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Afgrænsning af 
magasiner og grundvandsforekomster

En grundvandsforekomst er defineret som ”en separat mængde grundvand i et eller flere 
grundvandsmagasiner, og det skal derfor sikres, at kun de afgrænsede magasiner, for hvilke det kan 
antages eller påvises, at de indeholder vand, vil indgå i grundvandsforekomster.  

Dannelsen af grundvandsforekomster er sket trinvis efter følgende principper 

• Afgrænsning af magasiner ud fra den hydrogeologiske model i den opdaterede DK-model

• Vurdering af vandførende egenskaber (hydraulisk ledningsevne eller - transmissivitet)

• Minimums tykkelse på 2 meter 

• Minimums areal på 25 ha, med krav om geologiske tolkning eller tilknyttede indtag for magasiner med arealer mellem 25 
og 500 ha

• Magasiner med hydraulisk kontakt til andre magasiner tildeles samlet grundvandsforekomst id

• Kun vurdering af hydraulisk kontakt indenfor, ikke på tværs af, geologiske  hovedtyper (hedeslette, marine aflejringer, 
begravede dale, øvrige kvartære aflejringer, tertiære aflejringer, kalk-kridt aflejringer)

• Enkelt magasiner med meget stor selvstændig arealmæssig udbredelse underopdeles til selvstændige 
grundvandsforekomst id

• Magasiner uden hydraulisk kontakt bevares som selvstændige grundvandsforekomst id

For alle indtag i Jupiterdatabasen er der gennemført en maskinel kobling af 

indtags id med magasin og grundvands forekomst id



Der var afgrænset i alt 2771 magasiner. Mere end 80% af 

magasinerne lå i de øverste kvartære sandlag, og de 10 største 

enkelt magasiner alle lå i Jylland

Magasiner var samlet til 402 grundvandsforekomster, som typisk 

bestod af flere magasiner afgrænset i et eller flere niveauer. 282 

forekomster bestod af fem eller færre magasiner, mens 

70 forekomster bestod af mere end 10 magasiner

Der er afgrænset i alt 2253 magasiner. Godt 50% af magasinerne 

ligger i de øverste kvartære sandlag, og de 10 største enkelt 

magasiner alle ligger i Jylland

Magasiner er samlet til 2050 grundvandsforekomster, som typisk 

består af et enkelt magasin uden direkte kontakt til andre 

magasiner. 97 forekomster består af to eller flere magasiner, mens 

9 forekomster består af mere end 5 magasiner. 

Eksisterende Grundvandsforekomster Ny afgænsning af Grundvandsforekomster



Datagrundlag for nitrat.
(Grumo kort til sammenligning)

Kort udarbejdet af MST



Valg af test GVF til afprøvning af 
metode, eksisterende GVF

2050 GVF

54   Type D

117 Type E

171  GVF



Tabel 5.1 Fordeling af grundvandsforekomster, der skal have udarbejdet en konceptuel model. 

Øverst antal GVF med og uden nitratdata, nederst opdeling på vurderingstype jf. figur 5.1 

GVF type Tilstand Antal GVF  

A: GVF uden nitrat data Ukendt 1469 

B: GVF med nitrat data Ukendt 591 

A og B i alt  2050 

GVF type Tilstand Antal GVF  

C: Nitrat ≤50; ox ≤ 20% God 420 

D: Nitrat ≤50; ox > 20% Denne undersøgelse 54 

E: Nitrat > 50 Denne undersøgelse 117 

F: Ingen data, ox ≤ 1% God 811 

G: Ingen data; ox > 1% Ukendt 648 

C-F i alt  2050 

 

Udgangspunkt for tilstandsvurdering

19/12/2019

Ref: Thorling mfl. 2019: Udkast

Dokumentationsrap. Lev 10.



Tabel 7.1. Overblik over nye nitrattilstandsvurderinger for VP3, gennemført i denne projekt. 

Vurderingsklasserne er defineret i figur 5.1. * På Samsø er der kun én GVF, der her indgår med 

tilstanden ’ringe’. Det vurderes dog, at der er behov for at opdele denne GVF, således GVF-

Nordøen har ringe tilstand GVF- sydøen har god tilstand. 

Vurderingsklasse God Ringe Ukendt Ikke bedømt Hovedtotal 

C 420 
  

 420 

D 22 26 5 1 54 

E 92 22* 3  117 

F 811 
  

 811 

G 
  

648  648 

Hovedtotal 1345 48 656  2050 

 

Samlet overblik over 
tilstandsvurderingerne

19/12/2019

Ref: Thorling mfl. 2019: Udkast

Dokumentationsrap. Lev 10.



Samlet tilstandsvurdering
E: mindst ét indtag > 50 mg/l nitrat

Ref: Thorling mfl. 2019: Udkast

Dokumentationsrap. Lev 10.



Samlet tilstandsvurdering
D: Ingen indtag > 50 mg/l nitrat, 
men > 20 % oxideret volumen

Ref: Thorling mfl. 2019: Udkast. Dokumentationsrap. Lev 10.



