerg Vandværk
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7.4 I/S Vogn Vandværk
Indvindingsforhold

Vogn Vandværk indvinder vand fra en kildeplads i den østlige del af
Vogn by. Kildepladsen ligger ved siden af en større fabrik (Cimbric Fiskekonserves A/S) og op til landbrugsjord. På kildepladsen findes 2 boringer, som er nyrenoveret i 2005. Kildepladsens placering er ikke optimal, eftersom der findes et tankanlæg på en asfalteret parkeringsplads
få meter væk fra den ene boring og der ligger desuden landbrug og
industrianlæg umiddelbart op af boringerne.
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Figur 7.7 Vogn indvindingsopland
Geologi og grundvandsforhold
Grundvandsmagasinet, der indvindes fra er ca. 20 til 25 meter tykt og
begrænses både opad- og nedadtil af siltede og lerede smeltevandslag. Indvindingsfiltrene sidder fra kote ca. 0 til +5 meter.
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Grundvandskemi
Vandet som indvindes er iltholdigt. Nitratindholdet er konstant lavt (<1
mg/l) i den ene boring, men højere i den anden boring fra samme
dybde kun 100 meter væk (14 mg/l i den seneste måling efter renovering af boringerne, mod tidligere 24 mg/l). Årsagen til denne forskel
skal givetvis findes i anvendelsen af arealerne. Grundvandet har ligeledes forhøjede koncentrationer af kalium, mangan, nitrit og jern. Jern
dog med en faldende tendens, som indikerer en øget oxidering af magasinet. Vandtypen som indvindes, er kraftigt påvirket af menneskelig
aktivitet og må således forventes at være meget sårbar over for påvirkninger fra overfladen.
Der er fundet pesticidrester i den ene boring (nedbrydningsproduktet
BAM) i en koncentration på ca. 0,02 μg/l, hvilket er 5 gange under
grænseværdien.
Vandværksforhold
Vandbehandlingen på vandværket foregår med trykfiltrering for at fjerne jern og mangan. Drikkevandet pumpes ud til forbrugerne via 2 hydroforbeholdere. Filtreringen på vandværket fjerner de problematiske
stoffer, som findes i områdets grundvand, og drikkevandsvandkvaliteten
hos forbrugerne er tilfredsstilende.
Sårbarhedsvurdering
Indvindingsoplandet til Vogn Vandværk ligger delvist under byen, og
hele oplandet har stor sårbarhed overfor nitrat. Den store sårbarhed
skyldes, at de lerlag som findes ovenover grundvandsmagasinet er
mindre end 10 meter tykke og ikke sammenhængende, samt at nitrat
allerede er trængt igennem dem.

Vogn Vandværk
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7.5 I/S Tolne Vandværk
Indvindingsforhold

Indvindingsoplandet til I/S Tolne Vandværks kildeplads er overlappende
med Frederikshavn Vandforsyning, Skørbækshede kildeplads.
De to boringer, som benyttes i dag, ligger nord for Tolne by, og er
etableret i 2001. Tilstanden af boringerne vurderes at være god. Der er
ikke etableret fredningsbælter og indhegninger omkring indvindingsboringerne. Selve kildepladsens placering er god, da der umiddelbart
omkring boringerne er arealer med skovbrug, eng og ekstensiv landbrug (fårehold).
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Figur 7.8 I/S Tolne indvindingsopland
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Geologi og grundvandsforhold
Begge boringerne er filtersat i områdets primære grundvandsmagasin
(se afsnit 5.1.2), der består af smeltevandssand. I de nye boringer er
der ikke fundet beskyttende lerlag. Magasinets øvre begrænsning er siltede lag, mens lerlag begrænser magasinet nedadtil. Indvindingsfiltrene
sidder ca. 45 meter under terræn.
Grundvandskemi
Grundvandet på den nye kildeplads er kraftig reduceret, og der er derfor ikke konstateret nitrat i det vand, der indvindes. Nitratindholdet er
sandsynligvis meget afhængigt af arealanvendelsen, eftersom der tæt
på kildepladsen er fundet nitratindhold på ca. 50 mg/l i det øvre
grundvandsmagasin. Arealerne omkring kildepladsen er kun i ringe
grad påvirket af menneskelig aktivitet, hvilket er årsagen til, at der ikke
er fundet hverken nitrat eller pesticider i boringerne.
Vandværksforhold
Trods vandbehandling er der ofte mindre overskridelser af grænseværdierne for mangan, nitrit og ammonium i det udpumpede vand. Der er
behov for en teknisk gennemgang af anlæg og driftsform med henblik
på at klarlægge årsagerne
Sårbarhedsvurdering
Oplandet til I/S Tolne Vandværk har primært nogen sårbarhed overfor
nitratforurening, som følge af spredte og tynde lerlag i området, men et
bælte mod øst har stor sårbarhed. Se fig. 5.12

I/S Tolne Vandværk
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8 Forureningskilder, risikovurdering og forslag til indsatser
I dette afsnit beskrives alle kortlagte forureningskilder i området. Indledningsvis beskrives forureningskilderne generelt for hele OSD 4. Herefter følger en specifik beskrivelse af forureningskilderne for de enkelte
vandværker og indvindingsoplande med vurdering af forureningsrisiko
og forslag til indsatser.
Baggrundsrapporterne indeholder lister over de kortlagte forureningskilder med lokalisering (adresser), risikovurdering og prioritering. Listerne skal bruges som arbejdsgrundlag ved gennemførelsen af de beskrevne indsatser.

8.1 Generelt
Landbrug

Generelt er hele OSD 4 meget ekstensivt drevet med store sammenhængende skovområder med få juletræer. Landbrugene består af mange små landbrug samt hobbylandbrug og der er enkelte økologiske
landbrug i OSD området.
Inden for OSD 4 findes der 28 bedrifter, hvoraf ingen er større end 82
ha, og den typiske bedriftsstørrelse ligger på mellem 10 – 25 ha. Bedrifterne er vist på figur 8.1.
Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse er på knap 21 ha, hvoraf de 8 har
mindre end 10 ha i bedriften. Samlet driver bedrifter med adresse i
OSD 4 ca. 577 ha indenfor OSD 4.
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Figur 8.1 Bedriftsstørrelser
Den gennemsnitlige nitratudvaskning for landbrugsområderne i OSD 4
er ca. 31 mg/l. Her er også inkluderet områder med en meget lav nitratudvaskning. I tabel 8.1er vist den gennemsnitlige udvaskning fra de
enkelte indvindingsoplande, og på figur 8.1 ses nitratudvaskning på de
enkelte markblokke.

Beregnet nitratudvaskning og målt nitratindhold i indvindingsboringer
Indvindingsopland
Areal i hektar
Gennemsnitlig niMaks. nitratindhold,
tratudvaskning i
målt i boring
mg/l
mg/l
DGU nr.
Frederikshavn Forsyning
330
30
Tolne
Frederikshavn Forsyning
140
18
Skørbækshede
Frederikshavn Forsyning
230
12
Dvergetved
I/S Mosbjerg vandværk
30
23
I/S Vogn Vandværk
6
20
I/S Tolne vandværk
4
11
*Ny måling juni 2005 efter renovering af boring viser 14 mg/l
Tabel 8.1 Gennemsnitlig nitratudvaskning
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Figur 8.2 Beregnet nitratudvaskning i OSD 4
Den gennemsnitlige behandlingshyppighed med pesticider for hele området er 0,8 (behandlinger pr. år). 20 markblokke, med et samlet areal
på 150 ha behandles mere end 2 gange pr. år. Pesticidforbruget i området er vist på fig. 8.2. For markblokke med høj behandlingshyppighed er der ofte sammenfald med markblokke med kartofler i sædskiftet.
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Figur 8.3 Pesticidforbrug OSD 4

Skovbrug
OSD 4 består i vid udstrækning af sammenhængende skovområder.
Som det ses af nedenstående figurer præges området af forholdsvist
gammel skov samt løvskov. Dette indikere, at der kan ske en større renafdrift på sigt, hvis priserne på træ bliver bedre.
Ved renafdrift, fjernes alle træer på en gang ofte efterfulgt af dybdepløjning. I områder med stor eller nogen sårbarhed for nitratudvaskning, kan renafdrift udgøre en risiko for forøget udvaskning af nitrat til
grundvandet. Der eksisterer metoder til skånsom afdrift, som mindsker
risikoen for udvaskning af nitrat.
Dette bør inddrages i overvejelserne omkring nye og eksisterende kildepladser i områderne. I denne sammenhæng kan skånsom og etapevis renafdrivning være en løsning.
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Skovområder - driftsform

Skovområder - aldersfordeling
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18%

Ung skov

Løvskov
Granskov

Mellem Skov
Gammel skov
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Juletræer/pyntegrønt

73%

Figur 8.4 Aldersfordeling og driftsform i skovområderne i OSD 4
Arealer hvor der dyrkes juletræer og pyntegrønt belastes med både nitrat og pesticider, og udgør derved en risiko for forurening af grundvandet. På figur 8.4 ses skovarealerne i OSD 4. Juletræer og pyntegrønt findes især i et bælte øst for Tolne og Tolne Kildeplads (Frederikshavn Forsyning)
Mindre områder med pesticid belastning findes i Tolne Bakker og i den
vestlige del af OSD 4.
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Figur 8.4 Skovdrift i OSD 4
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Øvrige fladekilder
De kortlagte fladekilder udgøres af byområder, råstofgrave, skydebane,
gartneri/planteskole, kirkegård, idrætspladser og golfbane.
Generelt findes der i byområder mange forureningskilder, der kan give
anledning til grundvandsforurening. Forureningerne omfatter typisk
olie- og benzinprodukter, opløsningsmidler samt pesticider. Anvendelse
af pesticider finder man omkring parcelhushaver, sportspladser, kirkegårde, parker samt langs veje og stier.
Herudover ligger der 2 militære områder i OSD 4, hvoraf det ene er
beliggende uden for indvindingsopland, mens det andet strækker sig
ind i Frederikshavn Forsynings Tolne opland. Det er vurderet, at der ikke sker forureningstruende aktiviteter i områderne.

Fladekilder (antal )
KildepladsZone
Afsluttede råstofgrave
Skydebane
Golfbane
Idrætsanlæg
Områder m. parcelhushaver
Kirkegårde
Stationsområde
Gartneri/Planteskole/
Frugtplantage
Campingplads

Indvindingsopland
udenfor kildepladszone

1

1
1
1

1

1
2
1
1
2

1
1

Tabel 8.2 Fordeling af øvrige fladekilder i OSD 4
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Figur 8.5 Kort over andre fladekilder (udover landbrug) i OSD 4

Punktkilder
Der er kortlagt punktkilder indenfor følgende områder:
•
•
•
•
•

Olietanke
Enkeltindvindere (herunder produktions- og markboringer)
Private afløbsanlæg
Erhverv
Deponeringer

I tabel 8.3 ses en oversigt over de fundne punktkilder i området (kilder
som er omfattet af jordforureningsloven er ikke medtaget)
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Punktkilder (antal)
Forureningskilde
Olietanke
Egen brønd/boring
Almen vandforsyning
Nedsivningsanlæg
Samletank/direkte udledning
Tilsluttet offentlig kloak

Kildepladszone
26
5
56
16
3/2

Indvindingsopland
(uden for kildepladszone)
17
3
47
18
0/1

16

Tabel 8.3 Fundne punktkilder i OSD 4

Figur 8.6 Olietanke i OSD 4
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Figur 8.7 Vandforsyning i OSD 4
Ud over ovennævnte punktkilder er der i området registreret 48 virksomheder (inkl. skoler, lossepladser m.v.). De 48 omfatter både nedlagte og igangværende virksomheder. Endvidere er to lokaliteter behandlet som fladekilder (skydebane og stationsområde).
Tabel 8.3 Virksomheder i OSD 4
Erhverv (antal virksomheder)
Kildepladszone
Benzinsalg
Vognmand
Minkfarme
Entreprenør
Maskinværksted
Autoværksted
Autoophug
Skole
Mejeri
Losseplads
Fiskeindustri
Maskinstation
Værksted m. tinstøbning
Smedie
Isoleringsværksted
Savværk
Tømmerværksted
Murer/kloakmester
Tanke (ROKA)
Sum

1

Indvindingsopland
1
2
1
1
1

OSD-rest-området
5
7
8
1
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5

2
2
12

31

Sum
6
9
10
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
48
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Liniekilder

De kortlagte liniekilder i området udgøres af veje, jernbane, større kloakledninger (jf. figur 7.1.10).
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Figur 8.8 Afløbsforhold og liniekilder i OSD 4

Del af jernbanestrækningen Hjørring - Frederikshavn
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8.2 Frederikshavn Forsyning – Tolne
Landbrug, flade- og punktkilder

Tolne indvindingsoplands areal er 3,3 km2. Den generelle arealanvendelse er ca. 40 % landbrug og ca. 45 % skov samt mindre områder
med bebyggelse. Den samlede nitratudvaskning er udregnet til 30 mg
N03 /l.
Landbrugsarealerne drives af i alt 26 bedrifter, og der er kun 2 aktive
landmænd i indvindingsoplandet, som begge er mindre bedrifter med
få husdyr. Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra landbrugsjorden er
udregnet til 55 mg N03 /l fordelt på 47 marker. Det vand, der tilstrømmer grundvandsmagasinet fra landbrugsarealer, vil indenfor en overskuelig fremtid overskride alarmværdien på 25 mg N03 /l, såfremt reduktionskapaciteten er opbrugt.
Det vurderes, at blandingsvandet fra det samlede opland (inkl. skov og
natur) har en udvaskning på 30 mg N03 /l, altså over amtets målsætning på 25 mg/l. Dette betyder, at der kan være en risiko for, at nitratindholdet i magasinet på sigt vil stige, specielt i områderne med stor
sårbarhed overfor nitrat. Nitratindholdet i indvindingsboringerne er lavt,
bortset fra en enkelt boring, hvor der er målt et nitratindhold på 30
mg/l. Der henvises til oversigt over indsatsprioritet i forhold til nitratudvaskning i afsnit 6, Målsætninger og beskyttelsesstrategi.
Punktkilder mht. nitrat vurderes ikke at være et problem i Tolne indvindingsopland.
Behandlingshyppigheden med pesticider fra landbrugsarealet er udregnet til gennemsnitlig 0,83, altså under normen.
Der er registreret en ejendom i kildepladszonen, hvor der sker påfyldning og vask af marksprøjte. Der er ikke indrettet særlig vaske- eller påfyldningsplads på ejendommen. Påfyldning af marksprøjten på den pågældende ejendom sker på areal med grusbelægning, hvilket ikke er
hensigtsmæssigt ved spild eller uheld.
Der udbringes spildevandsslam på arealer i indvindingsoplandet og i
kildepladszonen. Udbringning af spildevandsslam vurderes på sigt at
være en trussel for drikkevandet, grundet usikkerheden omkring de
mange miljøfremmede stoffers skæbne i grundvandsmagasiner. Der bør
gøres tiltag for at ændre den praksis, evt. flytte udspredning til andre
marker, hvis dette er muligt.
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Forslag til indsatser
(Landbrug, flade- og
punktkilder)

Der bør indgås frivillige dyrkningsaftaler om braklægning eller miljøvenlig drift af arealer med indsatsprioritet 1 i forhold til nitrat. Se fig.
6.1. Opkøb af boringsnære arealer er ligeledes en mulighed, vandværket kan overveje.
Der bør indgås frivillige dyrkningsaftaler med lodsejerne med henblik
på at mindske pesticidbelastningen i indvindingsoplandet på samme
måde, som det er sket med arealerne ved Vandværksbygningen.
Der bør iværksættes et overvågningsprogram for nitrat og pesticider
med henblik på monitering af nitratfronten, redoxzonen og pesticidudviklingen.
Der bør foretages et periodemæssigt tjek af ændringerne i landbrugsdriften herunder niveauet for nitratudvaskningen.
Der bør indrettes en vaske/påfyldningsplads på ejendom i kildepladszonen, som sikrer nedsivning af pesticider til grundvandet i tilfælde af
spild eller uheld.
Tilsynet med landbrugsbedrifter beliggende i indvindingsoplandet målrettes mod grundvandsbeskyttelse.
Indvindingsoplandet bør så vidt muligt friholdes for spildevandsslam.
Landmænd med aktiviteter i indsatsområdet bør informeres om mulighederne for miljøvenlig landbrugsdrift herunder tilskudsmuligheder.

Skovbrug, flade og punktkilder
Der dyrkes i alt 21 ha juletræer/pyntegrønt i indvindingsoplandet. Kun
et fåtal af disse gødskes og sprøjtes. Der er allerede etableret en aftale
omkring sprøjtestop på juletræsarealerne beliggende ved vandværksbygningen (ca. 10 ha). Arealet drives nu uden brug af pesticider, men
har inden for de sidste 25 været drevet traditionelt.
Gødskningen af arealer med juletræer, som ligger tæt på indvindingsboringer, vurderes at være et problem pga. gødningsmønsteret.
Der er områder med gammel skov i oplandet, som ved ren-afdrift kan
medføre forøget udvaskning af nitrat.
Forslag til indsatser
(Skovbrug, flade- og
punktkilder)

Der bør indgås dyrkningsaftaler med lodsejerne for at mindske pesticid
belastningen i oplandet på samme måde, som det er sket med arealerne tæt på boringerne.
Der bør afholdes årlige møder mellem Frederikshavn Forsyning og Tolne Skov ApS (og eventuelt øvrige skovejere med skovarealer indenfor
indvindingsoplandet), med henblik på at aftale miljøvenlig skovdrift på
af arealerne.
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Andre fladekilder og byvækst

En stor del af landsbyen Tolne Kirkeby ligger i indvindingsoplandet.
Kloakledninger og brug af pesticider er potentielle forureningskilder i
området.
I Tolne Kirkeby er der i kommuneplanen udlagt arealer til boligformål,
som endnu ikke er udnyttet.
Hovedparten af ejendommene indenfor byzonen er tilsluttet offentlig
kloak. Ca. 95 % af kloaksystemet er fra perioden 1960-1970 og 5 %
fra 1970-1980. Der er ikke gennemført TV-inspektion af nettet, men
der er i 2006 gennemført en renovering af kloaksystemet.
En anden fladekilde er kirkegården beliggende i indvindingsoplandet.
Ifølge oplysninger fra kirkegårdskontoret er der ikke anvendt pesticider
ved vedligeholdelse af kirkegården de seneste 7 år.
Der har endvidere været frugtplantage i et område midt i indvindingsoplandet og lidt ind i kildepladszonen mellem Tolne Kirkeby og Fluebjerg i perioden 1950-1975, hvor der er anvendt pesticider svarende til
almindelig frugtplantagedrift for den periode.
Der er registreret en afsluttet råstofgrav, beliggende på grænsen mellem kildepladszone og indvindingsopland. Der er givet afslag på indvinding d. 17/12-87. Der er foretaget ulovlig indvinding af en mindre
mængde råstoffer. Sagen er afsluttet.
Forslag til indsatser
(Andre fladekilder og byvækst)

Offentlige arealer bør friholdes for pesticider.
Indsatsområdet bør friholdes for byvækst udover hvad der er udlagt i
den opdaterede hovedstruktur af Sindal Kommuneplan 2005. Ved realisering af byudvikling i henhold til den gældende kommuneplan skal
der tages vidtgående hensyn til grundvandsbeskyttelsen (tinglyst pesticidforbud, spildevand til offentlig kloak m.v.). Se i øvrigt retningslinie
6.1.7 i regionplan 2005.
Det eksisterende kommunale kloaknet bør risikovurderes på grundlag
af TV-inspektion.
Parcelhusejere i indsatsområdet bør informeres om miljøvenlig havebrug med begrænset brug af gødning og uden brug af pesticider.
Oplysninger om brug af pesticider på Tolne Kirkegård bør gennemgås
med henblik på at vurdere, om der er pesticider eller nedbrydningsprodukter heraf, som bør inddrages i analyseprogrammerne for indvindingsboringerne i Tolne kildepladszone.
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Oplysninger om brug af pesticider på Frugtplantagen i Tolne indvindingsopland bør gennemgås med henblik på at vurdere, om der er pesticider eller nedbrydningsprodukter heraf, som bør inddrages i analyseprogrammerne for indvindingsboringerne i Tolne kildepladszone (såfremt de ikke allerede er omfattet).
Råstofgrav. Der foretages et ekstraordinært tilsyn med henblik på at
klarlægge mulige forureningsrisici.

Andre punktkilder
Olietanke

Der er registreret 18 nedgravede olietanke under 6.000 l heraf 16 i
kildepladszone og resten i indvindingsoplandet.
Der er 1 opgravet og 2 afblændede/opfyldte benzintanke på over
6.000 l beliggende i indvindingsoplandet.
Olieprodukter kan udgøre en risiko over for grundvandsressourcen. Lette olieprodukter udgør den største forureningsrisiko over for grundvandsressourcen (f.eks. benzin). Erfaringer viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en nedgravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning.

Enkeltindvindere

I kildepladszonen er registreret 4 ejendomme med egen boring.
Afhængig af udformningen kan gamle boringer og brønde udgøre en
risiko for forurening af grundvandsmagasinet.
Derudover er der lokaliseret en sløjfet boring i kildepladszonen.
Boringer og brønde, der ikke er sløjfet korrekt, samt ubenyttede boringer og brønde kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder.

Private afløbsanlæg

Der er 16 ejendomme i kildepladszonen samt 10 ejendomme i indvindingsoplandet, der har eget spildevandsafløb. Private afløbsforhold
dækker over nedsivningsanlæg både med og uden tilladelse, direkte
udledning til recipient, afløb til samletank og anden type afløb. Bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevand kan udgøre en risiko for
grundvandsressourcen.
Forslag til indsatser
(Andre punktkilder)
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Der bør foretages en besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke i kildepladszonen med udgangspunkt i resultaterne af punktkildekortlægningen. I risikovurderingen indgår oplysninger om olietankens
type, størrelse, alder og placering.
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På baggrund af tilstands- og risikovurderingen foretages eventuel opgravning af gamle tanke. Olietanke som ikke umiddelbart kan identificeres findes ved tanksøgning. Kommunen meddeler ikke nye tilladelser
til nedgravede olietanke.
Med udgangspunkt i resultaterne af punktkildekortlægningen bør foretages en besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af alle private afløbsanlæg inden for kildepladszonen. Afløbsanlæg med høj forureningsrisiko bør udskiftes til anlæg uden forureningsrisiko.
Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsopland bør opspores og
sløjfes.

Erhverv

Med hensyn til erhverv er der lokaliseret følgende potentielle forureningskilder indenfor indvindingsoplandet:
•

En eksisterende entreprenørforretning med status som ”uafklaret” beliggende i indvindingsoplandet. Amtets Grundvandskontor vurderer, at den påviste forurening ikke udgør en risiko for
grundvandet.

•

En nedlagt vognmandsforretning med status som ”ikke kortlagt”
er beliggende i indvindingsoplandet. Der er gennemført forureningsundersøgelse, hvor der ikke blev konstateres olieprodukter
i jorden.

En købmand med benzinsalg, hvor grunden er opryddet. Efterfølgende
er der lavet forureningsundersøgelser, hvor der ikke blev konstateret
tegn på forurening. Ejendomme har status som ”udgået af kortlægning”.
Forslag til indsatser
(Erhverv)

Ingen

Liniekilder

Af liniekilder er der kun lokaliseret veje. Landevejen Hjørring-Frederikshavn går igennem den vestlige kildepladszone og indvindingsoplandet. Vejen er en amtsvej. Kommunevejen fra Tolne ned til landevejen
Hjørring-Frederikshavn går ligeledes igennem indvindingsoplandet. Se
fig. 8.10.
Der anvendes ikke pesticider i dag ved vedligeholdelse af kommunale
veje eller amtsveje. Tidligere er der anvendt pesticider ved vedligeholdelse af fortove, befæstede arealer, bede m.v.

Forslag til indsatser
(Liniekilder)

Da landevejen Hjørring – Frederikshavn er klassificeret som transportrute/tvangsrute for transporter af farlige stoffer, bør det nuværende beredskab vurderes og evt. beredskabsplan/-instruktioner udarbejdes. Der
laves evt. en kortlægning af mulige spredningsveje fra vejarealet ind
mod kildepladsen/indvindingsboringerne. Etablering af skiltning med
”sårbart vandindvindingsområde”, samt evt. hastighedsbegrænsning for
transporter med farligt gods.
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8.3 Frederikshavn Forsyning – Skørbækshede
Landbrug, flade- og punktkilder

Skørbækshede indvindingsoplands areal er 1,4 km2. Arealanvendelsen
er fordelt med ca. 37 % landbrug og ca. 58 % skov samt mindre områder med bebyggelse Den samlede nitratudvaskning er udregnet til 18
mg N03 /l.
Landbrugsarealerne drives af i alt 7 bedrifter, og der er kun 1 aktiv
landmand i indvindingsoplandet, drevet med vedvarende græs og får.
Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra landbrugsjorden er udregnet
til 29 mg N03 /l fordelt på 13 marker.
Som det ses af fig. 5.12 er boringerne til Skørbækshede indvindingsland beliggende i område med både nogen og lille sårbarhed overfor
nitrat. Som tidligere nævnt er nitratniveauet i alle boringer meget lavt.
Behandlingshyppigheden med pesticider fra landbrugsarealet er udregnet til gennemsnitlig 0,55, altså under normen.
Punktkilderne mht. nitrat vurderes ikke at være et problem i Skørbækshede indvindingsopland.
Forslag til indsatser
(Landbrug, flade- og
punktkilder)

Der indgås frivillige dyrkningsaftaler med lodsejerne med henblik på at
mindske pesticidbelastningen.
Der bør iværksættes et overvågningsprogram for nitrat og pesticider
med henblik på monitering af nitratfronten, redoxzonen og pesticidudviklingen.
Der bør foretages et periodemæssigt tjek af ændringerne i landbrugsdriften herunder niveauet for nitratudvaskningen.
Tilsynet med landbrugsbedrifter beliggende i indvindingsoplandet målrettes mod grundvandsbeskyttelse.
Indvindingsoplandet bør så vidt muligt friholdes for spildevandsslam.
Landmænd med aktiviteter i indsatsområdet bør informeres om mulighederne for miljøvenlig landbrugsdrift herunder tilskudsmuligheder.

Skovbrug, flade og punktkilder

Der dyrkes i alt 38 ha juletræer/pyntegrønt i indvindingsoplandet. Specielt et nyere område vurderes at være en potentiel forureningstrussel,
og det foreslås, at der indgås aftale omkring disse med henblik på
sprøjtestop og/eller nedsættelse af gødningsnormen, og ved næste rotation ændre bevoksningen til løvtræer
Gødskning af boringsnære arealer tilplantet med juletræer vurderes at
udgøre en betydelig forureningsrisiko.
Der er store områder med gammel skov i oplandet, som ved renafdrift
kan medføre forøget udvaskning af nitrat.
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Forslag til indsatser
(Skovbrug, flade- og
punktkilder

Gødskning af boringsnære arealer tilplantet med juletræer bør helt udfases.
Der bør afholdes årlige møder mellem Frederikshavn Forsyning og
Tolne Skov ApS (og eventuelt øvrige skovejere med skovarealer indenfor indvindingsoplandet), med henblik på at aftale miljøvenlig skovdrift
på arealerne.

Andre fladekilder og byvækst

Den nordlige del af Tolne By (nord for jernbanen) er beliggende i indvindingsoplandet. Kloakledninger og brug af pesticider er potentielle
forureningskilder.
I Kommuneplanen ligger Tolne By i særlig planlægningsområde for indlandsferiemål og i tilknytning til Tolne By er planlægningen forberedt til
opførelse af friluftscenter eller lignende koncentrerede ferieanlæg. Se i
øvrigt afsnit 3.6, tabel 3.1 om retningslinier i forbindelse med kommuneplanlægning.
I Tolne B er der desuden udlagt områder til boligformål, som afrunding
af landsbyen.
Alle ejendomme, der ligger indenfor byzonen er tilsluttet offentlig kloak.
Hovedparten af kloaksystemet er fra 1950-1960 og en mindre del fra
1970-1990. Der er ikke gennemført TV-inspektion af kloaknettet, men
der er foretaget renovering af kloaksystemet i 2006.
Forslag til indsatser
(Andre fladekilder og byvækst

Offentlige arealer bør friholdes for pesticider.
Indsatsområdet bør friholdes for byvækst, udover hvad der er udlagt i
den opdaterede hovedstruktur af Sindal Kommuneplan 2005. Ved realisering af byudvikling herunder opførelse af friluftscenter eller koncentrerede ferieanlæg i henhold til den gældende kommuneplan, skal der
tages vidtgående hensyn til grundvandsbeskyttelsen (tinglyst pesticidforbud, spildevand til offentlig kloak m.v.). Se i øvrigt retningslinie 6.1.7 i
regionplan 2005 .
Større kommunale kloakledninger bør risikovurderes på grundlag af
TV-inspektion.
Parcelhusejere i indsatsområdet bør informeres om miljøvenligt havebrug med begrænset brug af gødning og uden brug af pesticider.

Andre punktkilder
Olietanke

Der er registreret 1 nedgravet olietank under 6.000 l i kildepladszonen.
I indvindingsoplandet er der registreret 9 overjordiske olietanke og 2
nedgravede olietanke.
Ifølge BBR ligger der en nedgravet olietank større end 6.000 l fra 1978
i indvindingsoplandet.
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Olieprodukter kan udgøre en risiko over for grundvandsressourcen. Lette olieprodukter udgør den største forureningsrisiko over for grundvandsressourcen (f.eks. benzin). Erfaringer viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en nedgravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning.

Enkeltindvindere

I kildepladszonen er registreret 1 ejendom med egen brønd.
Afhængig af udformningen kan gamle boringer og brønde udgøre en
risiko for forurening af grundvandsmagasinet.
Ubenyttede boringer og brønde, samt boringer og brønde der ikke er
sløjfet korrekt, kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder.

Private afløbsanlæg

Der er 6 ejendomme i kildepladszonen samt 1 ejendom i indvindingsoplandet, der har eget spildevandsafløb.
Private afløbsforhold dækker over nedsivningsanlæg både med og
uden tilladelse, direkte udledning til recipient, afløb til samletank og
anden type afløb. Bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevand
kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen.
Forslag til indsatser
(Andre punktkilder)

Der bør foretages en besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke i kildepladszonen med udgangspunkt i resultaterne af punktkildekortlægningen. I risikovurderingen indgår oplysninger om olietankens
type, størrelse, alder og placering.
På baggrund af tilstands- og risikovurderingen foretages eventuel opgravning af gamle tanke. Olietanke som ikke umiddelbart kan identificeres findes ved tanksøgning. Kommunen meddeler ikke nye tilladelser
til nedgravede olietanke.
Med udgangspunkt i resultaterne af punktkildekortlægningen bør foretages en besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af alle private afløbsanlæg inden for kildepladszonen. Afløbsanlæg med høj forureningsrisiko bør udskiftes til anlæg uden forureningsrisiko.
Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsopland bør opspores og
sløjfes.

Erhverv

Med hensyn til erhverv er der lokaliseret følgende potentielle forureningskilder indenfor indvindingsoplandet.:
•
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Et maskinværksted beliggende i Tolne By (indvindingsopland)
med status som ”V2-kortlagt”. Undersøgelserne har vist indhold af tungere olier og PAHér. Amtet har vurderet, at de
fundne stoffer ikke udgør en risiko for grundvandet og ejendommen er udtaget af amtets kortlægning.
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Forslag til indsatser
(Erhverv)

•

En tidligere losseplads beliggende i den vestlige del af kildepladszonen med status som ”ikke kortlagt”. Der er gennemført
en oprydning i 1990 ved bortgravning af 1800 tons jord, og
der er lavet afværgeforanstaltninger/foretaget kontrolboring.
Der er campingplads på området nu.

•

To nedlagte minkfarme beliggende i indvindingsoplandet.
Gennemførelse af risikovurdering på minkfarme kræver yderligere undersøgelser af, hvilke miljøfremmede stoffer, der er anvendt og bliver anvendt på den enkelte minkfarm til flue- og
utøjsbekæmpelse.

Der bør iværksættes undersøgelser af hvilke miljøfremmede stoffer, der
er anvendt og bliver anvendt på de to minkfarme til flue- og utøjsbekæmpelse.

Liniekilder

Der går en afskærende spildevandsledning midt igennem indvindingsoplandet – ca. 1,1 km. Den løber fra Tolne Kirkeby, over Tolne By mod
nordvest til Mosbjerg. Se fig. 8.10. Ledningen, der er en gravitationledning, løber igennem indvindingsoplandet. 75 % af ledningssystemet er
fra 1980-1990 og ca. 25 % er fra 1970-1980. Bundkoten på spildevandsbrønd i den sydlige del af indvindingsoplandet er på 37 m
(d.n.n.), og i den nordlige del af indvindingsoplandet er bundkoten 24
m (d.n.n.), hvilket i henhold til amtets potentialekort (for grundvand) betyder, at en del af spildevandsledningen ligger over grundvandsspejlet.
Såfremt der opstår utætheder på ledningen, kan der derfor ske udsivning af spildevand.
Desuden er der kommunevejen mellem Tolne By og Mosbjerg, som går
igennem indvindingsoplandet og igennem den vestligt beliggende kildepladszone. Der anvendes ikke pesticider i dag ved vedligeholdelse af
kommunale veje eller amtsveje. Tidligere er der anvendt pesticider ved
vedligeholdelse af fortove, befæstede arealer, bede m.v.
Forslag til indsatser
(Liniekilder)

Der bør gennemføres en TV-inspektion af afskærende spildevandsledning.

Drikkevandsledninger
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8.4 Frederikshavn Forsyning – Dvergetved
Landbrug, flade- og punktkilder

Dvergetved indvindingsoplands areal er 2,3 km2. Arealanvendelse er
fordelt med ca. 20 % landbrug og ca. 73 % skov samt mindre områder
med bebyggelse. Den samlede nitratudvaskning er udregnet til 8 mg
N03 /l.
Landbrugsarealerne drives af i alt 6 bedrifter, og der er kun 1 aktiv
landmand i indvindingsoplandet. Bedriften drives som efterskole med
heste. Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra landbrugsjorden er udregnet til 22 mg N03 /l fordelt på 18 marker.
Behandlingshyppigheden med pesticider fra landbrugsarealet er udregnet til gennemsnitlig 0,38, altså under normen.
Som det ses af figur 5.12 ligger alle boringerne i områder med stor
sårbarhed med hensyn til nitrat.
Generelt er der dog ikke boringer med høje nitratkoncentrationer. Højeste nitratkoncentration findes i boring DGU. nr. 6.229 på ca. 8 mg
N03 /l.
Boringerne er placeret i områder med stor sårbarhed overfor nitrat.
Men der er endnu ikke konstateret nitratindhold i indvindingsboringer
over 10 mg/l. Der er således ikke akut behov for at indgå frivillige aftaler om ændringer af landbrugsdriften. Såfremt der måles nitrat indhold
større end 25 mg/l i indvindingsboringerne eller stigende indhold af nitrat, kan det blive aktuelt med indgåelse af frivillige aftaler med landbrugene om ændret drift med reduceret nitratudvaskning. (Se afsnit 6
om målsætning og beskyttelsesstrategier).
Punktkilderne mht. nitrat vurderes ikke at være et problem i Dvergetved
indvindingsopland.

Det generelle sårbarhedskort overfor pesticider er vist på figur xx. Som
det ses ligger stort set alle boringerne i områder med nogen sårbarhed.
Forslag til indsatser
(Landbrug, flade- og
punktkilder)

Der indgås frivillige dyrkningsaftaler med lodsejerne med henblik på at
mindske pesticidbelastningen i indvindingsoplandet.
Der bør iværksættes et overvågningsprogram for nitrat og pesticider
med henblik på monitering af nitratfronten, redoxzonen og pesticidudviklingen.
Der bør foretages et periodemæssigt tjek af ændringerne i landbrugsdriften herunder niveauet for nitratudvaskningen.
Tilsynet med landbrugsbedrifter beliggende i indvindingsoplandet målrettes mod grundvandsbeskyttelse.
Indvindingsoplandet bør så vidt muligt friholdes for spildevandsslam.

84

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 4 - Tolne
Landmænd med aktiviteter i indsatsområdet bør informeres om mulighederne for miljøvenlig landbrugsdrift herunder tilskudsmuligheder.

Skovbrug, flade og punktkilder

Der dyrkes i alt 4 ha juletræer/pyntegrønt i indvindingsoplandet. Kun ét
areal gødskes og sprøjtes, og den nuværende placering vurderes ikke
at være et problem i forhold til vandforsyningsboringerne.
Der er store områder med gammel skov i oplandet, som ved renafdrift
kan medføre forøget udvaskning af nitrat.
Forslag til indsatser
(Skovbrug, flade- og
punktkilder

Der bør afholdes årlige møder mellem Frederikshavn Forsyning og Tolne Skov ApS (og eventuelt øvrige skovejere med skovarealer indenfor
indvindingsoplandet), med henblik på at aftale miljøvenlig skovdrift på
af arealerne

Andre fladekilder

Der ligger ingen byområder i indvindingsoplandet, og der er ingen
ejendomme, som er tilsluttet almindelig offentlig kloak.
Fladekilder i området udgøres af idrætsanlægget, der er tilknyttet Tolne
Efterskole, og ligger lige på grænsen til indvindingsoplandet. Ifølge oplysninger fra Tolne Efterskole er der ikke blevet anvendt pesticider ved
vedligeholdelse af idrætsanlægget.
Forslag til indsatser
(Andre fladekilder)

Ingen

Andre punktkilder
Olietanke

Der 3 nedgravede og 1 overjordisk olietank indenfor kildepladszonen. I
indvindingsoplandet er der registret i alt 3 olietanke. Der er 1 opgravet
tank på over 6.000 l beliggende i indvindingsoplandet. (Der foreligger
ingen dokumentation for opgravning).
Olieprodukter kan udgøre en risiko over for grundvandsressourcen.
Især lette olieprodukter udgør den største forureningsrisiko over for
grundvandsressourcen (f.eks. benzin). Erfaringer viser, at det kan være
vanskeligt at opdage en utæthed i en nedgravet tank. Yderligere er der
risiko for spild ved påfyldning.

Enkeltindvindere

I kildepladszonen er registreret 1 ejendom med egen boring. I indvindingsoplandet er registreret to ejendomme med egen boring og en
ejendom med egen brønd. Afhængig af udformningen kan gamle boringer og brønde udgøre en risiko for forurening af grundvandsmagasinet.
Ubenyttede boringer og brønde, samt boringer og brønde der ikke er
sløjfet korrekt, kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder.
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Private afløbsanlæg

Der er 8 ejendomme i kildepladszonen samt 6 ejendomme i indvindingsoplandet, der har eget spildevandsafløb. Private afløbsforhold
dækker over nedsivningsanlæg både med og uden tilladelse, direkte
udledning til recipient, afløb til samletank og anden type afløb. Bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevand kan udgøre en risiko for
grundvandsressourcen.
Forslag til indsatser
(Andre punktkilder)

Der bør foretages en besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke i kildepladszonen med udgangspunkt i resultaterne af punktkildekortlægningen. I risikovurderingen indgår oplysninger om olietankens
type, størrelse, alder og placering.
På baggrund af tilstands- og risikovurderingen foretages eventuel opgravning af gamle tanke. Olietanke som ikke umiddelbart kan identificeres findes ved tanksøgning. Kommunen meddeler ikke nye tilladelser
til nedgravede olietanke.
Med udgangspunkt i resultaterne af punktkildekortlægningen bør foretages en besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af alle private afløbsanlæg inden for kildepladszonen. Afløbsanlæg med høj forureningsrisiko bør udskiftes til anlæg uden forureningsrisiko.
Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsopland bør opspores og
sløjfes.

Erhverv

Med hensyn til erhverv er der lokaliseret følgende potentielle forureningskilder indenfor indvindingsoplandet.:

Forslag til indsatser
(Erhverv)
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•

Der er et isoleringsværksted beliggende i kildepladszonen. Processerne er bukning af jernplader, syning af måtter i glasfiber,
mineraluld og keramiske materialer samt lidt svejsning.

•

Der er to eksisterende minkfarme beliggende i den østlige del
af indvindingsoplandet. Begge minkfarme har en del af matriklen beliggende i kildepladszonen. Minkburerne er beliggende
uden for indvindingsoplandet og eventuel brug af miljøfremmede stoffer m.v. vurderes til ikke at udgøre en risiko for drikkevandskvaliteten.

Tilsyn med isoleringsværkstedet målrettes mod grundvandsbeskyttelse.
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Liniekilder

Ca 1,5 km af jernbanestrækningen Aalborg – Frederikshavn går igennem indvindingsoplandet, hvoraf de ca. 0,7 km også går igennem kildepladszonen. Der foreligger oplysninger om, hvilke stoffer, der er anvendt i ukrudtsbehandlingen fra omkring 1950 (Notat fra DSB vedrørende anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på DSB´s arealer i Nordjyllands Amt). Det drejer sig om: Atrazin, Diuron, 2,4D+2,4,5 T, Dalapon, Dichlobenil, Glyphosat, Amitrol, Hexazinon, Bromacil, MCPA,
Diclorprop. Siden midt i 90érne er der anvendt Roundup/Roundup-Bio
i en bræmme på ca. 5 m. Der er imidlertid ikke tale om fuldbehandling, men kun på de steder, hvor der er behov.
Derudover er der kommunevejen, der går fra Tolne Kirkeby til Dvergetved og som på en stor del af strækning forløber i indvindingsoplandet.
Der anvendes ikke pesticider i dag ved vedligeholdelse af kommunale
veje eller amtsveje. Tidligere er der anvendt pesticider ved vedligeholdelse af fortorve, befæstede arealer, bede m.v.
Forslag til indsatser
(Liniekilder)

Det nuværende forbrug af Roundup på banearealet i kildepladszonen
og også i indvindingsoplandet bør ophøre, og alternative metoder bør
tages i brug. Det vurderes, om der skal tilføjes stoffer i analyseprogrammet i forhold til det tidligere forbrug. Endvidere bør det vurderes
om undersøgelseshyppigheden skal øges med henblik på at følge pesticidudviklingen.

8.5 I/S Mosbjerg Vandværk
Landbrug, flade- og punktkilder

Mosbjerg indvindingsoplands areal er 0,3 km2. Arealanvendelse er fordelt med ca. 60 % landbrug og ca. 31 % skov samt mindre områder
med bebyggelse. Den samlede nitratudvaskning er udregnet til 23 mg
N03 /l.
Landbrugsarealerne drives af i alt 3 bedrifter, og der er kun 1 aktiv
landmand i indvindingsoplandet. Dette er et Egnsmuseum, der drives
som et demonstrationslandbrug, hvor en meget stor del af arealet drives med vedvarende græs og fårehold uden brug af pesticider og
gødskning.
Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra landbrugsjorden er udregnet
til 28 mg N03 /l fordelt på 12 marker. Behandlingshyppigheden med
pesticider fra landbrugsarealet er udregnet til 0, altså under normen.
Den nuværende arealanvendelse i landbruget og skovbruget vurderes
ikke at udgøre en væsentlig trussel mod drikkevandet, men kan dog på
sigt medføre forhøjet nitrat i magasinet.
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Forslag til indsatser
(Landbrug, flade- og
punktkilder)

Der bør iværksættes et overvågningsprogram for nitrat og pesticider
med henblik på monitering af nitratfronten, redoxzonen og pesticidudviklingen.
Der bør foretages et periodemæssigt tjek af ændringerne i landbrugsdriften herunder niveauet for nitratudvaskningen.
Tilsynet med landbrugsbedrifter beliggende i indvindingsoplandet målrettes mod grundvandsbeskyttelse.
Indvindingsoplandet bør så vidt muligt friholdes for spildevandsslam.
Landmænd med aktiviteter i indsatsområdet bør informeres om mulighederne for miljøvenlig landbrugsdrift herunder tilskudsmuligheder.

Skovbrug, flade og punktkilder

Der dyrkes ikke juletræer/pyntegrønt i indvindingsoplandene. Skovbruget i områderne vurderes på denne baggrund ikke at udføre en risiko
for grundvandskvaliteten.
Forslag til indsatser
(Skovbrug,
fladepunktkilder

og

Ingen

Andre fladekilder

Der er ikke lokaliseret andre fladekilder i indvindingsoplandet.

Andre punktkilder
Olietanke

Der er 1 nedgravet og 1 afblændet/opfyldt olietank under 6.000 l beliggende i kildepladszone.
Der er 1 nedgravet olietank på 6.000 l (fra 1982) beliggende i kildepladszonen.
Olieprodukter kan udgøre en risiko over for grundvandsressourcen.
Især lette olieprodukter udgør den største forureningsrisiko over for
grundvandsressourcen (f.eks. benzin). Erfaringer viser, at det kan være
vanskeligt at opdage en utæthed i en nedgravet tank. Yderligere er der
risiko for spild ved påfyldning.

Enkeltindvindere

Der er 1 ejendom med egen vandforsyning i form af en boring. Ejendommen er beliggende udenfor indvindingsoplandet, men har arealer i
kildepladszonen. Boringen formodes at ligge ved ejendommen, og udløser derfor ingen indsats.
Der er derudover også lokaliseret en boring i kildepladszonen, der ikke
er i brug. Afhængig af udformningen kan gamle boringer og brønde
udgøre en risiko for forurening af grundvandsmagasinet.
Ubenyttede boringer og brønde, samt boringer og brønde der ikke er
sløjfet korrekt, kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder.
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Private afløbsanlæg

Der er 2 ejendomme i kildepladszonen, der har eget spildevandsafløb
(samletank).
Forslag til indsatser
(Andre punktkilder)

Der bør foretages en besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke i kildepladszonen med udgangspunkt i resultaterne af punktkildekortlægningen. I risikovurderingen indgår oplysninger om olietankens
type, størrelse, alder og placering.
Den nedgravede olietank på 6000 l kortlægges af amtet på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven, hvorefter de videre foranstaltninger
vurderes.
På baggrund af tilstands- og risikovurderingen foretages eventuel opgravning af gamle tanke. Olietanke som ikke umiddelbart kan identificeres findes ved tanksøgning. Kommunen meddeler ikke nye tilladelser
til nedgravede olietanke.
Med udgangspunkt i resultaterne af punktkildekortlægningen bør foretages en besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af de 2 samletanke i
kildepladszonen. Her tænkes på sikring af, om tankene er tætte, og der
ikke sker udsivning af spildevand.
Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsopland bør opspores og
sløjfes.

Erhverv

Der er en nedlagt minkfarm i området, hvor en lille del af matriklen ligger indenfor kildepladszonen. Der er i forbindelse med fluebekæmpelse
anvendt diverse kemikalier.
Ved antennemasten beliggende i kildepladszonen er der en 6.000 l
nedgravet olietank fra 1982 med status som ”uafklaret”. Ifølge Broadcast Danmark er der endvidere i størrelsesordenen 10-12 batterier svarende til bil-akkumulatorer placeret indendørs på fast gulv.
Forslag til indsatser
(Erhverv)

Der bør iværksættes undersøgelser af hvilke miljøfremmede stoffer, der
på minkfarmen er anvendt og bliver anvendt til flue- og utøjsbekæmpelse.
Der bør foretages et tilsyn og en risikovurdering af forholdene ved
antennemasten, med henblik på at få udbedret eventuelle forureningstruende forhold.

Liniekilder

Der er kun lokaliseret 1 liniekilde i indvindingsoplandet. Det drejer sig
om landevejen mellem Sindal og Jerup, der er en kommunevej.
Der anvendes ikke pesticider i dag ved vedligeholdelse af kommunale
veje eller amtsveje. Tidligere er der anvendt pesticider ved vedligeholdelse af fortove, befæstede arealer, bede m.v.

89

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 4 - Tolne
Forslag til indsatser
(Liniekilder)

Ingen

8.6 I/S Vogn Vandværk
Landbrug, flade- og punktkilder

Vogn vandværk indvinder fra 2 boringer.
Vogn indvindingsoplands areal er 0,04 km2. Arealanvendelse er fordelt
med ca. 22 % landbrug og ca. 25 % skov samt mindre områder med
bebyggelse. Den samlede nitratudvaskning er udregnet til 20 mg N03
/l.
Landbrugsarealerne drives af i alt 2 bedrifter, og der er ikke nogen aktive landmænd i indvindingsoplandet. Jorden drives med brak og MVJ,
samt et meget lille areal med konventionelt landbrug. Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra landbrugsjorden er udregnet til 22 mg N03 /l
fordelt på 2 marker. Behandlingshyppigheden med pesticider fra landbrugsarealet er udregnet til gennemsnitlig 0.05 altså under normen.
Som det ses af figur 5.12 har hele indvindingsoplandet stor sårbarhed
overfor nitrat.
Nitratniveauet i alle boringer er under alarmværdien på 25 mg N03 /l.
Koncentrationsniveauet i boring DGU. nr. 6.710 er faldet fra 25 mg/l
til 14 mg/l efter forbedringer af boringen. Boring DGU. nr. 6.189 har
et koncentrationsniveauet på < 1 mg N03 /l. Hvis tendensen er stigende i boring DGU. nr. 6.170 bør der iværksættes tiltag til begrænsning
af nitratkoncentrationen.
Boringerne er placeret i områder med stor sårbarhed overfor nitrat,
men der er ikke akut behov for at indgå frivillige aftaler om ændringer
af landbrugsdriften. Såfremt der måles nitrat indhold større end 25
mg/l i indvindingsboringerne eller stigende indhold af nitrat, kan det
blive aktuelt med indgåelse af frivillige aftaler med landbrugene om
ændret drift med reduceret nitratudvaskning. (Se afsnit 6 om målsætning og beskyttelsesstrategier).
Hverken de nuværende flade- eller punktkilder vurderes at være et problem i Vogn Vandværks indvindingsopland mht. nitrat.
Forslag til indsatser
(Landbrug, flade- og
punktkilder)

Ingen

Skovbrug, flade og punktkilder

Der dyrkes ikke juletræer/pyntegrønt i indvindingsoplandene. Skovbruget i områderne vurderes på denne baggrund ikke at udføre en risiko
for grundvandskvaliteten.

Forslag til indsatser
(Skovbrug, flade- og
punktkilder
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Andre fladekilder og byvækst

Byområdet er den eneste fladekilde i området. Kildepladszonen ligger
lige midt i byområdet. Kloakledninger og brug af pesticider er potentielle forureningskilder.
Vogn By er en landsby, som ikke har status som lokalcenter. Der er derfor ikke mulighed for byudvikling ud over de eksisterende rammer i
kommuneplanen.
Hovedparten af ejendommene indenfor byzonen er tilsluttet offentlig
kloak. Kloaksystemet er fra perioden 1960-1970. Der er ikke gennemført TV-inspektion af nettet og ingen forestående planer om renovering.
Forslag til indsatser
(Andre fladekilder og byvækst

Offentlige arealer bør friholdes for pesticider.
Indsatsområdet bør friholdes for byvækst udover hvad der er vedtaget i
den opdaterede hovedstruktur af kommuneplanen for Sindal Kommune
2005.
Det eksisterende kommunale kloaknet bør risikovurderes på grundlag
af TV-inspektion. Planlagt renovering bør så vidt muligt fremmes.
Parcelhusejere i indsatsområdet bør informeres om miljøvenligt havebrug med begrænset brug af gødning og uden brug af pesticider.

Punktkilder
Olietanke

Der er 3 nedgravede tanke mindre end 6.000 l beliggende i kildepladszonen, hvoraf en er en 5.000 l dieseltank.
Herudover er der 1 overjordisk tank på 20.000 l og 2 nedgravede tanke (henholdsvis en 6.000 l benzin- og olietank fra 1957 og en tank
større end 6.000 l fra 1967), beliggende i kildepladszonen. Ifølge ejer
er de to sidstnævnte tanke blevet opgravet.
Olieprodukter kan udgøre en risiko over for grundvandsressourcen.
Især lette olieprodukter udgør den største forureningsrisiko over for
grundvandsressourcen (f.eks. benzin). Erfaringer viser, at det kan være
vanskeligt at opdage en utæthed i en nedgravet tank. Yderligere er der
risiko for spild ved påfyldning.

