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Grundvandskortlægningen 

Kortlægningsprocessen 
Med den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 den reviderede 

vandforsyningslov fra april 2015 /a/ er det besluttet, at grundvandskortlægningen 

skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på 

følgende hovedopgaver: 

 

 Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene 

vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD) 

 Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg 

inden for OSD 

 Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder 

 Vedligeholdelse og offentliggørelse af data 

 

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne: 

 

 Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra 

kommunerne) 

 Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning) 

 Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt 

indvindingsoplande beregnes) 

 Resultat (justering af områdeafgrænsninger) 

 Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen) 

 

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen 

når gennem de enkelte kortlægningsprocesser. 

 

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan 

findes her. 

Opbygning af afrapporteringen 
Opbygningen af afrapporteringen på hjemmesiden afspejler, at der er tale om en 

løbende proces, hvor indholdet af enkelte underfaner ændres undervejs i 

kortlægningen. På denne måde vil det altid være muligt at opdatere 

afrapporteringen i forhold til ny viden.  

 

Hjemmesiden med tilhørende faner er opbygget således: 

 

 Indledning: 

I indledningen beskrives projektområdet og baggrunden for kortlægning 

herunder indmeldinger og dermed årsagerne til den fornyede kortlægning. 

 Indvindingsstruktur: 

Her beskrives den overordnede indvindingsstruktur. Ikke-almene 

vandforsyninger beskrives i det omfang deres indvinding vurderes at have 

væsentlig indvirkning på grundvandsspejlets beliggenhed og/eller på 

beregning af indvindingsoplande. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169828
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169828
http://red.svana.dk/webmaster/gko-test/kortlaegning-2016-2020/vesthimmerlands-kommune/referencer/
http://red.svana.dk/webmaster/gko-test/kortlaegning-2016-2020/vesthimmerlands-kommune/referencer/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning-2016-2020/kortlaegningsprocessen-2016-2020/
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 Områdeafgrænsninger: 

Her beskrives områdeafgrænsninger - indvindingsoplande, OSD, 

nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) og de 

metoder, forudsætninger m.v. der ligger til grund for afgrænsningerne. 

 Vandværkerne: 

Beskrivelse af de almene vandforsyninger, der er omfattet af kortlægningen 

med fokus på det enkelte vandværks indvindingsopland. 
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Indledning 
Denne afrapportering er udarbejdet af Miljøstyrelsen som led i 

grundvandskortlægningen. Kortlægningen skal danne grundlaget for kommunens 

efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til 

drikkevand. Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og 

kommunernes videre indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige 

drikkevandsressource beskyttes, således at vandforsyningerne i Danmark fortsat 

kan baseres på simpel behandling af grundvandet. 

 

I forbindelse med grundvandskortlægningen afgrænses/justeres følgende 

områder; indvindingsoplande til almene vandværker, områder med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), 

nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Ændrede 

områdeafgræsninger, med undtagelse af indvindingsoplande inden for OSD, 

udpeges igennem bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. 

 

Afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) med tilhørende 

indsatsområder (IO) udpeges kun på sandjorde, og er ikke med i nærværende 

afrapportering, idet udpegningen er foregået i et særskilt projekt. SFI og 

tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder 

(SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes 

følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for 

sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. 

 

Grundvandskortlægningen har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§ 11 og 11a 

/a/. Grundvandskortlægningen varetages af staten, mens den efterfølgende 

indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens §§ 13 og 13a /b/ og 

varetages af kommunerne. 

 

Jf. Bekendtgørelse om indsatsplaner /c/ skal kommunen senest 1 år efter 

udpegning af indsatsområder i bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer udarbejde udkast til foranstaltninger for at afhjælpe og 

forebygge forurening af vandressourcen. Senest 2 år efter udpegning skal en 

indsatsplan være vedtaget. 

 

Kortlægningen omfatter Morsø Kommune og projektområdet udgør hele Mors på i 

alt 360 km². Kortlægningen af grundvandsressourcen på Mors har strakt sig over 

mange år. Der blev udarbejdet en redegørelse i 2014 for den kortlægning, der har 

fundet sted i perioden 2002 til 2009 i kortlægningsområderne Mors Nord og Syd. 

For den nordligste del af Mors, kortlægningsområde Sejerslev, udarbejdede Amtet 

i 2006 en indsatsplan. Indsatsplanen byggede på kortlægningen, der fandt sted i 

perioden 2002 til 2005. 

 

Denne kortlægning omfatter indvindingsoplandene til 28 vandværker, som er 

fremhævet på kortet nedenfor. På figuren nedenfor er der vist et kort over Morsø 

Kommune, projektområdet, OSD og de reviderede indvindingsoplande. Som det 

ligeledes fremgår af figuren, ligger nogle af indvindingsoplandene helt eller delvis 

udenfor OSD. 

 

http://naturstyrelsen.dk/media/133633/sandjordes-foelsomhed-over-for-udvaskning-af-sproejtemidler.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/133633/sandjordes-foelsomhed-over-for-udvaskning-af-sproejtemidler.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/133632/indsatsomraader-for-sproejtemiddelfoelsomme-indvindingsomraader.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/133632/indsatsomraader-for-sproejtemiddelfoelsomme-indvindingsomraader.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186424
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186424
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177645
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Indvindingsoplandene til 7 vandværker ligger inden for OSD, 

indvindingsoplandene til 10 vandværker ligger delvist uden for OSD, mens 

indvindingsoplandene til 11 vandværker ligger uden for OSD i Morsø Kommune – 

jf. liste herunder.  

 

Afgrænsningen af projektområdet har taget udgangspunkt i Morsø Kommunes 

indmeldinger om behovet for ny kortlægning. Indmeldingerne består af nye 

vandforsyninger, ændrede indvindingsforhold samt et ønske om et mere robust 

grundlag for områdeafgrænsningerne. 

 

Kortlægningen i Morsø Kommune omfatter de tidligere aktivitetsområder Syd 

Mors, Nord Mors og Sejerslev, hvor 30 vandværker/kildepladser var omfattet af 

kortlægningen. Siden den forrige kortlægning er afsluttet er Vejerslev Vandværk 

nedlagt. Jesperhus Blomsterpark, der er et ikke-alment vandværk, var med i den 

forrige kortlægning. Da denne reviderede kortlægning alene omfatter almene 

vandværker er Jesperhus Blomsterpark ikke omfattet. 

Indvindingsopland indenfor OSD 

Bjergby Vandværk a.m.b.a. 

Centrum-Ljørslev Vandværk 

I/S Erslev Vandværk 

I/S Tøving Vandværk 

Tødsø-Alsted Vandvinding 

Vils vandværk - Midtmors Vand 

Øster Jølby Vandværk 

Indvindingsopland delvist udenfor OSD 

Fjallerslev Vandværk 

I/S Flade Vandværk 

I/S Fredsø-Lødderup Vandværk 

I/S Ørding Vandværk 

Lyngbro Vandværk - Morsø Vand 

Nykøbing Vandværk - Morsø Vand 

Sejerslev Vandværk a.m.b.a. 

Sillerslev Vandværk a.m.b.a. 

Solbjerg Vandværk 

Sydmors Vandforsyning 

Indvindingsopland udenfor OSD 

Dragstrup Vandværk 

Elsø Vandværk a.m.b.a. 

Frøslev Vandværk - Midtmors Vand 

I/S Karby Vandværk 

I/S Tæbring Vandværk 

I/S Vodstrup Vandværk 

Redsted Vandværk 

Sdr. Dråby Vandværk 

Sillerslevøre vandværk 

Sundby Mors Vandværk 

Thorup-Vester Jølby Vandværk 
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Den reviderede kortlægning omfatter derfor kun 28 vandværker og 29 kildepladser 

(der er to kildepladser ved Øster Jølby Vandværk). Kort over indvindingsoplande 

til de 29 kildepladser omfattet af reviderede beregninger fremgår af Figur 1.  

 

 
Figur 1 Projektområde, kommunegrænse, Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser (OSD), vandværkernes og tilhørende boringers 
placering, samt oplande. Kommunegrænsen og projektområdets afgrænsning 
er sammenfaldende. 

Generelt for de nye indvindingsoplande gælder det, at oplandene søger mod 

midten af Mors, da potentialerne er højest her. Indvindingsoplande for 

vandværker i og omkring OSD Syd Mors søger mod højdepunktet i Sønder Herreds 

Plantage vest for Vils. Indvindingsoplande i og omkring OSD Nord Mors er præget 

af flere højdepunkter, som falder sammen med det høje terræn omkring Bjergby. I 

Sejerslev er grundvandsstrømningen fra højdepunktet i midten og ud mod kysten. 
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Indvindingsstruktur 
Denne kortlægning omfatter 28 vandværker i Morsø Kommune. Ud af disse 

vandværker dækker henholdsvis Morsø Vand og Midtmors Vand over flere 

vandværker med individuelle indvindingstilladelser. På denne måde håndterer 

Morsø Vand indvindingen fra Nykøbing Vandværk og Lyngbro Vandværk, og 

Midtmors Vand er en sammenlægning af Dalgårds, Frøslev, Frøslevvang og Vils 

Vandværker, hvor indvindingen forgår fra kildepladser ved Vils og Frøslev. I alt er 

der derfor 28 vandværker og 28 indvindingstilladelser. Placering af vandværker, 

indvindingsboringer tilknyttet vandværker ses på Figur 2. 

 

 
Figur 2 Projektområde, kommunegrænse, Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser (OSD), vandværkernes og tilhørende boringers 
placering. 

Nedenfor ses en oversigt over de vandværker, som indgår i kortlægningen i Morsø 

Kommune. I tabellen nedenfor fremgår for hver vandforsyning den tilladte 

indvindingsmængde, som er anvendt til beregning af de reviderede indvindings-
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oplande, og til sammenligning er indvindingen, der er anvendt i den oprindelige 

model fra 2004, vist.  

 
Tabel 1 Oversigt over vandværker og de tilknyttede indvindingsboringer 

Vandværk DGU nr. 
Kote 
Top filter 

Kote 
Bund filter 

Indvinding 
oprindelig model  

Tilladt 
indvinding 2017 
opdateret model 

  
[DVR90] [DVR90] [m³/år] [m³/år] 

Bjergby Vandværk 
a.m.b.a. 

 37.  932 24,5 20,5 
39468 45000 

 37. 1049 -18,54 -30,54 

Centrum-Ljørslev 
Vandværk 

 45.  666 -31 -37 13029 
20000 

 45.  670 -29,2 -35,2 Tilføjet 

Dragstrup Vandværk 
 37.  620 -15,37 -20,87 

23145 17000 
 37.  752 -15,7 -21,7 

Elsø Vandværk a.m.b.a. 
 37.  855 3,5 -2 10164 

17000 
 37.  561 2 -4 Tilføjet 

Fjallerslev Vandværk 
 37.  654 -16,69 -22,69 

32025 65000 
 37.  769 -18,5 -24,5 

Frøslev Vandværk - 
Midtmors Vand 

 37.  235 -19,5 -24,5 
52605 80000 

 37.  664 -10,5 -19,5 

I/S Erslev Vandværk 
 37. 1052 -0,3 -12,3 

27121 35000 
 37. 1055 -1 -13 

I/S Flade Vandværk 
 30. 1088 -35,5 -41,5 

30921 40000 
 30. 1282 -30,5 -36,5 

I/S Fredsø-Lødderup 
Vandværk 

 37. 1124 -35,94 -63 
24490 70000 

 37. 1162 -30,5 -60,5 

I/S Karby Vandværk 

 37.  602 -10,5 -15,5 

24157 20000  37.  898 -15 -21 

 37.  762 -7 -13 

I/S Tæbring Vandværk 
 37.  745 -5,5 -7,5 

19245 30000 
 37.  933 -8,5 -11,5 

I/S Tøving Vandværk 
 37.  639 -17,5 -21,5 

29679 40000 
 37.  901 -15,45 -21,45 

I/S Vodstrup Vandværk 
 37.  627 -12,34 -18,34 

15815 15000 
 37.  671/37. 1351

1
 -10,84 -16,84 

I/S Ørding Vandværk 

 45.  228 -3,5 -10,5 

31188 
48000 

 45.  229 -2 -6 

 45.  450 -3 -9 

45. 768 
  

Tilføjet 

Lyngbro Vandværk - 
Morsø Vand 

 37.  657 -17 -36 
244712 200000 

 37. 1009 -28,5 -38,5 

Nykøbing Vandværk – 
Morsø Vand 

 38.  124 -12,5 -18,5 

759040 800000 

 38.  302 -10 -16 

 38.  303 -11 -19 

 38.  355 -13 -19 

 38.  430 -17,03 -18,03 

 38.  460 -13,5 -18,5 

 38.  461 -13,56 -17,56 

Redsted Vandværk 
 45.  532 -50,5 -62,5 

62321 150000 
 45.  533 -49,5 -61,5 

Sdr. Dråby Vandværk 
 31.   58 -11,5 -17,6 

16276 18000 
 31.  106 -13,7 -19,7 

Sejerslev Vandværk  31.  154 -12,8 -18,8 Tilføjet 150000 

                                                             
1
 Overboring af DGU nr. 37.671 
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Vandværk DGU nr. 
Kote 
Top filter 

Kote 
Bund filter 

Indvinding 
oprindelig model  

Tilladt 
indvinding 2017 
opdateret model 

  
[DVR90] [DVR90] [m³/år] [m³/år] 

a.m.b.a.  31.   51 -15 -19 Tilføjet 

Sillerslev Vandværk 
a.m.b.a. 