Antalsmæssig fordeling af tilstand

19/12/2019

C: data findes og < 20 % ox. F: ingen data l<1 % ox. G ingen data og > 1 % ox:

C D E F G i alt

antal 420 54 117 811 648 2050

Antalsmæssigt: 66% God, 2 % Ringe, 32 % ukendt (=0,3 % D/E + 31,6 % G) 

Ref: Thorling mfl. 2019: Udkast

Dokumentationsrap. Lev 10.



Samlede volumen-andele

19/12/2019

C: data findes og < 20 % ox 

F: ingen data l<1 % ox 

G ingen data og > 1 % ox 

Volumenmæssig 

opdeling:

95,9 % god, 

3,4 % ringe, 

0,8 % ukendt. 

Ref: Thorling mfl. 2019: Udkast

Dokumentationsrap. Lev 10.

D: data >20 % ox, 

E: nitrat < 50 mg/l 



Afstand fra terræn til de vurderede GVF

19/12/2019

Ref: Thorling mfl. 2019: Udkast

Dokumentationsrap. Lev 10.



VP2: 

• Mekanisk vurdering om 20 % af indtag > 50 mg/l nitrat

• Periodelænge op til 13 år

• Ingen hensyn til bias i data.

VP3: 

• Undersøgelse for alle GVF med mindst et indtag > 50 mg/l 
nitrat (obligatorisk VRD)

• Undersøgelse for alle GVF med > 20 % Ox volumen (ekstra 
risikovurdering)

• Periodelænge 6 år

• Den modellerede redoxfront medtages

• Konceptuel model håndterer mange slags bias i data.

Ændret metode til vurdering

19/12/2019



Nitrat temaer

N1-N6

Antropogene temaer

A1-A2

Geologiske/geofysiske temaer

G1-G9

Hydrologiske temaer

H1-H10

Trin1. Faglige temaer

Trin2. Samlet vurdering af GVF
1. Konceptuel model

2. Data til rådighed

3. Oxidationsforhold i GVF

Trin3. Opsummering
1. Tilstandsvurdering af GVF

2. Datarepræsentativitet

3. Sikkerhed af vurdering

Trin4. Vægtnings indeks (trafiklys) 

Metode



Konkret eksempel.
GVF DK 112_dkmf_1343_ks



Trin 1:
Faglige temaer

Vægt:

Tema N-1: 

Kommentar: 

Tema N-2: 

Kommentar: 

Tema N-3: 

Kommentar: 

Tema N-4: 

Kommentar: 

Tema N-5: 

Kommentar: 

Tema N-6: 

Kommentar: 

Nitrat temaer

Vandtype for indtagsdybde (plot)

Nitrat i vandtype A og X, med X som dominerende, peger på indvindingsbetinget nitrat i mange indtag. Nitrat> 

50 mg/l i indtag 8-9 og 10-17 m.u.t. Vandtype C fra 10-50 m.u.t. Kun få vandtype D.

Nitratmålinger i x,y (kort)

God geografisk dækning med data. Nitrat fundet spredt i GVF.

71 indtag, heraf 64 BK og 7 GRUMO. 2 indtag > 50 mg/l, 75 % indtag < 1 mg/l. 85 % indtag < 10 mg/l.

Fordelingskurver for nitrat  (plot)

Vandtyper i x,y (kort)

Vandtype A optræder især mod øst og vest, og kun i mindre grad centralt i GVF.

Redoxfrontsverificering mod vandtyper (kort)

Alle nitratholdige indtag ligger under den modellerede redoxfront.

Redoxfront (kort)

Redoxfront ligger med variationer mellem især 3 og 10 m.u.t - ganske få steder dybere. Overskridelser kun 

fundet en smule under den modellerede redoxfront. GRUMO kun fundet nitrat til 10 m.u.t. Grøn

Grøn

Grøn

Grøn

gul

Grøn



Hoved af dokumentationsark



Nitratdata



Redoxfronten



Geologiske tværsnit



Dybde til GVF



Lertykkelse over øverste magasin



Tykkelse af GVF



Trin 2: 
Samlet vurdering af grundvandsforekomst

Figur 6.4 Den samlede vurdering og opstilling af den konceptuelle model. 

 

Samlet vurdering af væsentlige forhold  relateret til hver GVF:

Udbredt kvartært sandmagasin af varierende tykkelse med overvejende lerdæklag af variende tykkelse. I mindre områder er GVF i direkte kontakt med terræn, 

hvor GFV også bliver nitratsårbar. Enkelte steder er redoxfronten beliggende under den modellerede redoxfront, typisk hvor GVF ligger tæt på terræn.

1. Opstilling af konceptuel model: 

Klart under 20 % af GVF volumenet er oxideret.

3. Vurdering af omfanget af nitratpåvirket grundvand (ox.forhold):

Kemiske data med god geografisk spedning og repræsentative. Øvrige data gode.

2. Vurdering af data der er tilrådighed for en nærmere vurdering af påvirkningen af GVF:

Ref: Thorling mfl. 2019: Udkast

Dokumentationsrap. Lev 10.



Trin 3: Opsummering 

 

Figur 6.5 Konklusion og opsummering nederst i dokumentationsskemaet.  

Bedømmere: LTS, LTR, BN, PSA, ILM

Sikkerhed af vurderingerne: Dato: 11.09.2019

GOD

Datarepræsentativitet: 

GOD

STOR

Tilstandsvurdering af GVF: 

Opsummering:


