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* Har pt. ingen formel indvindingstilladelse. Forsynes fremover fra andet vandværk.
**Forsynes fremover fra andet vandværk.
***Till. Udløbet. Har ansøgning under behandling
**** Hvis Tåbel skal forsynes. Ellers 500.000.

6.3 Grundvandskemi
Der er foretaget undersøgelser af de grundvandskemi-
ske forhold, dels for det enkelte vandværk og dels for 
området som helhed. Dette viser overordnet, at der ikke 
(frem til 2005) har været væsentlige problemer med 
grundvandskvaliteten. De naturlige stoffer i grund-
vandet synes på undersøgelsestidspunktet (2005) kun 
i mindre grad at være påvirket af arealanvendelsen. 

I store dele af området indvindes der nitratfrit vand. 
Der er overordnet en sammenhæng mellem lave nitrat-
koncentrationer og tykke lerlag således, at der kan ind-
vindes nitratfrit vand i områder med tykke lerlag, og 
i områder med ingen eller tynde lerlag må vandet for-
ventes at indeholde noget nitrat. 

Ved Tåbel Vandværk er vandets indhold af nitrat 40-
50 mg/l, og ved Sydthy Drag og Sdr. Ydby Vandværks 
østlige kildeplads 5-25 mg/l. I disse områder er lerla-
gene ovenover grundvandsmagasinerne tynde. I de øv-
rige indvindingsområder findes der tykkere lerlag, og 
der indvindes nitratfrit vand.

Forurening med miljøfremmede stoffer er observeret 
i en række boringer, men kun i få tilfælde i problema-
tiske mængder. Potentielle forureningskilder kan dog 
udgøre en trussel mod driften af specielt bynære kil-
depladser fremover. 

Der er gjort en del fund, primært af nedbrydningspro-
duktet BAM i vandværksboringer ved Sdr. Ydby, Tå-
bel, Gl. Bedsted og Bedsted. Dog er BAM ikke i alle de 
nævnte tilfælde konstateret i de seneste analyser. En-

delig er der fundet et indhold af nedbrydningsproduk-
tet i oplandet til Sdr. Ydby/Sydthy Drag Vandværk.

Der er fundet relativt store koncentrationer af arsen. 
Arsenanalyserne er primært koncentreret i en trekant 
mellem Vestervig, Hurup og Gettrup. Disse viser, at 
grænseværdien på 5 µg/l i afgangsvand er overskre-
det i flere boringer. Ved Hurup, Gettrup og i en under-
søgelsesboring syd for Vestervig er der fundet mere 
end 10 µg/l arsen. Kilden til arsenindholdet er sand-
synligvis afsmitning fra leraflejringer i bunden af ma-
gasinet (lerlag under det nedre grundvandsmagasin). 
Dvs., at arsenindholdet er geologisk betinget og ikke 
forurening fra f.eks. affaldsdepoter. Det vurderes dog, 
at arsenkoncentrationerne ikke er større end at disse 
kan bringes under grænseværdien ved normal vand-
behandling. 

6.4 Vandindvindinger og indvindingsop-
lande
Af nedenstående tabel fremgår de tilladte indvindings- 
mængder og det fremtidige indvindingsbehov for det 
enkelte vandværk. Derudover fremgår det af tabellen, 
hvor mange boringer vandværkerne har. 

Ud fra modelberegninger, hvor kendskabet til hvor 
regnvandet siver ned til grundvandsmagasinerne, hvil-
ken vej vandet strømmer, hvordan lag af sand og ler 
fordeler sig i undergrunden, og hvor grundvandet ind-
vindes, kan indvindingsoplandene til vandværkerne 
beregnes. På kort 3 ses indvindingsoplandene til eksi-
sterende vandværker, og forslag til ny kildepladser.

Vandværk Antal Boringer Tilladt mængde
m3

Indvundet i 2005
m3

Forventet Behov
m3

Bedsted 3 250.000 164.000 250.000
Gl. Bedsted* 2 ----------------- 9.000
Tåbel** 2 90.000 125.000
Vestervig 3 135.000 126.000 135.000
Gettrup 2 75.000 46.000 60.000
Boddum*** 2 (40.000) 38.000 40.000
Hurup 3+6 500.000 350.000 600.000****
Doverodde 2 25.000 20.000 25.000
Sydthy Drag og
Sdr. Ydby

3 120.000 31.000 40.000
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Kort 4  Områder hvor der dannes grundvand til det øvre grundvandsmagasin

Det reviderede OSD Hurup er 24,3 km2. Det er be-
regnet, at der dannes 10,1 mil. m3 grundvand i det re-
viderede OSD Hurup. Sættes den maksimal udnytte-
lige grundvandsressource til 70 % kan der indvindes 
7,1 mil. m3/år i det reviderede OSD Hurup. Ved mål-
sætning om at vandløbenes vandføring gennemsnit-
lig ikke må påvirkes kritisk(generelt 25 % ) giver det 
en tilgængelig grundvandsressource på 1,8 mil. m3/år. 
Da den samlede tilladte indvindingsmængde for vand-
værkerne i 2006 udgør 1,2 mil. m3 skønnes det, at det 
reviderede OSD Hurup har en størrelse, som gør, at 

det alene kan forsyne vandværkerne uden at påvirke 
grundvandsressourcen kritisk.

Ad. 2 og 3
Kort 4 viser det område, hvor der dannes grundvand til 
det øvre grundvandsmagasin indenfor OSD Hurup, og 
kort 5 viser det område, hvor der dannes grundvand til 
det nedre grundvandsmagasin i hele undersøgelses- 
området.  

Med baggrund i resultaterne fra den geologiske kort-
lægning foreslås en revision af OSD-Hurup og OSD-
Boddum afgrænsning. På kort 4 og 5 ses det revidere-
de OSD Hurup.

I revision af afgrænsningen er der lagt vægt på føl-
gende:

1. OSD har en geografisk størrelse som gør, at den 
ønskede totale grundvandsindvinding af drikke-

vand kan indvindes uden at målsætningen i forhold 
til vandløb overskrides

2. OSD dækker væsentlige velbeskyttede grund-
vandsmagasiner

3. OSD dækker primære områder, hvor grundvands-
dannelsen til det nedre og øvre grundvandsmaga-
sin sker

4. OSD har en geografisk placering i umiddelbar nær-
hed til større vandværker

6.5 Revision af områder med særlige drik-
kevandsinteresser 

Ad. 1
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Kort 5  Grundvandsdannende områder beregnet for et nedre grundvandsmagasin. 

På kort 4 ses, at der iflg. modelberegninger ikke dan-
nes grundvand i den nordvestlige del af OSD Hurup til 
det øvre grundvandsmagasin. Dette skyldes, at regn-
vand der siver ned i jorden i dette område siver ud i 
vandløb og dræn, hvilket bevirker at det ikke når ned 
i det øvre grundvandsmagasin. Regnvand der hér si-
ver ned fra terræn, strømmer således ud i vandløbene 
Spolum Bæk, Villerup Bæk og Handrup Bæk. Grund-
vandet til dette område dannes primært i den centrale 
del af OSD Hurup. Boringer og den geologiske kort-
lægning tyder endvidere på at der ikke i den nordvest-
lige del af det nuværende OSD Hurup findes dybe vel-
beskyttede grundvandsmagasiner.
Derfor foreslås den vestlige afgrænsning af det nuvæ-
rende OSD Hurup flyttet mod øst som angivet på kort 
4 og 5.

På kort 5 ses, at der i hovedparten af den centrale del 
af undersøgelsesområdet dannes grundvand til et ned-
re grundvandsmagasin. Derfor må den centrale del af 
OSD Hurup anses for særdeles vigtig hvad angår den 
fremtidige grundvandsbeskyttelse. 

Undersøgelsesboring (DGU 36.869) støttet af den geo-
logiske kortlægning viser, at der ved den sydlige del af 
det nuværende OSD Hurup findes dybe velbeskyttede 

grundvandsmagasiner, hvorfra f.eks. Hurup og Vester-
vig Vandværker kan indvinde. Som tidligere nævnt, er 
der også konstateret et dybt magasin sydøst for Vester-
vig (boring DGU 36.870). På dette grundlag er den 
sydlige del af OSD Hurup forslået udvidet mod syd 
som angivet på kort 4 og 5.

Ad. 4 
Med de forslåede ændringer af OSD Hurups afgræns-
ning bevares der stadig nærhed til de større vandforsy- 
ninger i området.

OSD Boddum forslås udtaget af Regionplanen, og er-
stattet med det nuværende indvindingsopland til Bod-
dum Vandværk. Grunden dertil er, at indvindingsop-
landet og det grundvandsdannende opland til Boddum 
Vandværk strækker sig mod vest/nordvest, og dermed 
langt uden for det nuværende OSD Boddum. Der er 
således en dårlig overensstemmelse mellem det nu-
værende OSD Boddum og de grundvandsdannende 
områder til Boddum Vandværks indvindinger. Mo-
delberegninger viser, at grundvandet til indvindingen 
dannes umiddelbart vest for indvindingsboringerne, 
samt ved Flarup Hede i den centrale del af undersø-
gelsesområdet. 
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Kort 6  Forureningskilder i landområderne

Landbrugsmæssigeforhold 
Da OSD- området ved Hurup har skiftet status fra ”ni-
tratfølsomt” til ”ikke-nitratfølsomt” samt, at der ikke 
– efter indvindingsoplandet til Tåbel Vandværk er ud-
gået – ikke er nitratfølsomme indvindingsoplande, har 
arbejdsgruppen ikke fundet det nødvendigt med en 
særskilt beskrivelse af de landbrugsmæssige forhold i 
undersøgelsesområdet

7.   Redegørelse for resultaterne af den arealmæssige 
kortlægning

7.1 Landområderne 

7.2 Punktkilder i landområderne
Samlet set synes de kortlagte punktkilder i indsatsom-
råderne i Sydthy ikke at give anledning til bekymring 
i forhold til den eksisterende indvinding.

Der er i alt lokaliseret 14 enkelt-lokaliteter, som kunne 
have betydning for og udgøre en potentiel forurenings-
risiko for grundvandet. Lokaliteterne er vist på kort 6.

Især 3 lokaliteter – lossepladserne Bedsted Øst og 
Bedsted Vest samt Vestervig Losseplads – har der væ-
ret særlig opmærksomhed på.

Der er således foretaget beregninger, der påviser, at 
vandtransporten væk fra fyldpladserne ikke umiddel-
bart udgør en risiko i forhold til de nærmeste borin-
ger.

Imidlertid vil de lokaliteter, der kunne udgøre en po-
tentiel risiko, fortsat blive overvåget af amtet, ligesom 
der ved planlægningen af nye fremtidige kildepladser 
vil blive gennemført de nødvendige detaljerede analy-
ser af de relevante lokaliteter.
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8.    Indsatsplanens retsvirkninger

Man kan ikke klage over en vedtaget indsatsplan.

Amtsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser må 
ikke stride mod indsatsplanens retningslinier.

Desuden må kommunalbestyrelsens vandforsynings-
plan ikke stride mod regionplanlægningen eller ind-
satsplanen.

Når amtet eller kommunen har vedtaget en indsats-
plan, er der forskellige metoder til at opnå målet: 

Aftaler (vandforsyningslovens § 13d)
For at gennemføre en vedtaget indsatsplan kan am-
tet, kommunen eller vandværket indgå aftaler med 
ejeren eller brugeren af en ejendom. Aftalerne ind-
skrænker ejerens eller brugerens måde at benytte 
arealet på, for eksempel dyrkningspraksis. Der gives 
erstatning for rådighedsindskrænkningen.

Amtet eller kommunen kan også aftale med ejeren, at 
han sælger hele eller dele af ejendommen til amtet hen-
holdsvis kommunen.

Aftalerne indgås frivilligt og kan tinglyses på ejen-
dommen.

Før kommunen eller vandværket indgår aftaler med 
ejeren eller brugeren af en ejendom skal de oriente-
re amtet om aftalens indhold. Hvis amtet mener afta-
len strider mod regionplanen eller indsatsplanen, eller 
vil gøre det svært at gennemføre planerne, kan amtet 
gøre indsigelse. 

Påbud mod fuldstændig erstatning (miljø-
beskyttelseslovens § 26a)
Hvis amtet ikke kan opnå en frivillig aftale på rime-
lige vilkår, kan amtet pålægge ejeren af ejendommen 
de indskrænkninger i ejerens råden over ejendommen, 
som er nødvendige for at sikre de fremtidige drikke-
vandsinteresser mod forurening med nitrat. 

Ejeren får fuldstændig erstatning for påbudet. Påbudet 
skal respekteres af alle, der har rettigheder over ejen-
dommen, og kan tinglyses på ejendommen. Overtræ-
delse af påbudet er strafbart.

Når amtet eller kommunen skal beslutte om påbu-
det skal gives, gælder proceduren for beslutning om 
ekspropriation i lov om offentlige veje. Erstatningen 
fastsættes og udbetales også efter reglerne i lov om 
offentlige veje, og ved uenighed træffer taksations-
kommissionen afgørelse.

Man kan klage over påbudet til miljøministeren efter 
reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Ekspropriation (vandforsyningslovens § 
37)
Kommunen eller amtet kan ekspropriere for at gennem- 
føre indsatsplanen.

Ekspropriationen kan angå ejendomsretten til et areal 
eller den kan pålægge ejeren at indskrænke sin råden 
over ejendommen på bestemte måder. Ved ekspropri-
ationen kan kommunen eller amtet også erhverve, op-
hæve eller begrænse brugsrettigheder, servitutrettig-
heder og andre rettigheder over ejendommen. 
På grund af muligheden for at give påbud mod fuld-
stændig erstatning, er metoden kun relevant hvis det 
er nødvendigt at erhverve arealet for at opnå formålet 
i indsatsplanen. 

Erstatningen fastsættes af taksationsmyndighederne 
efter reglerne i lov om offentlige veje. For sagens be-
handling, fastsættelsen af erstatningens størrelse og 
udbetaling gælder også reglerne i lov om offentlige 
veje. 