 45.  502 -22 -28 22683 
25000 

 45.  568 -25 -31 Tilføjet 

Sillerslevøre Vandværk 
 45.  644 -45 -57 

4346 5500 
 45.  669 -46 -52 

Solbjerg Vandværk 

 37.  593 4 -2 
4230 

60000  37.  843 2,81 -3,19 

 37.  1069 0,5 -4,5 Tilføjet 

Sundby Mors Vandværk 
 37.  617 0,48 -7,52 

84014 75000 
 37.  625 3,6 -3,4 

Sydmors Vandforsyning 
 45.  234 -21,5 -27,5 

37321 70000 
 45.  293 -20,5 -26,5 

Thorup-Vester Jølby 
Vandværk 

 37.  420 -25,4 -31,6 29385 45000 

37. 1033 -26,44 -32,44 Sløjfet Sløjfet 

Tødsø-Alsted 
Vandindvinding 

 37. 1150 -33,2 -45,2 
43169 70000 

 37. 1134 -33,5 -44,5 

Vils Vandværk - 
Midtmors Vand 

 37.  952 -11 -23 
37412 60000 

 37. 1030 -11,5 -21 

Øster Jølby Vandværk 

 37.  621 -34,5 -40,5 

73587 60000 
 37.  663 -17,5 -23,5 

 37.  800 -7,5 -13,5 

 37.  906 -34,5 -79,5 

Vejerslev 45. 115 6,69 3,69 5556 Sløjfet 

Sum 
   

1842657 2405500 

 

Af Tabel 1 fremgår hvilke vandværker med tilknyttede boringer, der er med i den 

opdaterede grundvandsmodel. I tabellen findes der i alt 68 boringer, af disse er syv 

boringer tilføjelser til den opdaterede 2017 model, og to boringer er sløjfede 

boringer, der ikke er medtaget i den opdaterede model. 

 

Tilføjelser eller ændringer til den opdaterede grundvandsmodel omfatter: 

 Sejerslev Vandværk er blevet tilføjet med to indvindingsboringer, benævnt 

med DGU nr. 31. 154 og DGU nr. 31.  51, samtidig har Sejerslev Vandværk 

fået tildelt en tilladelse på 150.000 m³/år. 

 Ved Thorup-Vester Jølby er én boring ifølge indvindingstilladelsen blevet 

fjernet, denne boring er benævnt med DGU nr. 37. 1033, dog er denne 

boring heller ikke med i den seneste model fra 2009, hvorfor dette ikke er 

en ændring fra den oprindelige model. 

 Ved Vejerslev Vandværk var der i den oprindelige model én boring 

tilknyttet, benævnt med DGU nr. 45. 115. Vandværket er dog blevet 

nedlagt ved årsskiftet 2016/2017, hvorfor boringen er fjernet fra den 

opdaterede model. 

 Ved I/S Ørding Vandværk er kildepladsen blevet udvidet med én boring 

med DGU nr. 45.768, og denne boring kommer til at indgå i den 

opdaterede model kørsel. 

 

Indvindingsmængder, svarende til tilladelserne, for vandværker stammer fra 

oplysninger udleveret af Morsø Kommune. 

Jesperhus Blomsterpark, der er et ikke-alment vandværk, har en årlig 

indvindingstilladelse på 70.000 m³, som indgår i den opdaterede 
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grundvandsmodel. I den oprindelige model er der anvendt en indvindingsmængde 

på 45.553 m³ ved Jesperhus Blomsterpark. I den tidligere kortlægning, /3/, blev 

Jesperhus Blomsterpark vurderet på lige fod med de almene vandværker. I denne 

kortlægning er der ikke genberegnet indvindingsopland for Jesperhus 

Blomsterpark.  

 

I modellen indgår også indvinding fra øvrige boringer (private, industri og 

markvandingsboringer). Indvindingsmængder fra øvrige boringer stammer som 

udgangspunkt fra den oprindelige model, og er ikke opdateret med nye 

indvindingsmængder. Modellen er dog suppleret med nye boringer og deres 

seneste oplyste aktuelle indvindingsmængde, jf. Jupiter. 

 
Tabel 2 Øvrige boringer indelt i kategori, med angivelse af antal og samlede 
aktuelle indvinding i model. Separat er angivet boringer tilføjet i forbindelse 
med opdatering af model. 

Kategori Oprindelig model 
 

Antal             m³/år 

Tilføjelser opdateret 
model   

 Antal                 m³/år 

Sløjfede boringer (2017) 19 220128 - - 

Markvandingsboringer 21 206198 0 0 

Industri boringer 2 27300 1 2450 

Private boringer 13 58083 5 41900 

 

I Tabel 2 ses en liste over antal øvrige anlæg og de samlede vandmængder, der 

indvindes inden for de forskellige kategorier. I tabellen findes desuden en kategori, 

betegnet sløjfede boringer, disse er boringer, der i Jupiter databasen er opgivet 

som sløjfede boringer. Disse boringer er derfor fjernet i den opdaterede model. 

Omvendt er der indenfor modelområdet etableret seks boringer siden den 

oprindelige model i 2004. De nyetablerede boringer har alle en 

indvindingstilladelse over 1000 m³/år. Disse seks boringer er medtaget i den 

opdaterede model, med aktuelle indvindinger fra 2016. 
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Grundvandsressourcen 
Beskrivelsen af grundvandsressourcen begrænses til en vurdering af den 

hydrologiske model. Der henvises til Redegørelsesrapport for Mors Nord og Syd, 

og Indsatsplan for Sejerslev for øvrige forhold: 

 

 Geologiske forhold 

 Hydrologiske forhold 

 Grundvandskemiske forhold 

Hydrologisk model 
Der foreligger en grundvandsmodel fra 2004, som i 2009 er opdateret på 

baggrund af ny og opdateret viden. Den opdaterede model benævnes 2009 

modellen og omfatter hele Mors. I forbindelse med nærværende kortlægning er 

der foretaget en sammenligning af de to grundvandsmodeller, jf. /1/, som viste, at 

der kun er marginale forskelle på modellerne. Det konkluderes derfor, at der 

fremadrettet kan anvendes én model for Mors, og at denne model bør være 2009 

modellen.  

Validering 

Der er foretaget en validering af den valgte 2009 model – dels med henblik på at 

validere, at modellen svarer til den model, der er anvendt i forbindelse med 

redegørelsen fra 2014 for Mors Kortlægningsområde, /3/, og dels at få vurderet 

modellens niveau i forskellige dele af Mors. Modelområdet dækker hele Mors, og 

omfatter dermed hele Morsø Kommune. 

 

I modellen er der 493 pejlinger i alt, hvilket svarer godt til det antal pejlinger, der 

er anvendt ved kalibreringen af modellen, /4/. I kalibreringen af 2004-modellen er 

der anvendt 496 pejlinger, og der er afrapporteret en middelfejl (ME) på -0,02 m 

og et nøjagtighedskrav (RMS) på 1,55 m. I modellen med de 493 pejlinger 

beregnes en middelfejl på 0,11 m og et nøjagtighedskrav på 1,49 m. Det vurderes, 

at modellen er sammenlignelig med og svarer til modellen anvendt i 2014 

redegørelsen, /3/. 

 
Tabel 3 Statistiske mål opgjort for hele Mors, og delområder Mors Syd, Nord 
og Sejerslev – model i 200 meter grid. Klassifikation kriterium 4, jf. /l/. 

Område Antal pejlinger ME, [m] RMS, [m] dHmax, [m] RMS, klassifikation 

Mors i alt  493 0,11 1,49 37,69 Overslagsberegning 

Nord 184 0,22 0,98 37,68 Overslagsberegning 

Syd 276 -0,03 0,98 26,36 Overslagsberegning 

Sejerslev 33 0,59 2,04 22,78 Screening 

 

Tabel 3 viser de statistiske mål for hele Mors modellen samlet, og opdelt i områder 

omkring OSD områderne Nord, Syd og Sejerslev. Modellen som et hele er med 

hensyn til middelfejl kalibreret til et detailniveau, og i forhold til fordelingen af 
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fejlene (RMS) til et overslagsniveau. Det dækker dog over en geografisk variation, 

hvor områderne omkring OSD Nord og Syd tilsvarende kan klassificeres til 

overslagssniveau, hvorimod Sejerslev kan klassificeres til screeningsniveau. 

 

Dvs. Sejerslev området skiller sig dog ud ved, at afvigelser mellem observerede og 

simulerede pejlinger i 33 boringer, er så store, at modellen i det område kan 

anvendes til bestemmelse af oplande på et screeningsniveau.  

 

Der eksisterer en lokal Sejerslev model, som det ikke var muligt at fremskaffe i 

forbindelse med denne reviderede kortlægning. Sejerslev-modellen bygger på 

2004 modellen, og i dokumentationen for Sejerslev modellen er det beskrevet, at 

der er foretaget justeringer af de to næstøverste lags lerindhold omkring Sejerslev 

Vandværk /2/. 

 

Der er foretaget forsøg med justeringer i modellen, af enkelte parametre for de 

hydrostratigrafiske enheder i Sejerslev området. Det er dog ikke muligt at foretage 

ændringer, der umiddelbart vil bringe Sejerslev området på overslagsniveau, som 

de øvrige områder i modellen. En væsentlig forklaring på det vanskelige i at ændre 

på modellen er, at den er en ”pixel model” med en kompleks opbygning af mange 

små zoner. 

 

Den anvendte model har i Sejerslev samme niveau, som den lokale Sejerslev 

model, der tidligere har været anvendt til beregning af oplande, jf. /5/. Faktisk har 

den lokale model et dårligere niveau, idet der er rapporterede middelfejl og 

nøjagtighedskrav (RMS) på henholdsvis 1,19 m og 2,43 m /5/ - hvilket er højere 

end fejlene for Sejerslev på hhv. 0,59 m og 2,04 m, jf. Tabel 3. 

 

Sejerslev området kan som hydrostratigrafisk forståelsesmodel opfattes som en ø, 

da der kun mod sydvest er en relativt smal forbindelse til resten af Mors. Det 

generelle strømningsmønster vil være fra ”øens” centrale del og mod kystlinjen, 

hvor potentialet forventeligt vil ligge omkring kote 0. Det billede stemmer godt 

med potentiale kontureret på grundlag af pejlinger, jf. /5/. 

Rediskretisering af model 

For at opfylde kravene til grundvandsmodeller er grundvandsmodellen for Mors 

blevet rediskretiseret fra 200 x 200 m model til 100 x 100 m raffinerede model. 

Rediskretiseringen blev udført i følgende steps. 

 

Grid 

For at sikre færrest mulige problemer ved regridningen, blev griddet i 

grundvandsmodellen raffineret ved, at alle celler i modellen blev delt ligeligt. 

Raffineringen har resulteret i, at en enkel celle blev omdannet til 4 celler på 

henholdsvis 100 x 100 m. Da dette kun blev udført i planet, er antallet af vertikale 

lag ikke ændret i modellen. Efter opdelingen af griddet bibeholder det raffinerede 

grid de hydrologiske egenskaber fra det oprindelige grid. På samme vis bibeholdes 

initialt potentiale samt værdier for top og bund. 

 

Justering af top og bund 

Den nye model med det raffinerede grid, arver henholdsvis top og bund fra den 

oprindelige model. Dette betyder, at den raffinerede model i udgangspunktet vil 
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have celler i grupper af fire, der har samme geometri. Dette giver et ”hakket” 

geometrisk udtryk og en erfaringsmæssigt større risiko for en ustabil 

modelberegning.  

 

For at tage højde for dette, er top og bund i de enkelte celler i 200 m griddet 

omdannet til punkter i cellecentrene. Da disse er jævnt fordelt, er der ved en lineær 

interpolationsmetode etableret flader i det raffinerede 100 m grid.  

 

For toppen af øverste lag, terrænet, opdateres modellen med den danske 

højdemodel i 10 m grid (DHM10). Ved at benytte DHM10, opnås en bedre 

reproduktion af overfladen, og derved et bedre udgangspunkt for beskrivelse af 

den terrænnære strømning.  

 

Hydrogeologiske enheder og egenskaber 

Efter den geometriske konvertering er GIS lag, der definerer de hydrogeologiske 

enheder og egenskaber, konverteret til den nye geometri. Herved er fordelingen af 

hydrogeologiske enheder og egenskaber, som ledningsevne, overført til 100 m grid. 

 

Modelrand 

Randbetingelserne er defineret langs kysten ved linjer med angivelse af fastholdt 

tryk. Imidlertid er linjerne designet til 200 m grid, og følger ikke kysten 

tilstrækkeligt præcist til 100 m grid, og randbetingelser henføres stedvis inde i 

landet eller ude fra kystlinjen. Linjerne for modelranden er justeret, så de følger 

kystlinjen mere nøjagtigt, hvorved modelrand og randbetingelser i 100 m grid 

henføres til kystlinjen. 

 

Vandløb og dræn 

Vandløb og drænområder er defineret ved linjer, og der etableres dræn/vandløb i 

alle de celler der gennemskæres af linjerne. For vandløb bliver opløsningen 

automatisk finere ved at anvende et finere grid, men for fx vådområder er der 

risiko for, at linjerne ikke berører alle celler i vådområdet, se Figur 3. Modellens 

drænopsætning er gennemgået, og der er tilføjet yderligere linjer, således at de 

drænede områder bibeholdes i de finere 100 m grid.  
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Figur 3 Eksempel på drænlinjer (blå streger), der definerer dræn fra et 
vådområde, ikke berører alle beregningsceller i 100 m grid (lyst grid). 

Indvindinger 

Efter konverteringen, og genetableringen af indvindingsboringerne i modellen, 

blev det kontrolleret, om indvindingsboringernes filter placeres i en formation i 

overensstemmelse med boreprofilet. Såfremt et filter fx er placeret i ler i modellen, 

og geologien og boreprofilet tilskriver grus/sand, så er hydrogeologien i modellen 

justeret lokalt omkring boringen. Geologien er justeret i følgende boringer: 

 31.118 

 31.148 

 31.151 

 37.57 

 37.593 

 37.608 

 37.932 

 

Inden sammenligningen kunne foretages blev der rettet op på navngivningen af 

boringer, så der er overensstemmelse med DGU nr. i Jupiter databasen – fx har 

boring 37.103 det korrekte DGU nr. 37.1030. 

 

For at lette kontrol af navngivningen var det nødvendigt at konvertere modellen 

fra datum ED50 til ETRS89, svarende til det format boringerne er opgivet i Jupiter 

databasen. 

 

Resultat 

Efter rediskretiseringen af modellen til 100 m grid er der foretaget en 

kontrolberegning for at sammenligne modellens niveau og beregning af 

grundvandsstrømningen. 

 

Afvigelserne er statistisk opgjort i Tabel 4. Afvigelserne for pejlingerne stiger ved 

regridningen, og hele Mors modellen falder hermed fra Overlagsniveau til 

Screeningsniveau. For Mors Nord og Syd opretholdes modellens status på 

Overslagsniveau, hvorimod Sejerslev falder ud af Screeningsniveau. 
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Tabel 4 Statistiske mål opgjort for hele Mors, og delområder Mors Syd, Nord 
og Sejerslev – model i 100 m grid. Klassifikation kriterium 4, jf. /l/. 

Område Antal pejlinger ME, [m] RMS, [m] dHmax, [m] RMS, klassifikation 

Mors 493 -0,30 2,24 37,69 Screening 

Nord 184 -0,29 1,77 37,68 Overslagsberegning 

Syd 276 -0,52 1,37 26,36 Overslagsberegning 

Sejerslev 33 1,46 4,25 22,78 Ikke screening 

 

Trods de dårligere statistiske mål, så beregnes et overordnet strømningsmønster, 

som vurderes at være sammenligneligt med det oprindelige. Det er illustreret i 

Figur 4 ved potentialer i modellens beregningslag 2, som er det øverste primære 

magasinlag, og hvori der er tilknyttet flest observationer. Den visuelle 

sammenligning viser, at de overordnede strømningsmønstre er det samme, idet 

områder med høje og lave potentialer er sammenfaldende.  

 

Oprindelig model Raffinerede model 

Lag 2 Lag 2 

  
Figur 4 Sammenligning af potentialer, oprindelige og raffinerede model. 
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På trods af den overordnede overensstemmelse, så ses der enkelte områder, hvor 

der er tydelige forskelle. Eksempelvis ses forskelle i Mors Nord i den nordvestlige 

del af Morsø mellem Sundby og Bjergby, se Figur 5, hvor der er zoomet ind på 

området. I den oprindelige model ses et kraftigt fald i potentiale fra højdepunktet 

omkring Sundby mod Vilsund i vest, hvorimod der i den raffinerede model ses 

knap så kraftigt et højdepunkt og et mere jævnt fald i potentiale mod Vilsund. 

 

Faldet skyldes primært en mere detaljeret beskrivelse af terrænet i 100 m 

modellen, idet topografien varierer meget omkring Sundby, og ved en grovere grid 

vil højdeforskellen mellem naboceller være større end ved et finere grid. 

 

Yderligere er der i den oprindelige model lokalt ved Sundby enkelte terrænære 

celler, der bliver tørre i beregningerne. Det resulterer i, at grundvandet ikke 

længere simuleres i disse celler, og infiltrationen ledes derfor direkte til celler i lag 

2, hvor der pga. højt lerindhold sker en trykopbygning med simulering af højt 

potentiale til følge.  

 

Selvom disse variationer ikke har den store betydning regionalt, kan det have store 

betydninger lokalt, med reduktion af de statistiske mål til følge.  

 

Oprindelig model, zoom  Raffinerede model, zoom  

Lag 2 Lag 2 

  
Figur 5 Sammenligning af potentialer og topografi omkring Sundby og Bjergby 
på den nordvestlige del af Morsø. 

For at sammenligne det vertikale strømningsmønster, er grundvandspotentialet i 

lag 2 fratrukket grundvandspotentialet i lag 5, det næste primære magasinlag. 

Resultatet ses i Figur 6, hvor negative værdier indikerer nedrettet gradient (grøn, 

gul og røde farver), og positive værdier indikerer opadrettet gradient (lyseblå og 

mørkeblå farver).  

 

På størstedelen af Mors er der nedadrettet gradient, og områder med opadrettet 

gradient er sammenfaldende med vandløb og vådområder. Generelt er der rigtig 

fin overensstemmelse mellem gradientforholdene i de to modeller. 
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Oprindelig model Raffinerede model 

  
Figur 6 Forskel i grundvandspotentiale mellem øverste magasinlag (lag 2) og 
næste magasinlag (lag 5), negative værdier indikerer en nedadgående gradient 
fra lag 2 mod lag 5. 

Den regriddede model vurderes i stand til at simulere dette overordnede 

strømningsmønster og gradientforhold. Som ved den oprindelige model hersker 

der usikkerhed om den præcise placering af højdepunkter og grundvandsskel. 

Modellens anvendelse til bestemmelse af oplande bør derfor foretages med 

omtanke – og anvendelsen af stokastiske kørsler vil mindske usikkerhed på 

oplandene, idet udbredelsen af indvindingsoplandene bliver mere konservativ. 

 

Det administrative opland afgrænses ved 200 års simuleret transporttid. Hvis der 

er afvigelse mellem det stokastiske opland og referenceoplandet, skal det 

stokastiske opland også inkluderes i det administrative opland. Det vil sige, at de 

modelceller, der indgår i oplandet i mere end eller lig med 80 % af de stokastiske 

kørsler, skal indgå i det administrative opland sammen med oplandet beregnet ved 

referencekørslen – begge afgrænset ved 200 års simuleret transporttid. 

  



 

 

19 

Grundvandsressourcens nitratsårbarhed 
Grundvandsmagasinernes sårbarhed er vurderet i forhold til nitrat. Vurdering af 

nitratsårbarhed foretages kun indenfor Områder med Særlige 

Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 

udenfor OSD. Nitratsårbarhed i OSD vurderes i forhold til det eller de øverste 

primære indvindingsmagasiner, hvor hovedparten af drikkevandet til almene 

vandforsyninger indvindes fra eller i fremtiden forventes at blive indvundet fra. I 

indvindingsoplande udenfor OSD vurderes nitratsårbarhed i forhold til det 

magasin en given almen vandforsyning måtte indvinde fra. 

 

Vurderingen af det øverste primære indvindingsmagasins sårbarhed skal bygge på 

zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af nitratsårbarhed, der bl.a. er 

baseret på dæklagsegenskaberne (tykkelse af reduceret ler) og vandkvaliteten 

/d/og Naturstyrelsens notat fra 2014 om sårbarhedsvurdering og afgrænsning af 

nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområde /i/, se Figur 7 over 

kriterier for sårbarhedszonering overfor nitrat. 

 

 

Figur 7 Kriterier for sårbarhedszonering overfor nitrat. Fra 
zoneringsvejledningen, /d/. 

Siden den tidligere kortlægning fra 2014 /3/ er der ikke revideret i den geologiske 

model, som viser akkumuleret lerlagstykkelser. Dvs. lerlagstykkelserne er ikke 

fratrukket den oxiderede zone. Med henblik på at bestemme den reducerede 

lerlagstykkelse i vandværkernes indvindingsoplande er der gennemført en manuel 

gennemgang af farveskift (borerapporter og tabellære prøvebeskrivelser) i 

vandværkernes indvindingsboringer efter principperne angivet i Metoden og KS af 

kortlægning af redoxgrænsen og beregning af tykkelsen af reduceret ler /m/og 

Geo-vejledning 1: Jordprøver fra grundvandsboringer /n/. 

 

Resultatet af denne gennemgang fremgår af Figur 8 og Tabel 5. 
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Figur 8 Akkumuleret lerlagstykkelse (model), akkumuleret reduceret ler i 
indvindingsboringer og vandtyper 

Som det fremgår af Figur 8 og Tabel 5 er der ved flere vandværker forskel i 

akkumuleret reduceret lerlagstykkelse i boringerne og akkumuleret lerlagstykkelse 

i modellen. 
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Tabel 5 Maks. akkumuleret lerlagstykkelse (model) og akkumuleret reduceret 
ler i indvindingsboringer 

 

Vandværk DGUnr. Lerdæklagstykkelse i 

boringer

(m)

Oxideret 

lerlagstykkelse 

(m)

Reduceret lerdæk-

lagtykkelse  i bor.

(m)

Maks. lerdæklags-

tykkelse i model 

(m)

Bjergby Vandværk A.M.B.A  37.  932 11,00 11,00 0,00 15,00

Bjergby Vandværk A.M.B.A  37. 1049 34,00 13,00 21,00 15,00

Centrum-Ljørslev Vandværk  45.  670 25,00 25,00 0,00 15,00

Centrum-Ljørslev Vandværk  45.  666 11,00 11,00 0,00 30,00

Dragstrup Vandværk  37.  620 9,20 9,20 0,00 15,00

Dragstrup Vandværk  37.  752 7,50 4,00 3,50 15,00

Elsø Vandværk a.m.b.a.  37.  855 7,50 7,50 0,00 5,00

Elsø Vandværk a.m.b.a.  37.  561 7,20 7,20 0,00 5,00

Erslev Vandværk  37. 1055 23,70 10,20 13,50 15,00

Erslev Vandværk  37. 1052 23,00 12,00 11,00 15,00

Fjallerslev Vandværk  37.  654 24,60 2,70 21,90 30,00

Fjallerslev Vandværk  37.  769 35,00 10,00 25,00 30,00

Frøslev Vandværk  37.  664 6,25 6,25 0,00 15,00

Frøslev Vandværk  37.  235 12,50 ukendt 12,50 15,00

I/S Flade Vandværk  30. 1282 46,00 0,00 46,00 30,00

I/S Flade Vandværk  30. 1088 63,00 0,00 63,00 30,00

I/S Fredsø-Lødderup Vandværk  37. 1124 32,00 8,00 24,00 15,00

I/S Fredsø-Lødderup Vandværk  37. 1162 23,50 6,00 17,50 5,00

I/S Karby Vandværk  37.  602 11,50 5,50 6,00 15,00

I/S Karby Vandværk  37.  762 9,00 4,00 5,00 15,00

I/S Karby Vandværk  37.  898 14,00 4,00 10,00 15,00

I/S Tæbring Vandværk  37.  745 3,50 3,50 0,00 30,00

I/S Tæbring Vandværk  37.  933 2,00 2,00 0,00 30,00

I/S Tøving Vandværk  37.  639 24,30 5,80 18,50 30,00

I/S Tøving Vandværk  37.  901 26,90 9,10 17,80 30,00

I/S Vodstrup Vandværk  37.  671 15,50 8,50 7,00 15,00

I/S Vodstrup Vandværk  37.  627 8,00 3,00 5,00 15,00

I/S Ørding Vandværk 45. 768 14,50 12,00 2,50 15,00

I/S Ørding Vandværk  45.  450 19,00 3,00 16,00 15,00

I/S Ørding Vandværk  45.  228 19,50 5,50 14,00 30,00

I/S Ørding Vandværk  45.  229 18,20 1,80 16,40 30,00

Lyngbro Vandværk  37.  657 7,00 1,50 5,50 15,00

Lyngbro Vandværk  37. 1009 11,67 0,60 11,07 15,00

Nykøbing Vandværk  38.  302 0,00 0,00 0,00 15,00

Nykøbing Vandværk  38.  355 0,00 0,00 0,00 15,00

Nykøbing Vandværk  38.  460 0,00 0,00 0,00 15,00

Nykøbing Vandværk  38.  124 1,40 0,00 1,40 15,00

Nykøbing Vandværk  38.  303 9,00 5,00 4,00 15,00

Nykøbing Vandværk  38.  430 5,50 0,00 5,50 15,00

Nykøbing Vandværk  38.  461 5,50 ukendt 5,50 15,00

Redsted Vandværk  45.  532 41,00 13,00 28,00 15,00

Redsted Vandværk  45.  533 44,00 18,00 26,00 15,00

Sdr. Dråby Vandværk  31.  106 13,80 8,30 5,50 30,00

Sdr. Dråby Vandværk  31.   58 18,60 7,20 11,40 30,00

Sejerslev Vandværk a.m.b.a  31.   51 18,10 1,10 17,00 30,00

Sejerslev Vandværk a.m.b.a  31.  154 19,65 2,15 17,50 30,00

Sillerslev Vandværk  45.  502 5,00 5,00 0,00 15,00

Sillerslev Vandværk  45.  568 5,00 5,00 0,00 15,00

Sillerslevøre Vandværk  45.  644 15,00 14,00 1,00 30,00

Sillerslevøre Vandværk  45.  669 23,00 17,00 6,00 30,00

Solbjerg Vandværk  37.  1069 13,40 8,70 4,70 15,00

Solbjerg Vandværk  37.  593 12,30 7,80 4,50 15,00

Solbjerg Vandværk  37.  843 13,40 8,70 4,70 15,00

Sundby Mors Vandværk  37.  617 23,00 5,00 18,00 30,00

Sundby Mors Vandværk  37.  625 15,00 0,00 15,00 30,00

Sydmors vandforsyning  45.  234 6,00 0,00 6,00 15,00

Sydmors vandforsyning  45.  293 9,80 ukendt 9,80 15,00

Thorup- V. Jølby Vandværk I/S  37.  420 4,00 ukendt 4,00 15,00

Tødsø-Alsted Vandindvinding I/S  37. 1134 31,00 22,00 9,00 30,00

Tødsø-Alsted Vandindvinding I/S  37. 1150 26,50 11,50 15,00 30,00

Vils Vandværk  37.  952 20,00 10,00 10,00 15,00

Vils Vandværk  37. 1030 8,50 0,00 8,50 15,00

Øster Jølby Vandværk  37.  800 3,50 1,00 2,50 5,00

Øster Jølby Vandværk  37.  621 37,50 1,50 36,00 5,00

Øster Jølby Vandværk  37.  906 57,00 4,00 53,00 15,00

Øster Jølby Vandværk  37.  663 14,30 0,00 14,30 5,00
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I denne reviderede kortlægning inddrages dels ny viden om reduceret 

lerlagstykkelse i indvindingsboringerne i sårbarhedszoneringen, dels er det 

undersøgt, hvorvidt der er kommet nye vandanalyser, der er i modstrid med 

sårbarhedszoneringen i den tidligere kortlægning /3/. Det vil sige at det er 

undersøgt, om der er vandkvalitetsmæssige ændringer, der ændrer vandtypen, og 

om der er boringer med nitrat i områder, der tidligere er vurderet til lille 

sårbarhed. 

 

Omkring boringerne er der en zone på 300 meter, hvor den pågældende vandtype 

og derved nitratsårbarhed er gældende. Det vil sige, hvis lerlagstykkelsen indikerer 

nogen eller lille sårbarhed, men vandtypen viser nitratholdigt vand, er 

sårbarheden i 300 meter zonen omkring boringerne vurderet til stor sårbarhed. 

 

Hvis den akkumulerede reducerede lerlagstykkelse i indvindingsboringerne er 

mindre end modellens lerlagstykkelse, ændres sårbarheden i 300 meter zonen, så 

den afspejler boringens reducerede lerlagstykkelse. Såfremt der er boringer i eller i 

nærheden af indvindingsoplandet, der bekræfter den større sårbarhed, der er set 

omkring indvindingsboringerne, ændres sårbarheden tilsvarende i 

indvindingsoplandet udenfor 300 meter zonen. 

 

Den nye viden om reduceret lerlagstykkelser omkring indvindingsboringerne og 

nye vandanalyser ændrer ikke i væsentligt omfang sårbarhedsvurderingen, der er 

foretaget i redegørelsen fra 2014, /3/. I denne reviderede kortlægning vurderes 

sårbarheden kun ved de vandværker, hvor indvindingsoplandet er ændret 

væsentligt, dvs. hvor indvindingsoplandet ikke ligger inden for det tidligere 

beregnede indvindingsopland, og/eller hvor reduceret lerlag i boringerne og nye 

vandanalyser indikerer øget sårbarhed. Der er ikke foretaget revision af 

sårbarhedszoneringen i OSD uden for indvindingsoplandene. 

 

Der er således foretaget fornyet vurdering af nitratsårbarhed ved 17 vandværker, jf. 

Tabel 6, hvoraf årsagen til den fornyede sårbarhedszonering ligeledes fremgår. 

Yderligere beskrivelse af sårbarhedszoneringen i disse vandværkers 

indvindingsoplande fremgår af vandværksafsnittene. 

 

Ved de øvrige 11 vandværker er der ikke ændret i sårbarhedszoneringen ift. den 

tidligere kortlægning, jf. /3/, idet indvindingsoplandene ikke er ændret væsentligt 

og der samtidig er enten overensstemmelse mellem de nye oplysninger om 

reduceret lerlag og vandkvalitet og den tidligere sårbarhedszonering, eller nye 

oplysninger om reduceret lerlag og vandkvalitet bekræfter den tidligere 

sårbarhedszonering. For uddybende beskrivelse af sårbarheden ved disse 

vandværker henvises til den tidligere kortlægning.  

 

Ud fra kriterierne i tabellen i Figur 7, nye oplysninger om reducerede 

lerlagstykkelser og vandtyper vurderet på grundlag af seneste analyse, er der 

foretaget en sårbarhedszonering i lille, nogen og stor sårbarhed overfor nitrat. 

Nitratsårbarheden inden for OSD og indvindingsoplandene fremgår af kortet i 

Figur 9, og er ligeledes beskrevet under de enkelte vandværksafsnit. 
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Tabel 6 Vandværker med ændret sårbarhedszonering 

 

Vandværk 

 

Årsag til ændret sårbarhedszonering ift. tidl. kortlægning, /3/ 

 

Indvindingsopland1 Lerlag2 Vandkvalitet3 

Bjergby √ - - 

Dragstrup √ - - 

I/S Flade √ - - 

I/S Tæbring √ √ - 

Lyngbro √ - - 

Nykøbing √ √ - 

Redsted - - √ 

Sdr. Dråby √ - - 

Sejerslev √ - - 

Sillerslev √ - - 

Sillerslevøre √ √ - 

Solbjerg √ - - 

Sundbymors √ - - 

Sydmors √ - - 

Thorup V. Jølby √ √ - 

Tødsø-Alsted - √ - 

Vils - - √ 

1 Indvindingsopland ændret 
2 Reduceret lerlagstykkelse i boring er mindre end modellens lerlagstykkelse 

3 Vandtype ændret 
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Figur 9 Sårbarhedszonering i forhold til nitrat i OSD og indvindingsoplande 
udenfor OSD. 
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Områdeafgrænsninger 
I det følgende redegøres for afgrænsningen af indvindingsoplande til almene 

vandværker, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). 

Justering og afgrænsning er foretaget på baggrund af ny viden fra den nu udførte 

kortlægning. 

 

NFI er afgrænset på baggrund af vurderingen af grundvandsmagasinernes 

nitratsårbarhed i OSD og indvindingsoplandene uden for OSD. Indenfor NFI er 

der afgrænset IO, hvor der er behov for en særlig indsats for at beskytte 

grundvandet imod nitrat. 

 

OSD, indvindingsoplande udenfor OSD, NFI og IO udpeges i en bekendtgørelse 

om udpegning af drikkevandsressourcer med hjemmel i vandforsyningsloven /b/. 

Områderne vil herefter kunne ses i bekendtgørelsen og på Danmarks 

Arealinformation. Afgrænsningen af indvindingsoplande indenfor OSD kan ses på 

MiljøGIS. 

Indvindingsoplande 
Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel er der beregnet 

indvindingsoplande for 28 vandværker. Der er ved beregningerne taget 

udgangspunkt i den tilladte indvindingsmængde for hvert vandværk. 

 

På figuren nedenfor er de administrative indvindingsoplande vist. De 

administrative indvindingsoplande er en afgrænsning af de fuldt udviklede 

indvindingsoplande ved max. 200 års transporttid for de vandpartikler, der 

strømmer i de vandmættede jordlag hen mod boringerne tillagt en bufferzone på 

en cellebredde (i grundvandsmodellen) omkring oplandene jf. GeoVejledning nr. 2 

/f/ og præciseringsnotat fra Naturstyrelsen /g/. Omkring indvindingsboringerne 

er indført en bufferzone på 300 m. 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186424
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=grundvand
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Figur 10 Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), administrative 
indvindingsoplande og tidligere indvindingsoplande samt vandværker og 
tilhørende boringers placering. 

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) 
Afgrænsningen af NFI tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens zoneringsvejledning 

/d/ og Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og afgrænsning af 

nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder /i/. Nitratfølsomt 

indvindingsområde (NFI) er en videre udbygning af vurderingen af 

nitratsårbarhed jf. afsnit omkring Sårbarhed. Ifølge zoneringsvejledningen 

indledes afgrænsningen af NFI med at afgrænse områder med nogen eller stor 

grundvandsdannelse til det primære grundvandsmagasin, hvorefter der foretages 

nitratsårbarhedszonering inden for disse.  

 

Områder, hvor der skal afgrænses NFI: 
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 Hvor grundvandsmagasinet har stor eller nogen nitratsårbarhed, og 

hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, 

skal der afgrænses NFI. 

Områder hvor der ikke skal afgrænses NFI: 

 Hvor grundvandsmagasinet har lille nitratsårbarhed – uanset 

størrelsen af grundvandsdannelsen. 

 I områder med ringe eller ingen grundvandsdannelse dvs. typisk ved 

vandløb, åer, søer mv. 

Principperne for afgrænsning af NFI fremgår også af tabellen nedenfor. 

 
Tabel 7 Principper for NFI afgrænsning 

Grundvandsdannelse Lille sårbarhed Nogen sårbarhed Stor sårbarhed 

Nej Ingen NFI Ingen NFI Ingen NFI 

Ja Ingen NFI Konkret vurdering NFI 

 

Samtidig med beregningen af indvindingsoplandene er der foretaget en beregning 

af grundvandsdannelse inden for kortlægningsområdet vha. den opstillede 

grundvandsmodel. Resultatet af beregningen fremgår af Figur 11. 

 

Der er afgrænset områder uden grundvandsdannelse i OSD og indvindings-

oplande. Områder uden grundvandsdannelse udgøres af større sammenhængende 

områder med <0 mm grundvandsdannelse i tilknytning til vandløb, jf. Figur 11.  

 

Områder uden grundvandsdannelse er afgrænset i de to største OSD områder og i 

følgende vandværkers indvindingsoplande: 

 Nykøbing 

 Sillerslev 

 Sydmors 

 Øster Jølby (vest) 

 

Ved Nykøbing og Øster Jølby vandværker er områder uden grundvandsdannelse 

beliggende indenfor boringernes 300 m zoner, hvor der er vurderet enten stor 

nitratsårbarhed på grund af nitratholdig vandkvalitet og/eller et meget begrænset 

reduceret lerlag. På det grundlag er det valgt at bibeholde NFI i disse 

vandværksboringers 300 m zoner. For øvrig beskrivelse henvises til de enkelte 

vandværksbeskrivelser. 

 

I det videre arbejde er afgrænsningen af områder uden grundvandsdannelse 

anvendt til udpegning af nitratfølsomme indvindingsoplande, jf. Figur 12. 
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Figur 11 Grundvandsdannelse inden for kortlægningsområdet. 
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Figur 12 Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) i OSD og 
indvindingsoplande. 

Indsatsområder 
Inden for NFI afgrænses IO, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde 

en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat. Afgrænsningen sker på baggrund af 

en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige 

beskyttelse af grundvandsressourcerne. 

 

Større sammenhængende områder med skov, mose, fredning og vådområde, 

hvorfra der som udgangspunkt kun sker en begrænset nitratudvaskning, afgrænses 

ikke som indsatsområder. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen på disse 

arealer senere ændres, kan der blive behov for at justere udpegningen. 

 

Der er t0 større sammenhængende skovområder på Mors; Sønder Herred Plantage 

i den vestlige del af OSD Mors Syd og skovområdet ved Jesperhus i den østlige del 
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af OSD Mors Syd. Disse to områder er ikke afgrænset som IO. Områderne fremgår 

af Figur 13. 

 

OSD Mors Syd, vestlige del: 

 

 

OSD Mors Syd, østlige del: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Områder uden IO afgrænsning. 

Udover de to større områder, hvor der ikke er afgrænset IO, er der mange mindre 

beskyttede naturområder, der ligger spredt indenfor OSD og indvindings-

oplandene i NFI, jf. Figur 14. Der er tale om mindre usammenhængende arealer, 

som der er set bort fra i IO afgræsningen. Øvrige områder indenfor NFI, udover 

områderne vist på Figur 13, er således afgrænset som IO. 
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Figur 14 Beskyttet natur og fredskovsarealer i NFI. 

En stor del af arealanvendelsen i det nitratfølsomme indvindingsområde udgøres 

af landbrugsarealer, hvorfra der er eller potentielt kan være en relativt høj 

nitratudvaskning. Disse arealer afgrænses som indsatsområder, da det vurderes, at 

der er behov for en særlig beskyttelse med hensyn til nitrat. 

 

Vurderet ud fra sårbarheden og arealanvendelsen i området udgør 

indsatsområderne de arealer, som er vist på Figur 15. 

 



 

 

32 

 
Figur 15 Indsatsområder (IO) i OSD og indvindingsoplande udenfor OSD. 
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Vandforsyninger 
I det følgende beskrives vandværkerne, der er omfattet af den nye kortlægning. 

Beskrivelsen omfatter alene hydrologiske forhold samt vurdering af 

nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO. For beskrivelse af geologiske og 

vandkemiske forhold henvises til den tidligere kortlægning. 

Beregningsforudsætninger 
I det følgende beskrives vandværkernes indvindingsoplande, der er omfattet af den 

nye kortlægning. Beskrivelsen sker jf. metoderne i afsnittet Områdeafgrænsninger.  

 

 Beskrivelsen indeholder beregning af partikelbaner, 200 års transporttid 

for vandpartikler efter den umættede zone, beregning af stokastiske 

indvindingsoplande, samt en optegning af det administrative 

indvindingsopland for hvert vandværk med en 300 meter zone omkring 

alle aktive indvindingsboringer. Herudover inddrages de stokastiske 

oplande samt buffer omkring indvindingspartiklerne svarende til 

cellediskretiseringen.  

 Partikelbaner bestemmes ved at placere et antal partikler relativt til 

indvindingsmængden (svarende til 1/20-del af boringens 

indvindingsmængde), jævnt fordelt i de celler hvor boringers filter er 

placeret. Derefter følges partiklerne tilbage mod grundvandsstrømmen til 

deres oprindelsessteder - dvs. de øverste aktive beregningsceller i 

modellen. Samtidig med at vejen tilbage til oprindelsesstedet bliver 

bestemt, bliver transporttiden bestemt. I bestemmelse af 

indvindingsoplandet anvendes udelukkende partikelbaner med en 

transporttid på mindre 200 år, jf. de gældende retningslinjer /f/,/g/. 

 De stokastiske oplande for samtlige vandværker fås ved at sammenholde 

partikelbanerne til oprindelsesstedet for de 50 bedste Monte Carlo-kørsler 

- oprindeligt er der udført 100 Monte Carlo-kørsler. 

 Indvindingstilladelsen er jævnt fordelt på de enkelte vandværkers aktive 

boringer. 

 Der er lavet nye oplande for Bjergby Vandværk a.m.b.a., Centrum-Ljørslev 

Vandværk, Dragstrup Vandværk, Elsø Vandværk a.m.b.a., Fjallerslev 

Vandværk, Frøslev Vandværk, I/S Erslev Vandværk, I/S Flade Vandværk, 

I/S Fredsø-Lødderup Vandværk, I/S Karby Vandværk, I/S Tæbring 

Vandværk, I/S Tøving Vandværk, I/S Vodstrup Vandværk, I/S Ørding 

Vandværk, Lyngbro Vandværk, Nykøbing Vandværk, Redsted Vandværk, 

Sdr. Dråby Vandværk, Sejerslev Vandværk a.m.b.a., Sillerslev Vandværk 

a.m.b.a., Sillerslevøre Vandværk, Solbjerg Vandværk, Sundby Mors 

Vandværk, Sydmors Vandforsyning, Thorup-Vester Jølby Vandværk, 

Tødsø-Alsted Vandindvinding, Vils Vandværk, Øster Jølby Vandværk.   

 De er vurderet sårbarhed ved de vandværker, hvor indvindingsoplandet er 

ændret væsentligt, dvs. hvor indvindingsoplandet ikke ligger inden for det 

tidligere beregnede indvindingsopland, og/eller hvor reduceret lerlag i 

boringerne og nye vandanalyser indikerer øget sårbarhed. 
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Bjergby Vandværk a.m.b.a. 
For Bjergby Vandværk a.m.b.a. er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 45.000 m3.  

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.932, som er filtersat i lag 2, og 

37.1049, som er filtersat i lag 5. Lag 2 og lag 5 har samme hydrogeologiske 

egenskaber, og generelt er der hydrologisk kontakt imellem lagene i 

indvindingsområdet. Da afstanden yderligere er under 100 meter mellem 

boringerne udarbejdes der ét indvindingsopland.   

Partikelbaner 

 
Figur 16 Partikelbaner for Bjergby Vandværk a.m.b.a. 

Partikelbanerne fra boringerne bevæger sig hovedsageligt i nordøstlig retning. 

Partikelbanerne fra boring 37.932 bevæger sig ca. 300 m fra boringen, mens 

partikelbanerne fra boring 37.1049 har en større udbredelse og breder sig ca. 

600 m fra boringen. Forskellen på udbredelsen skyldes, at 37. 932 er filtersat 

relativt overfladenært, hvor i mod 37. 1049 er filtersat i en større dybde, hvilket 

resulterer i et større indvindingsopland. Boringerne er filtersat i samme 

hydrogeologiske enhed.  
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Transporttider 

 
Figur 17 Transporttid for Bjergby Vandværk a.m.b.a. boring 37.932. 

Transporttiden for boring 37.932 er under 25 år jf. Figur 17, hvilket skyldes den 

overfladenære filtersætning.  

 
Figur 18 Transporttid for Bjergby Vandværk a.m.b.a. boring 37.1049. 

Den yderste del af partikelbaner til boring 37.1049 har en transporttid på mere end 

200 år. Transporttiden er dog inden for den største del af området (ca. 400 meter) 

under 50 år jf. Figur 18. I nærheden af boringen ses partikler med en transporttid 

på mere end 200 år, som skyldes dybe partikler i et dårligt ledende magasin.  
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Stokastisk analyse 

 
Figur 19 Stokastiske udfald for Bjergby Vandværk a.m.b.a. 

I modsætning til partikelbaner som kun udbreder sig i nordøstlig retning, så 

udbreder resultatet fra den stokastiske kørsel i flere retninger. Det stokastiske 

udfald med hyppighed på 80-100 % er meget lokalt og inden for 200 meter fra 

boringerne jf. Figur 19.   
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Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 20 Det administrative indvindingsopland for Bjergby Vandværk a.m.b.a. 
(blå polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for Bjergby Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. Den 

sydlige del af indvindingsoplandet er domineret af 300 meter zonen, mens det er 

partikelbanerne der udbreder oplandet i en mere nordøstlig retning. Det 

stokastiske udfald på 80-100 % har derfor ingen betydning af udformning af 

indvindingsoplandet. Det administrative indvindingsopland er desuden blevet 

udglattet. 

 

Det grundvandsdannende opland er defineret af endepunkter fra modelleringen. 

Endepunkter findes i den nordøstlige del af indvindingsoplandet. Transporttiden 

er maksimalt 100 til 200 år.  

 

Hele oplandet ligger i området med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

 

Det tidligere indvindingsopland, som har et lilla markeret område, går i en mere 

sydøstlig retning, men har også en lokal udbredelse.  

Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for Bjergby Vandværk ligger indenfor OSD, og det reviderede 

opland er kun delvist sammenfaldende med det tidligere indvindingsopland. Der 

er derfor foretaget en sårbarhedsvurdering indenfor det administrative 

indvindingsopland. Sårbarhedsvurderingen ændres ikke fundamentalt i forhold til 

tidligere, da det reviderede opland ligesom det tidligere opland også ligger i et 

område med 5m-15m lerlag, jf. Figur 8. 
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Nitratsårbarhed for Bjergby Vandværk 

Boring DGU nr. 37.932 er 27 m dyb og er ikke beskyttet af reducerende lerlag. 

Boring DGU nr. 37.1049 er 84 m dyb og i denne boring ses boringsnært ca. 20 m 

akkumuleret reducerende lerlag. På trods af det relative tykke reducerede lerlag i 

DGU nr. 37.1049 er der vurderet stor nitratsårbarhed i 300 meter zonen omkring 

boringerne, da grundvandet fra begge boringer (DGU nr. 37.932 og 37.1049,) har 

vandtype A. Seneste målte nitratindhold fra 2015 ligger i boring DGU nr. 37.932 og 

37.1049 på henholdsvis 20 mg/l og 17 mg/l. I den resterende del af 

indvindingsoplandet er der nogen sårbarhed, idet der er begrænset beskyttende 

lerlag over magasinet på 5-15 m, jf. Figur 21. 

 

 
Figur 21 Nitratsårbarhed for Bjergby Vandværk  
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Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Bjergby Vandværk 

Hele indvindingsoplandet indeholder områder med stor og nogen nitratsårbarhed 

jf. Figur 21, hvorfor der er afgrænset NFI i hele indvindingsoplandet, jf. Figur 22.  

 

Der forekommer ikke større sammenhængende områder i tilknytning til vandløb 

inden for indvindingsoplandet, hvor grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm 

årlig, jf. Figur 11 (kort med områder uden grundvandsdannelse). 

 

Det tidligere NFI er sammenfaldende med det nye indenfor indvindingsoplandet. 

 

 
Figur 22 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Bjergby Vandværk.  
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Indsatsområde (IO) for Bjergby Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af indsatsområde (IO). Der 

foreligger ingen større sammenhængende områder inden for oplandet hvor 

arealanvendelsen er fredet og/eller beskyttet natur. Inden for oplandet er 

arealanvendelsen primært befæstet/bebygget areal og landbrugsjord, hvorfor det 

nitratfølsomme indvindingsområde indenfor oplandet er afgrænset som IO. IO 

afgrænsningen er sammenfaldende med den tidligere IO afgrænsning. 

 

 
Figur 23 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Bjergby 
Vandværk. 

  



 

 

41 

Centrum-Ljørslev Vandværk 
For Centrum-Ljørslev Vandværk er der beregnet et nyt indvindingsopland og et 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 20.000 m3.  

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 45. 666, som er filtersat i 

grundvandsmodellens lag 6, og DGU nr. 45.  670, som er filtersat i 

grundvandsmodellens lag 5. Lag 5 og lag 6 har samme hydrogeologiske 

egenskaber.  

Partikelbaner 

 
Figur 24 Partikelbaner for Centrum-Ljørslev Vandværk. 

Partikelbanerne fra boringerne ved Centrum-Ljørslev Vandværk udbreder sig ca. 5 

km i en nordvestlig retning jf. Figur 24. I lighed med partikelbaner for andre 

vandværker i området, så samles partikelbanerne ved Sønder Herreds Plantage – 

et skovområde vest for Vils.  

 

Da Centrum-Ljørslev Vandværk samt nabovandværkerne indvinder fra et 

hydraulisk toppunkt mod nordvest i en højpermeabel hydrologisk enhed, som 

resulterer i langstrakt smalle oplande. De øvrige indvindinger i området er; I/S 

Fredsø-Lødderup Vandværk 70.000 m3 og Jesperhus Blomsterpark 70.000 m3. 

Centrum-Ljørslev Vandværk indvinder 20.000 m3 årligt, en større indvinding vil 

medføre at partikelbanerne breder sig mere ud. 

 

 

Sønder Herreds Plantage 
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Transporttider 

 
Figur 25 Transporttid for Centrum-Ljørslev Vandværk. 

Transporttiden er maksimalt kun lige mere end 200 år, som ses i den alleryderste 

del af partikelbanerne jf. Figur 25.  Den første 1 km er transporttiden 0-25 år, 

næste 1 km er 25-50 år, næste 1 km 50-100 år, næste 1,5 km 100-200 år og sidste 

100 meter mere end 200 år.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 26 Stokastiske udfald for Centrum-Ljørslev Vandværk.  
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Det stokastiske opland – jf. Figur 26 – har ligesom partikelbaner en nordvestlig 

retning. 80 – 100 % intervallet har sammenfald med de beregnede partikelbaner.  

 

I nogle få (mindre end 20 %) af de stokastiske kørsler er noget af det stokastiske 

opland fremkommet mod sydvest. Det skyldes, at potentialeforhold omkring 

boringerne i de kørsler har været anderledes end de fleste øvrige kørsler, og der 

kan have været et potentialetoppunkt syd for boringerne. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 27 Det administrative indvindingsopland for Centrum-Ljørslev 
Vandværk (blå polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland 
med transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for Centrum-Ljørslev Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. De 

første 300 meter er domineret af 300 meter zonen, mens oplandet i øvrigt primært 

afgrænses af partikelbanernes udbredelse. Med en bufferzone omkring 

partikelbanerne præger det stokastiske oplandsinterval 80 – 100 % i dette tilfælde 

ikke indvindingsoplandets udbredelse. 

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af figuren er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Det 

grundvandsdannende opland findes ikke i umiddelbar nærhed af boringerne. Først 

ca. 0,5 km fra boringerne observeres de første endepunkter. De endepunkter, der 

ligger længst fra boringerne findes ca. 4,5 km nordvest fra boringen. 

Transporttiden er under 100 år ca. 2 km fra boringen, herefter stiger 

transporttiden til mere end 200 år gammel. 

 

Hele oplandet er beliggende indenfor området med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD). 

Sønder Herreds Plantage 
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Til sammenligning med det tidligere indvindingsopland, så er det nye opland stort 

set identisk i retning og bredde, dog udbreder det tidligere indvindingsopland sig 

længere mod nordvest, mod et potentialetoppunkt ved Sønder Herreds Plantage.   

Sårbarhed 

Sårbarhedsvurderingen ændres ikke i forhold til tidligere, da oplandet er 

sammenfaldende med det tidligere beregnede opland. I den tidligere kortlægning 

er det vurderet at det primære grundvandsmagasin i dele af vandværkets 

indvindingsopland har nogen og stor nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et 

moderat beskyttende lerlag over magasinet, og fordi der er nitrat i en af 

vandværkets boringer, jf. /3/. Dette bekræftes i denne reviderede kortlægning, da 

der fortsat er nitrat i vandværkets boring DGU nr. 45.670, og da de beskyttende 

lerlag, der ses i boringerne, har begrænset eller ingen reduktionskapacitet til 

omsætning af nitrat. Der henvises til den tidligere kortlægning, /3/, for yderligere 

beskrivelse af sårbarheden og afgrænsning af NFI og IO. 

 

  



 

 

45 

Dragstrup Vandværk 
For Dragstrup Vandværk er der beregnet et nyt indvindingsopland og et 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 17.000 m3.  

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.  620 og 37.  752. Boringerne er 

filtersat i grundvandsmodellens lag 4. 

Partikelbaner 

 
Figur 28 Partikelbaner for Dragstrup Vandværk. 

Partikelbanerne til Dragstrup Vandværk udbreder sig tættest på boringerne mod 

sydøst og derfra direkte mod syd - i alt ca. 1,5 km i sydlig retning. Tættest ved 

boringerne er bredden af udbredelsen ca. 150 meter, og mod syd er den tiltagende 

med afstanden fra boringen. På den østligste del af partikelbanerne (nord for 

Fjallerslev Vandværk) får partikelbanerne et unaturligt lige strømningsmønster. 

Dette skyldes, at der i modellen er et skift geologisk set til en mere leret aflejring.  
Hullet i midten af partikelbane simuleringen skyldes en variation i geologien og 
konkret et område med lavere hydraulisk ledningsevne. 
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Transporttider 

 
Figur 29 Transporttid for Dragstrup Vandværk. 

Transporttiden er maksimalt 50 år, jf. Figur 29, som skyldes at den samlede 

tykkelse af lagene 1 til 4 i modellen er tyndt. Derudover er lagene præget af 

sandede aflejring med høj ledningsevne.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 30 Stokastiske udfald for Dragstrup Vandværk.  
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De stokastiske udfald vist i Figur 30 viser for 80 – 100 % intervallet et stort 

sammenfald med partikelbanerne. Udover de partikelbaner fra den optimale 

kørsel, spreder partiklerne i de stokastiske kørsler sig over et større areal og 

længere mod syd.  

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 31 Det administrative indvindingsopland for Dragstrup Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for Dragstrup Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. 

Omkring vandværket er det administrative indvindingsopland beskrevet ved 300 

meter zonen, mens resten mod syd er beskrevet ved partikelbanerne. Det 

administrative indvindingsopland er desuden blevet udglattet. 

 

Det grundvandsdannende opland findes ikke i nærheden af boringen, men først ca. 

500 meter fra boringerne findes de første endepunkter. Disse findes hovedsageligt 

i den østlige del af indvindingsoplandet. Grundvandsdannelsen har en transporttid 

på mellem 0 og 100 år. Tæt på boringerne findes der endepunkter, der har en 

transporttid på mellem 50-100 år, mens resten af oplandet har en transporttid på 

0-50 år. Forklaringen skal findes i de hydrogeologiske forhold, hvor en lidt tykkere 

lerholdig formation øger transporttiden.  

 

Hele oplandet ligger udenfor området med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

 

Til sammenligning strækker det tidligere beregnet indvindingsopland i en mere 

sydøstlig retning og udbredelsen er mindre i forhold til det nye beregnet 

indvindingsopland.  
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Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for Dragstrup Vandværk ligger udenfor OSD, og det 

reviderede opland er kun delvist sammenfaldende med det tidligere 

indvindingsopland. Der er derfor foretaget en sårbarhedsvurdering indenfor det 

administrative indvindingsopland. Sårbarhedsvurderingen ændres ikke 

fundamentalt i forhold til tidligere, da det nye opland ikke indebærer ændringer i 

lertykkelsen, jf. Figur 8. Der henvises til den tidligere kortlægning, /3/, hvor 

oplandet blev vurderet at have nogen og stor sårbarhed. 

Nitratsårbarhed for Dragstrup Vandværk 

Indvindingsoplandet er vurderet til stor nitratsårbarhed i 300 meter zonen 

omkring boringerne, da grundvandet fra boringerne (DGU nr. 37.620 og 37.752,) 

har vandtype A/B. Seneste målte nitratindhold i boring DGU nr. 37.620 og 37.752 

fra 2013 ligger på henholdsvis 21 mg/l og 35 mg/l. Begge boringer er 27 m dybe og 

er boringsnært beskyttet af maks. 3,5 m reduceret akkumuleret lerlag. I den 

centrale del af indvindingsoplandet er der begrænset beskyttende lerlag over 

magasinet på 5-15 m, hvorfor denne del af oplandet er vurderet til at have nogen 

nitratsårbarhed. I den resterende del af indvindingsoplandet mod syd er der 

vurderet lille nitratsårbarhed, da grundvandet her er beskyttet af akkumuleret 

lerlag på mere end 15 meter, jf. Figur 8. 

 

Sårbarhedszoneringen i Dragstrup Vandværks indvindingsopland fremgår af Figur 

32. 

 

 
Figur 32 Nitratsårbarhed for Dragstrup Vandværk  
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Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Dragstrup Vandværk 

Indvindingsoplandet indeholder områder med stor, nogen og lille nitratsårbarhed 

jf. Figur 32. Områder med lille nitratsårbarhed afgrænser ikke NFI, hvilket ses i 

den sydligste del af indvindingsområdet jf. Figur 33. NFI er derfor afgrænset 

indenfor områder med stor og nogen nitratsårbarhed, hvor der sker 

grundvandsdannelse. Dette ses i den centrale og nordligste del af 

indvindingsoplandet. 

 

Inden for vandværkets 300 m zone er der et vandløb. Da der ikke forekommer et 

større sammenhængende område i tilknytning til dette vandløb, hvor 

grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm årlig, jf. Figur 11 (kort med områder 

uden grundvandsdannelse), og da området indenfor 300 m zonen er vurderet at 

have stor nitratsårbarhed både på grund af nitratholdig vandkvalitet og et meget 

begrænset reduceret lerlag, er det valgt at afgrænse NFI i dette område. 

 

Det nye NFI afviger delvist fra det tidligere NFI, primært fordi oplandet er 

revideret. 

 

 
Figur 33 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Dragstrup Vandværk.  
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Indsatsområde (IO) for Dragstrup Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af indsatsområde (IO), jf. Figur 34.  

Der foreligger ingen større sammenhængende områder inden for oplandet hvor 

arealanvendelsen er fredet og/eller beskyttet natur. Inden for oplandet er 

arealanvendelsen primært befæstet/bebygget areal og landbrugsjord, hvorfor det 

nitratfølsomme indvindingsområde indenfor oplandet er afgrænset som IO. IO 

afgrænsningen er sammenfaldende med den tidligere IO afgrænsning indenfor 

NFI. 

 

 
Figur 34 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Dragstrup 
Vandværk.  
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Elsø Vandværk a.m.b.a. 
For Elsø vandværk a.m.b.a. er der beregnet et nyt indvindingsopland og et 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 17.000 m3.  

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.  855 og 37.  561. Boringerne er 

filtersat i grundvandsmodellens lag 2. 

Partikelbaner 

 
Figur 35 Partikelbaner for Elsø vandværk a.m.b.a. 

Partikelbanerne fra boringerne ved Elsø vandværk a.m.b.a. har en meget lokal 

udbredelse og udbreder sig ca. 150 meter mod syd.  
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Transporttider 

 
Figur 36 Transporttid for Elsø vandværk a.m.b.a. 

Transporttiden til Elsø vandværk a.m.b.a. er maksimalt 0-25 år, hvilket skyldes 

indvindingens størrelse og filtersætningen i lag 2 uden væsentlig overliggende 

beskyttelse.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 37 Stokastiske udfald for Elsø vandværk a.m.b.a. 
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Det stokastiske opland – Figur 37– har ligesom partikelbaner begrænset 

udstrækning, men dækker dog et større område. De stokastiske områder med 80 – 

100 % interval har stort sammenfald med de beregnede partikelbaner, dog er 

området 80-100 % intervallet ca. en beregningscelle større end partikelbanerne i 

sydlig og østlig retning. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 38 Det administrative indvindingsopland for Elsø Vandværk a.m.b.a. 
(blå cirkel). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for Elsø Vandværk a.m.b.a. er udelukkende 

domineret af 300 meter zonen, og partikelbanerne og det stokastiske opland har 

ingen betydning, da udbredelsen af disse er mindre end 300 meter. 

  

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af figuren er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Det 

grundvandsdannende opland er meget lokalt og findes i nærheden af boringerne. 

Ligesom partikelbanerne går det grundvandsdannende opland mod syd og har en 

maksimal transporttid på 25 år. 

  

Hele oplandet ligger udenfor området med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

 

Udbredelsen af det tidligere beregnede indvindingsopland og det nye beregnet 

indvindingsopland er identiske.  

Sårbarhed 

Sårbarhedsvurderingen ændres ikke i forhold til tidligere, da oplandet er uændret i 

forhold til den tidligere kortlægning, hvor det er vurderet, at det primære 

grundvandsmagasin i hele vandværkets indvindingsopland har stor 

nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over 
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magasinet og fordi der er nitrat i vandværkets boringer. Dette bekræftes i denne 

reviderede kortlægning, da der fortsat er nitrat i vandværkets boringer og da de 

beskyttende lerlag, der ses i boringerne, ikke har mere reduktionskapacitet til 

omsætning af nitrat. Der henvises til den tidligere kortlægning, /3/, for yderligere 

beskrivelse af sårbarheden og afgrænsning af NFI og IO 
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Fjallerslev Vandværk 
For Fjallerslev Vandværk er der beregnet et nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 65.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.  654, som er filtersat i 

grundvandsmodellens lag 4, og 37.  769, som er filtersat i grundvandsmodellens 

lag 5. Da lag 4 og 5 har samme hydrogeologiske egenskaber, laves der kun et 

indvindingsopland.  

Partikelbaner 

 
Figur 39 Partikelbaner for Fjallerslev Vandværk. 

Partikelbanerne til Fjallerslev Vandværk udbreder sig ca. 2,5 km mod syd og 

udbreder sig over Fjallerslev landsby. Udbredelsen af partikelbanerne er konstant i 

bredden de første 500 – 600 meter. Udbredelsens form afhænger af placering af 

filtrene i lag 4 og lag 5, idet partiklerne fordeles over en større strækning langs 

boringen og dermed vil partiklernes bevægelser afhænge af dybden. 
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Transporttider 

 
Figur 40 Transporttid for Fjallerslev Vandværk. 

Transporttiden til den yderste partikel syd for Fjallerslev er meget mere end 200 

år. Partikler med maksimal transporttid på mere end 200 år strækker sig omkring 

1,5 km fra indvindingsboringen jf. Figur 40. Partikelbanerne på mere end 200 år 

kommer fra det dybe filter, mens de lave transporttider kommer fra det øverste 

filter.   

Stokastisk analyse 

 
Figur 41 Stokastiske udfald for Fjallerslev Vandværk.  
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De stokastiske udfald for Fjallerslev Vandværk ses i Figur 41. De stokastiske 

beregninger viser et sammenfald af partikelbaner fra den optimale kørsel og den 

stokastiske analyses 80 – 100 % interval. Det stokastiske opland med hyppighed 

mindre end 80 % udbreder sig mere mod sydøst og strækker 1,5 km længere mod 

syd end partikelbanerne. Det stokastiske opland strækker sig derfor helt ned mod 

Sønder Herreds Plantage – et skovområde, hvor der er flere af de andre 

vandværker, der udbreder sig mod potentialetop.  

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 42 Det administrative indvindingsopland for Fjallerslev Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for Fjallerslev Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. De 

første 300 meter er domineret af 300 meter zonen, mens udbredelsen mod syd 

afgrænses af partikelbanernes udbredelse.  Det stokastiske opland med 80 – 100 % 

intervallet præger i dette tilfælde ikke indvindingsoplandets udbredelse. 

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af figuren, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Endepunkter findes ikke 

inden for 300 m zonen, men indenfor indvindingsoplandet for transporttider 

mindre end 200 år. Den maksimale transporttid på mere end 200 år ses for 

enkelte endepunkter syd for det administrative opland.   

 

Oplandet ligger delvist i området med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er 

kun den sidste 100 meter, der ligger inden for OSD.  

 

Til sammenligning har det tidligere beregnet indvindingsopland en mere konstant 

bredde, og det nye indvindingsopland er indeholdt i det tidligere. Derudover 
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strækker det tidligere beregnet indvindingsopland sig ca. 400 meter længere mod 

syd.  

Sårbarhed 

Der er ikke gennemført en ny sårbarhedsvurdering, da det reviderede opland 

ligger indenfor det tidligere opland. I den tidligere kortlægning er det vurderet, at 

de primære grundvandsmagasiner i store dele af indvindingsoplandet har lille 

nitratsårbarhed, bl.a. fordi der er et tykt beskyttende lerlag over magasinerne. 

Dette bekræftes i denne reviderede kortlægning, da der boringsnært er ca. 22-25 m 

reduceret lerlag og begge boringer er vandtype C. Der henvises til den tidligere 

kortlægning, /3/, for yderligere beskrivelse af sårbarheden og afgrænsning af NFI 

og IO. 
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Frøslev Vandværk 
For Frøslev Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 80.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.  235, som er filtersat i 

grundmodellens lag 4, og 37.  664, som er filtersat i grundmodellens lag 5. Lag 4 og 

lag 5 har samme hydrogeologiske egenskaber, og derfor laves der kun et 

indvindingsopland 

Partikelbaner 

 
Figur 43 Partikelbaner for Frøslev Vandværk. 

Partikelbanerne fra Frøslev Vandværk boringerne strækker sig kun ca. 1 km mod 

syd. Udbredelsen er derfor meget lokal.  
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Transporttider 

 
Figur 44 Transporttid for Frøslev Vandværk. 

Partikelbanerne bevæger sig hurtigt mod boringerne, med transporttider mellem 0 

0g 25 år. Årsagen hertil er manglende dæklag og høj ledningsevne.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 45 Stokastiske udfald for Frøslev Vandværk.  
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Det stokastiske opland – Figur 45 – har ligesom partikelbanerne begrænset 

udstrækning, men dækker dog et større område. De stokastiske områder med 80 – 

100 % interval har stort sammenfald med de beregnede partikelbaner. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 46 Det administrative indvindingsopland for Frøslev Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland jf. Figur 46 for Frøslev Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. Det 

administrative indvindingsopland for Frøslev Vandværk ligner meget 

partikelbanerne fra den optimale kørsel. Dog er indvindingsoplandet tæt ved 

indvindingsboringen domineret af 300 meter zonen omkring boringen. Det 

stokastiske udfald mellem 80-100 % har samme udbredelse som partikelbanerne, 

så disse beregninger har ikke ændret udformningen af oplandet. 

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af Figur 46, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Det 

grundvandsdannende opland findes i umiddelbar nærhed af boringerne og inden 

for indvindingsoplandet. Transporttiden er inden for 0-25 år.   

 

Indvindingsoplandet ligger udenfor området for særlig drikkevandsinteresser 

(OSD.) 

 

I forhold til det tidligere indvindingsopland, som strækker sig over et stort område 

og helt ned mod Sønder Herreds Plantage, så er det nye indvindingsopland 

betydeligt mindre. Årsagen hertil er ændret metodik med placering af partikler, 

idet der tidligere er anvendt en praksis med at introducere partikler i alle 

modellens lag ved boringen mod nu kun omkring boringens filter. 
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Sårbarhed 

Der er ikke gennemført en ny sårbarhedsvurdering, da det reviderede opland er 

indeholdt i det tidligere beregnede opland.  

I den tidligere kortlægning er det vurderet at det primære grundvandsmagasin i 

store dele af indvindingsoplandet har nogen og stor nitratsårbarhed, bl.a. fordi der 

kun er et begrænset beskyttende lerlag over magasinet og fordi der er nitrat i 

boringerne, jf. /3/. Dette bekræftes i denne reviderede kortlægning, da der fortsat 

er nitrat i vandværkets boringer DGU nr. 37.664 og DGU nr. 37.235, og da de 

beskyttende lerlag, der ses i boringerne, har begrænset eller ingen 

reduktionskapacitet til omsætning af nitrat. Der henvises til den tidligere 

kortlægning, /3/, for yderligere beskrivelse af sårbarheden og afgrænsning af NFI 

og IO. 
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I/S Erslev Vandværk 
For I/S Erslev vandværk er der beregnet et nyt indvindingsopland og et 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 35.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37. 1052 og 37. 1055. Boringerne er 

filtersat i grundvandsmodellens lag 3. 

Partikelbaner 

 
Figur 47 Partikelbaner for I/S Erslev Vandværk. 

Partikelbanerne til I/S Erslev Vandværk strækker sig ca. 0,5 km mod nordøst. 

Partikelbanerne udbreder sig i samme område og retning som partikelbaner fra 

boringerne ved Øster Jølby Vandværk. Disse boringer ligger ca. 0,5 km i vestlig 

retning.  
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Transporttider 

 
Figur 48 Transporttid for I/S Erslev Vandværk. 

Den lokale udbredelse og den overfladenære filtersætning gør, at transporttiderne 

for partikler der strømmer til I/S Erslev Vandværk maksimalt er oppe på 25 år.   

Stokastisk analyse 

 
Figur 49 Stokastiske udfald for I/S Erslev Vandværk. 

Det stokastiske opland, der ses i Figur 49, har ligesom partikelbanerne en 

nordøstlig retning, men breder sig mere ud mod både nordøst og nordvest. 80 – 

100 % intervallet har delvist sammenfald med de beregnede partikelbaner, men 
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det har en lidt mere nordlig retning, mens den optimale kørsel har en nordøstlig 

retning. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 50 Det administrative indvindingsopland for I/S Erslev Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid for I/S Erslev Vandværk. 

Det administrative indvindingsopland for I/S Erslev Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. 

Indvindingsoplandet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

De første 300 meter er domineret af 300 meter zonen, mens udbredelsen i øvrigt 

er mest påvirket af partikelbanernes udbredelse og retning. Det stokastiske opland 

med 80 – 100 % intervallet præger i dette tilfælde ikke indvindingsoplandets 

udbredelse, da bufferzonen omkring partikelbanerne indeholder det stokastiske 

interval. 

 

Det grundvandsdannende opland findes i hele indvindingsoplandet defineret af 

partikelsimuleringen og har samme udbredelse som oplandet. Dog ses ingen 

grundvandsdannelse i den sydlige del af 300 m zonen. Den maksimale 

transporttid er op til 25 år. 

 

Det tidligere beregnede indvindingsopland er betydelig længere og bredere end det 

nye, hvilket kan henføres til ændret metodik med kun at betragte partikler 

omkring filtersætningen. 

Sårbarhed 

Der er ikke gennemført en ny sårbarhedsvurdering, da det reviderede opland er 

indeholdt i det tidligere beregnede opland.  
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I den tidligere kortlægning er det vurderet at det primære grundvandsmagasin i 

dele af vandværkets indvindingsopland har nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der 

kun er et moderat beskyttende lerlag over magasinet jf. /3/. Dette bekræftes i 

denne reviderede kortlægning, da de beskyttende lerlag, der ses i boringerne, har 

begrænset reduktionskapacitet til omsætning af nitrat. Grundvandet fra begge 

boringer er fortsat vandtype C. Der henvises til den tidligere kortlægning, /3/, for 

yderligere beskrivelse af sårbarheden og afgrænsning af NFI og IO. 
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I/S Flade Vandværk 
For I/S Flade Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 40.000 m3.  

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 30. 1088 og 30.1282. Boringerne er 

filtersat i grundvandsmodellens lag 6. 

Partikelbaner 

 
Figur 51 Partikelbaner for I/S Flade Vandværk. 

Partikelbanerne for vandværket har en meget lokal karakter. Der er en stor 

koncentration omkring boringerne, men der er også en hale af partikelbaner, som 

fra ca. 1,5 km strømmer til indvindingsboringerne fra en sydvestlig retning. 
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Transporttider 

 
Figur 52 Transporttid for I/S Flade Vandværk. 

Den yderste del af partikelbanerne har en transporttid på mere end 200 år. Disse 

partikelbaner ligger i ”halen” længst væk fra boringerne og findes ligeledes i fåtal 

lige syd for boringerne. Der er tale om partikler fra den dybeste del af filtreret, som 

opholder sig længere tid i laget og bliver påvirket af lagets potentialeforhold.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 53 Stokastiske udfald for I/S Flade Vandværk. 
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Det stokastiske udfald har samme udbredelse som partikelbanerne og går mod 

sydvest og er ca. 1,5 km. Det stokastiske udfaldsrum med hyppigheder over 80 % 

strækker sig over samme område som partikelbanerne og dækker derfor et stort 

område, dog er partikelbanerne indeholdt i det stokastiske opland, jf. Figur 53. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 54 Det administrative indvindingsopland for I/S Flade Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for I/S Flade Vandværk er en 
sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. Det 
stokastiske opland har stor betydning for udformningen af det administrative 
opland, da det har den største udbredelse. Derfor har 300 meter zonen og 
partikelbanernes udbredelse mindre betydning.  
 

Det grundvandsdannende opland, som er defineret af endepunkter fra 

modelberegningerne, findes i hele indvindingsoplandet og strækker sig udover 

indvindingsoplandet mod sydvest. Den højeste koncentration af endepunkter 

findes i den nederste 2/3 del af indvindingsoplandet, som har en maksimal 

transporttid på mere end 200 år. Nogle af disse findes under 100 meter fra 

boringerne.  
 