Enkeltindvindere

Fiskeindustrien Cimbric A/S anvender vand fra 2 produktionsboringer.
Det skal bemærkes, at fiskeindustrien er placeret i kildepladszonen,
mens boringerne er placeret i OSD- området uden for indvindingsoplandet.

Private afløbsanlæg

Som det fremgår, er der ingen ejendomme i kildepladszonen og kun 1
ejendom i indvindingsoplandet, der har eget afløb. Ejendommen er beliggende udenfor indvindingsoplandet, men har arealer i kildepladszo-
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nen. Anlægget formodes at ligge ved ejendommen, og udløser derfor
ingen indsats.
Forslag til indsatser
(punktkilder)

Der bør foretages en besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke i kildepladszonen med udgangspunkt i resultaterne af punktkildekortlægningen. I risikovurderingen indgår oplysninger om olietankens
type, størrelse, alder og placering.
På baggrund af tilstands- og risikovurderingen foretages eventuel opgravning af gamle tanke. Olietanke som ikke umiddelbart kan identificeres findes ved tanksøgning. Kommunen meddeler ikke nye tilladelser
til nedgravede olietanke.
Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsopland bør opspores og
sløjfes.

Erhverv

Erhverv i indvindingsoplandet udgøres af følgende:
Eksisterende fiskeindustri (tidligere mejeri) beliggende i kildepladszonen. Der er gennemført forureningsundersøgelse på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Ud fra en vurdering af undersøgelsens resultater har Amtet vurderet, at der ikke er risiko for mennesker eller miljø på
lokaliteten. Ejendommen er derfor udtaget af amtets kortlægning efter
jordforureningsloven.
Tidligere benzinsalg ved Vogn Brugs ligger i OSD- området uden for
indvindingsoplandet. Benzinsalget er registreret, som værende udgået
af kortlægningen. Der er lavet forureningsundersøgelser på ejendommen, som har resulteret i en vurdering fra amtets Grundvandskontor
om, at forureningen ikke er af en sådan art og koncentration, at den
kan have skadelig virkning.
En nedlagt smedje er beliggende i kildepladszonen. Der har været
smedjeværksted fra ca. 1950 til 1972.
Forslag til indsatser
(Erhverv)

På Fiskeindustrien bør der føres regelmæssigt tilsyn med 20.000 l tank.
På Vogn nedlagte smedje gennemføres der yderligere opsporing af data/viden gennem interviews, besigtigelse m.v. vedrørende evt. forureningskilder og disses placering.

Liniekilder

Der er kun lokaliseret 1 liniekilde i indvindingsoplandet. Det drejer sig
om vejen mellem Tolne og Vogn, der er en kommunevej.
Der anvendes ikke pesticider i dag ved vedligeholdelse af kommunale
veje eller amtsveje. Tidligere er der anvendt pesticider ved vedligeholdelse af fortove, befæstede arealer, bede m.v.

Forslag til indsatser
(Liniekilder)
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8.7 I/S Tolne Vandværk
Landbrug, flade- og punktkilder

Oplandet har et areal på ca. 4 ha. Den generelle arealanvendelse er
ca. 34 % landbrug og ca. 53 % skov. Den samlede nitratudvaskning for
oplandet er beregnet til 11 mg N03 /l.

Landbrugsarealerne drives af i alt 2 bedrifter, og der er ingen aktive
landmænd i indvindingsoplandet. Den gennemsnitlige nitratudvaskning
fra landbrugsjorden er udregnet til 16 mg N03 /l fordelt på 2 marker.
Behandlingshyppigheden med pesticider fra landbrugsarealet er udregnet til gennemsnitlig 0,5, altså under normen.
Som det ses af figur 5.12 har den boringsnære del af kildepladszonen
stor sårbarhed overfor nitrat, mens resten har nogen sårbarhed.
Der er således ikke akut behov for at indgå frivillige aftaler om ændringer af landbrugsdriften. Såfremt der måles nitrat indhold større end 25
mg/l i indvindingsboringerne eller stigende indhold af nitrat, kan det
blive aktuelt med indgåelse af frivillige aftaler med landbrugene om
ændret drift med reduceret nitratudvaskning. (Se afsnit 6 om målsætning og beskyttelsesstrategier).
Hverken de nuværende flade- eller punktkilder vurderes at være et problem i Tolne Private Vandværks indvindingsopland mht. nitrat.
Der er ikke konstateret pesticider i indvindingsboringerne i Tolne Private
Vandværks indvindingsopland, og der er ingen umiddelbare forureningstrusler i indvindingsoplandet.
Forslag til indsatser
(Landbrug, flade- og
punktkilder)

Ingen

Skovbrug, flade og punktkilder

Der dyrkes ikke juletræer/pyntegrønt i indvindingsoplandet. Skovbruget
i områderne vurderes på denne baggrund ikke at udføre en risiko for
grundvandskvaliteten.
Forslag til indsatser
(Skovbrug, flade- og
punktkilder

Ingen

Andre fladekilder

Udover skovbrug og landbrug er der ikke konstateret andre fladekilder i
indvindingsoplandet.

Andre punktkilder

Der er ingen punktkilder i området.

Erhverv

Der er ikke lokaliseret erhverv i indvindingsoplandet.

Liniekilder

Der er ikke lokaliseret liniekilder i indvindingsoplandet.
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Tolne vandværk (Frederikshavn Forsyning)
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9 Administrative forhold
9.1 Baggrund og lovgrundlag
Ifølge vandforsyningsloven skal Amtsrådet i samarbejde med kommuner
og vandværker udarbejde indsatsplaner inden for områder med særlige
drikkevandsinteresser 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.
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.
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 rammerne for 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.
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9.2 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.
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.
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 del.

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.
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9.3 Retsvirkning
I det afsnit 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 lægger ved afgørelser af sager inden for dens
beføjelser 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
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.
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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, jf. Miljøbeskyttelseslovens
§26a.
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 få pålægget aflyst 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 påfyldningpladser 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
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.
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Bilag A
Matrikler i områder med indsatsprioritet 1 med hensyn til nitrat.
Tolne indvindingsopland
Matrikel nr.

100

Ejerlav

6ak

Den Nordlige Del, Hørmested

6q

Den Nordlige Del, Hørmested

6aa

Den Nordlige Del, Hørmested

17c

Tolne By, Tolne

17e

Tolne By, Tolne

17g

Tolne By, Tolne

17h

Tolne By, Tolne

17s

Tolne By, Tolne

18m

Tolne By, Tolne

18e

Tolne By, Tolne

17f

Tolne By, Tolne

17x

Tolne By, Tolne

17aq

Tolne By, Tolne

22a
1ø

Tolne By, Tolne
Tolne By, Tolne

18g

Tolne By, Tolne

18d

Tolne By, Tolne

16ap

Tolne By, Tolne

22b

Tolne By, Tolne

1aa

Tolne By, Tolne

17a

Tolne By, Tolne

18a

Tolne By, Tolne

1d

Tolne By, Tolne

16ac

Tolne By, Tolne

7000a

Tolne By, Tolne
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Matrikler i områder med indsatsprioritet 2 med hensyn til nitrat.
Tolne indvindingsopland

Tolne indvindingsopland (fortsat)

Matrikel nr. Ejerlav
6r

Matrikel nr. Ejerlav
Tolne By, Tolne
Den Nordlige Del, Hørmested 16ak
Tolne By, Tolne
Den Nordlige Del, Hørmested 16ag

17c

Tolne By, Tolne

16af

17e

Tolne By, Tolne

11b

6ak

Skørbækshede indvindingsopland
Matrikel nr. Ejerlav
Dal, Tolne
6t
6s

Dal, Tolne

Tolne By, Tolne

6l

Dal, Tolne

16ac

Tolne By, Tolne

6g

Dal, Tolne

Tolne By, Tolne

16am

Tolne By, Tolne

6k

Dal, Tolne

11c

Tolne By, Tolne

16an

Tolne By, Tolne

6d

Dal, Tolne

16b

Tolne By, Tolne

16ao

Tolne By, Tolne

6f

Dal, Tolne

6e

Dal, Tolne

17g

Tolne By, Tolne

16aq

Tolne By, Tolne

1ø

Tolne By, Tolne

31

Tolne By, Tolne

6c

Dal, Tolne

22a

Tolne By, Tolne

7000a

Tolne By, Tolne

5g

Dal, Tolne

17f

Tolne By, Tolne

7000c

Tolne By, Tolne

6a

Dal, Tolne

17a

Tolne By, Tolne

7000d

Tolne By, Tolne

5m

Dal, Tolne

16l

Tolne By, Tolne

7000f

Tolne By, Tolne

5k

Dal, Tolne

16ap

7000i

Tolne By, Tolne

5i

Dal, Tolne

1d

Tolne By, Tolne
Tolne By, Tolne

7000k

Tolne By, Tolne

5l

Dal, Tolne

16a

Tolne By, Tolne

Skørbækshede indvindingsopland

7ar

16ad

Tolne By, Tolne

Matrikel nr. Ejerlav

7aq

Dal, Tolne
Dal, Tolne

16e

Tolne By, Tolne

2d

Skørbækshede, Tolne

7k

Dal, Tolne

20a

Tolne By, Tolne

2x

Skørbækshede, Tolne

7ab

Dal, Tolne

20b

Tolne By, Tolne

2q

Skørbækshede, Tolne

7ac

Dal, Tolne

17æ

Tolne By, Tolne

2g

Skørbækshede, Tolne

7ak

Dal, Tolne

17r

Tolne By, Tolne

2o

Skørbækshede, Tolne

7al

Dal, Tolne

17u

Tolne By, Tolne

2p

Skørbækshede, Tolne

7ay

Dal, Tolne

17ø

Tolne By, Tolne

2u

Skørbækshede, Tolne

1ai

Dal, Tolne

17t

1n

Skørbækshede, Tolne

4g

Dal, Tolne

17af

Tolne By, Tolne
Tolne By, Tolne

1f

Skørbækshede, Tolne

4k

Dal, Tolne

17ae

Tolne By, Tolne

1r

Skørbækshede, Tolne

4l

17ad

Tolne By, Tolne

1p

Skørbækshede, Tolne

7000c

Dal, Tolne
Dal, Tolne

17b

Tolne By, Tolne

1q

Skørbækshede, Tolne

1d

16ab

Tolne By, Tolne

1s

Skørbækshede, Tolne

1x

Stenderup Gde, Mosbjerg
Stenderup Gde, Mosbjerg

16aa

Tolne By, Tolne

1o

Skørbækshede, Tolne

1r

Stenderup Gde, Mosbjerg

16ø

Tolne By, Tolne

1b

Skørbækshede, Tolne

1a

Stenderup Gde, Mosbjerg

16y

Tolne By, Tolne

1v

Skørbækshede, Tolne

1q

Stenderup Gde, Mosbjerg

16z

Tolne By, Tolne

2h

Skørbækshede, Tolne

4a

Stenderup Gde, Mosbjerg

16x

Tolne By, Tolne

2i

Skørbækshede, Tolne

1m

Stenderup Gde, Mosbjerg

16s

Tolne By, Tolne

6

Skørbækshede, Tolne

4c

Stenderup Gde, Mosbjerg

16ah

Tolne By, Tolne

7000a

4b

Stenderup Gde, Mosbjerg

16ai

Tolne By, Tolne

6q

Skørbækshede, Tolne
Dal, Tolne

7000b

Stenderup Gde, Mosbjerg

16ae

Tolne By, Tolne

6n

Dal, Tolne

10c

Vogn By, Mosbjerg

16al

Tolne By, Tolne

6m

Dal, Tolne
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Matrikler i områder med indsatsprioritet 2 med hensyn til nitrat.
Dvergetved indvindingsopland

1b

Vogn By, Mosbjerg

Matrikel nr. Ejerlav

7000a

Vogn By, Mosbjerg

1p

Dal, Tolne

Vogn indvindingsopland

1ah

Dal, Tolne

Matrikel nr.

7b

1a

2a

Dal, Tolne
Dvergetved By, Tolne

Ejerlav
Vogn By, Mosbjerg

2a

Vogn By, Mosbjerg

3d

Dvergetved By, Tolne

2q

Vogn By, Mosbjerg

3p

Dvergetved By, Tolne

3t

Vogn By, Mosbjerg

8t

Dvergetved By, Tolne

3n

Vogn By, Mosbjerg

8m

Dvergetved By, Tolne

2p

Vogn By, Mosbjerg

4b

Dvergetved By, Tolne

3q

Vogn By, Mosbjerg

6q

Dvergetved By, Tolne

3m

Vogn By, Mosbjerg

4o

Dvergetved By, Tolne

3k

Vogn By, Mosbjerg

15a

Dvergetved By, Tolne

3p

Vogn By, Mosbjerg

6e

Dvergetved By, Tolne

2u

Vogn By, Mosbjerg

6h

Dvergetved By, Tolne

20g

Vogn By, Mosbjerg

6m

Dvergetved By, Tolne

6u

Vogn By, Mosbjerg

9l

Dvergetved By, Tolne

7i

Vogn By, Mosbjerg

12b

Dvergetved By, Tolne

7a

Vogn By, Mosbjerg

20a

Dvergetved By, Tolne

5f

Vogn By, Mosbjerg

8r

Dvergetved By, Tolne

5e

Vogn By, Mosbjerg

5f

Dvergetved By, Tolne

7m

Vogn By, Mosbjerg

12k

Dvergetved By, Tolne

5c

Vogn By, Mosbjerg

7000c

Dvergetved By, Tolne

7000c

Vogn By, Mosbjerg

Mosbjerg indvindingsopland

I/S Tolne indvindingsopland

Matrikel nr. Ejerlav
Eskær Hgd, Mosbjerg
5a

Matrikel nr.

Ejerlav

4c

1d

Eskær Hgd, Mosbjerg

4b

Stenderup Gde, Mosbjerg
Stenderup Gde, Mosbjerg

4a

Eskær Hgd, Mosbjerg

1m

Stenderup Gde, Mosbjerg

4h

Eskær Hgd, Mosbjerg

10c

Vogn By, Mosbjerg

7000a

Eskær Hgd, Mosbjerg

6n

Dal, Tolne

1x

Vogn By, Mosbjerg

1y

Vogn By, Mosbjerg

Matrikler i områder med indsatsprioritet 3 med hensyn til nitrat.
Dvergetved indvindingsopland
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Matrikel nr. Ejerlav

Matrikel nr.

Ejerlav

1ah

1a

Tolne By, Tolne

1p

Dal, Tolne
Dal, Tolne

3p

1ak

Dal, Tolne

3d

Dvergetved By, Tolne
Dvergetved By, Tolne

7000g

Dal, Tolne

8t

Dvergetved By, Tolne

1d

Tolne By, Tolne

7000c

Dvergetved By, Tolne

1ab

Tolne By, Tolne
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Matrikler i indsatsområde med hensyn til nitrat – uden for indvindingsoplande.
Matrikel nr.

Ejerlav

1af

Dal, Tolne

1ae

Dal, Tolne

1x

Skørbækshede, Tolne

1v
1u

Skørbækshede, Tolne
Skørbækshede, Tolne

5u

Skørbækshede, Tolne

5b

Skørbækshede, Tolne

16i

Tolne By, Tolne

7000b

Tolne By, Tolne

5b

Tolne By, Tolne

4a

Tolne By, Tolne

16n

Tolne By, Tolne

16k

Tolne By, Tolne

1æ
1f

Tolne By, Tolne
Tolne By, Tolne

16as

Tolne By, Tolne

6d

Tolne By, Tolne

16f

Tolne By, Tolne

17ac

Tolne By, Tolne

17ai

Tolne By, Tolne

17ah

Tolne By, Tolne

16o

Tolne By, Tolne

16p

Tolne By, Tolne

16g

Tolne By, Tolne

16ar

Tolne By, Tolne

16m

Tolne By, Tolne

8f
3r

Vogn By, Vogn
Vogn By, Vogn

4e

Vogn By, Vogn

3d

Vogn By, Vogn

2r

Vogn By, Vogn

10d

Vogn By, Vogn
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Bilag B
Tilstandsvurdering opfølgning
Der henvises i øvrigt til Rapport fra Rambøll, november 2003: Grundvandskemisk kortlægning; vandværksrapport. Samt til rapport fra Rambøll – under udarbejdelse: Opsamlingsrapport OSD 4– Tolne.
Frederikshavn Forsyning
• Langsigtet planlægning af indvindingsstrategi og pumpestrategi med henblik på, at sprede indvindingen samt jævn pumpning for at mindske afsænkningerne.
•

Overvejelser af effekten af afværgepumpning af de ca. 400.000 m3 om året, herunder om
pumpningen skal fortsætte.

•

Etablering af fredningsbælter omkring boringer – især på Dvergetved kildeplads og Tolne kildeplads beliggende i eller ved dyrkede arealer.

•

Gennemgang af alle boringer med henblik på vurdering af om boringernes tilstand kan forbedres.

I/S Mosbjerg vandværk
• Overvejelser om muligheder for ny kildepladsplacering (langsigtet).
•

Overvejelser om pumpestrategi med mindst mulig sænkning til følge.

I/S Vogn Vandværk
• Overvejelser om muligheder for ny kildepladsplacering (langsigtet).
•

Overvejelser om pumpestrategi med mindst mulig sænkning til følge.

•

Gennemgang af boring 6.189 med henblik på at få forbedret boringens tilstand.

•

Vurdering af muligheden for at få etableret beskyttelses/fredningsbælte omkring boringerne.

I/S Tolne Vandværk
• Overvejelser om reserveboringens tilstand og anvendelse (DGU. Nr.: 6.454).
•
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Optimering af vandbehandlingen (filtreringen), eventuelt teknisk gennemgang af anlægget.