Størstedelen af indvindingsoplandet ligger i området med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD), men oplandet afgrænses nu omkring 200 m længere 
mod nord end OSD områdets afgrænsning. 
 
Det tidligere beregnet indvindingsopland har en større udbredelse og strækker 2 
km længere mod sydvest, men har ikke området nord for OSD med.  
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Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for I/S Flade Vandværk ligger delvist udenfor OSD og er ikke 

helt sammenfaldende med det tidligere beregnede opland. Der er derfor foretaget 

en sårbarhedsvurdering. I/S Flade Vandværk har følgende indvindingsboringer, 

DGU nr. 30. 1088 og 30.1282, som er filtersat i henholdsvis 93 m og 78 m dybde.  

Nitratsårbarhed for I/S Flade Vandværk 

Magasinet er boringsnært og i store dele af indvindingsoplandet vurderet til at 

have lille nitratsårbarhed, da der i disse områder er mere end 15 meter 

beskyttende lerlag. I et område nordvest for boringerne og i den sydlige del af 

oplandet vurderes magasinet at have nogen nitratsårbarhed, da de akkumulerede 

lerlag i disse områder af oplandet kun er på 5-15 meter. Boringsnært er der 46 m-

63 m akkumuleret moler og moræneler i boringerne. 

 

Grundvandet fra indvindingsboringerne DGU nr. 30. 1088 og 30.1282 er vandtype 

C. Seneste målte nitratindhold i boringerne DGU nr. 30. 1088 og 30.1282 fra 2017 

er på henholdsvis <0,3 mg/l og 1,5 mg/l. Det målte nitratindhold i boring DGU nr. 

30.1282 skyldes formodentligt omsætning af ammonium, og ikke påvirkning fra 

overfladen.  

 

Sårbarhedszoneringen i I/S Flade Vandværks indvindingsopland fremgår af Figur 

55. 

 

 
Figur 55 Nitratsårbarhed for I/S Flade Vandværk  
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Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for I/S Flade Vandværk 

Indvindingsoplandet indeholder områder med nogen og lille nitratsårbarhed jf. 

Figur 55. I områder med nogen nitratsårbarhed, hvor der sker grundvands-

dannelse, er der afgrænset NFI, jf. Figur 56.  

 

Der forekommer ikke større sammenhængende områder i tilknytning til vandløb 

inden for indvindingsoplandet, hvor grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm 

årlig, jf. Figur 11 (kort med områder uden grundvandsdannelse). 

 

Det tidligere NFI ligger tilnærmelsesvis inde for samme område.  

 

 
Figur 56 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for I/S Flade Vandværk  
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Indsatsområde (IO) for I/S Flade Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO. Indenfor oplandets nordligst 

afgrænsede NFI er arealanvendelsen primært skov, men kun en mindre del er 

fredskovsareal og der er ikke tale om et større sammenhængende område. 

Området er derfor afgrænset som IO. Indenfor oplandets sydligst afgrænsede NFI 

er arealanvendelsen hovedsagelig landbrugsjord. Der er enkelte arealer med 

beskyttet eng og overdrev i dette NFI område, men der er tale om små og 

usammenhængende arealer, og derfor er hele området afgrænset som IO.  

Det tidligere IO ligger tilnærmelsesvis inde for samme område.  

 

 
Figur 57 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved I/S Flade 
Vandværk  
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I/S Fredsø-Lødderup Vandværk 
For I/S Fredsø-Lødderup Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 70.000 m3. 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37. 1124 og 37. 1162. Boringerne er 

filtersat i grundvandsmodellens lag 7. 

Partikelbaner 

 
Figur 58 Partikelbaner for I/S Fredsø-Lødderup Vandværk. 

Partikelbanerne fra kildepladsen har generelt en sydvestlig retning. De første 

hundrede meter bevæger partikelbanerne sig mod vest, hvorefter partikelbanerne 

spreder sig mod syd og vest, så der er et parallelformet område på ca. 1 km2, hvor 

få partikelbaner udbreder sig. Det skyldes et område med lavere ledningsevne. 

Herfra udbreder partiklerne generelt mod sydvest og ender, som størstedelen af 

vandværkerne i området øst for Sønder Herreds Plantage – et skovområde – med 

højt potentiale. 

 

Partikelbanerne er mellem partikelbaner for Nykøbing Vandværk (nord for) og 

Centrum-Ljørslev Vandværk (ligger syd for), og strækker sig igennem Vils 

Vandværks indvindingsområde.  I nogle tilfælde overlapper partikelbanerne, og i 

andre tilfælde strømmer de side om side. Det skyldes, at strømningerne foregår i 

forskellige lag – således indvinding Vils fra lag 4.  

 

Sønder Herreds 

Plantage 
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Transporttider 

 
Figur 59 Transporttid for I/S Fredsø-Lødderup Vandværk. 

Transporttiden til den yderste partikel er meget mere end 200 år. Partikler med en 

maksimal transporttid på 200 år strækker sig udelukkende i sydvestlig retning 

mod Sønder Herreds Plantage. Partikelbanerne, der strømmer igennem det 

parallelformet område har en transporttid på mere end 200 år pga. lav 

ledningsevne.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 60 Stokastiske udfald for I/S Fredsø-Lødderup Vandværk. 
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De stokastiske udfald præsenteret i Figur 60 viser et knap så stort sammenfald 

med partikelbanerne fra den optimale kørsel, dog strækker det sig også mod 

sydvest. Øst for Sønder Herreds Plantage (skovområdet) sker der et knæk, hvor 0 -

20 %-området går mere mod nordvest. De stokastiske udfald har en længere og 

bredere udstrækning end partikelbanerne. 80 - 100 % findes udelukkende i 

nærheden af indvindingsboringerne. I modsætning til de stokastiske kørsler går 

partikelbanerne i to retninger efter et par kilometer. Denne tendens ses ikke ved 

det stokastiske opland, hvor hyppigheden er størst mod syd.   

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 61 Det administrative indvindingsopland for I/S Fredsø-Lødderup 
Vandværk (blå polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland 
med transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for I/S Fredsø-Lødderup Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. Det 

stokastiske opland har, i dette tilfælde, ingen betydning for udformningen for det 

administrative opland, da udstrækningen af 80-100 % området er meget lokalt. 

Det administrative indvindingsopland er desuden blevet udglattet. 

 

Det grundvandsdannende opland, som er defineret af endepunkter fra 

modelberegningerne, findes i den sidste 2/3 af indvindingsoplandet.  

Transporttiden er her op til mere end 200 år. Ved at kombinere transporttiden og 

endepunkter ses det, at vandet fra det grundvandsdannende opland tættest (den 

første 1/3) ved boringerne har en transporttid på under 25 år.  

 

Den første del ca. 1/3 af oplandet ligger uden for OSD, mens resten ligger inden for 

OSD.  
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Det tidligere beregnede indvindingsopland har en længere og bredere udstrækning 

end det nye indvindingsopland, på trods af at indvindingstilladelsen er øget fra ca. 

25.000 m3/år til 70.000 m3/år.   

Sårbarhed 

Der er ikke gennemført en ny sårbarhedsvurdering, da det reviderede opland er 

indeholdt i det tidligere beregnede opland. I den tidligere kortlægning er det 

vurderet at det primære grundvandsmagasin i store dele af indvindingsoplandet 

har nogen og stor nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende 

lerlag over magasinet, og fordi der er fundet nitrat i en af vandværkets boringer. jf. 

/3/. Dette bekræftes i denne reviderede kortlægning, da der fortsat er nitrat (21 

mg/l i 2015) i den ene af vandværkets boringer DGU nr. 37.1162. Der henvises til 

den tidligere kortlægning, /3/, for yderligere beskrivelse af sårbarheden og 

afgrænsning af NFI og IO. 
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I/S Karby Vandværk 
For I/S Karby Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 20.000 m3. 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.  602 og 37.  762, der er filtersat i 

grundvandsmodellens lag 3, samt 37.  898, der er filtersat i grundvandsmodellens 

lag 5. Lag 3 og lag 5 har samme hydrogeologiske egenskaber, og derfor er der kun 

udarbejdet et indvindingsopland.  

Partikelbaner 

 
Figur 62 Partikelbaner for I/S Karby Vandværk. 

Partikelbanerne fra boringerne strækker sig ca. 1 km mod sydøst. Udbredelsen er 

derfor meget lokal.  
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Transporttider 

 
Figur 63 Transporttid for I/S Karby Vandværk. 

Den maksimale transport for partikelbanerne er 100 år. Størstedelen af 

udbredelsen har en transporttid på under 25 år.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 64 Stokastiske udfald for I/S Karby Vandværk.  

Det stokastiske opland for I/S Karby Vandværk, der ses i Figur 64, har ligesom 

partikelbanerne en sydøstlig retning. 80 - 100 % intervallet har sammenfald med 
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de beregnede partikelbaner, og har samme retning. Det øvrige område strækker 

sig over et betydeligt større areal end partikelbanerne fra den optimale kørsel og 

strækker sig i større bredde mod nordøst og syd. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 65 Det administrative indvindingsopland for I/S Karby Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for I/S Karby Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. Da 

oplandet er forholdsvis lokalt virker 300 meter zonen meget dominerende tæt på 

kildepladsen, så det stokastiske opland 80-100 % spiller ikke en rolle for 

udformningen. Det administrative indvindingsopland er desuden blevet udglattet. 

 

Det grundvandsdannende opland findes i hele området med partikelbaner. 

Endepunkter er nærmest ligeligt fordelt i området og minder meget om 

partikelbanernes transporttid. Transporttiden er op til 100 år for endepunkter, 

ligesom partikelbanerne.  

 

Hele oplandet ligger udenfor området med særlig drikkevandsinteresser (OSD). 

 

Det tidligere beregnede indvindingsopland og det nye indvindingsopland er meget 

ens og har tilnærmelsesvis samme udbredelse og retning. Det tidligere opland er 

lidt bredere og indeholder det nye.  

Sårbarhed 

Sårbarhedsvurderingen ændres ikke i forhold til tidligere, da oplandet er indeholdt 

i det tidligere opland og stort set har samme udstrækning. I den tidligere 

kortlægning er det vurderet at det primære grundvandsmagasin i vandværkets 

indvindingsopland har lille, nogen eller stor nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er 
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et begrænset beskyttende lerlag over magasinet, og fordi der er fundet nitrat i 

vandværkets boringer, jf. /3/. Dette bekræftes i denne reviderede kortlægning, da 

der fortsat er nitrat i vandværkets boringer DGU nr. 37.602 (11 mg/l i 2009), 

37.762 (11,7 mg/l i 2015) og 37.898 (5,4 mg/l i 2017), og da de beskyttende lerlag, 

der ses i boringerne, har begrænset reduktionskapacitet til omsætning af nitrat. 

Der henvises til den tidligere kortlægning, /3/, for yderligere beskrivelse af 

sårbarheden og afgrænsning af NFI og IO. 
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I/S Tæbring Vandværk 
For I/S Tæbring Vandværk er der beregnet et nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 30.000 m3. 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.745, som er filtersat i 

grundvandsmodellens lag 2, og 37.933, som er filtersat i grundvandsmodellens lag 

3. Selvom boringerne er filtersat i to forskellige lag har disse lag samme 

hydrologiske egenskaber, og der er fuld hydrologisk kontakt imellem boringerne.  

Partikelbaner 

 
Figur 66 Partikelbaner for I/S Tæbring Vandværk. 

Partikelbanerne til I/S Tæbring Vandværk danner en halvcirkel, jf. Figur 66, som 

bevæger sig mod sydøst i alt 4,5 km fra boringerne i retning mod Sønder Herreds 

Plantage. Her er der flere af de andre vandværkers partikelbaner, der har deres 

udspring. Udbredelsen ned mod plantagen er i sidste del en tynd bane. Udover 

disse er der nogle partikelbaner der afviger, der er bl.a. nogle der bevæger sig 1 km 

mod nordøst og en partikelbane, der bevæger sig i en mere nordlig retning.  

Sønder Herreds Plantage 
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Transporttider 

 
Figur 67 Transporttid for I/S Tæbring Vandværk. 

De boringsnære partikler har en meget kort transporttid, mens partikelbanerne 

der går mod sydøst har en transporttid på mere end 200 år.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 68 Stokastiske udfald for I/S Tæbring Vandværk 

Det stokastiske opland for I/S Tæbring Vandværk, se Figur 68– har ligesom 

partikelbanerne en sydøstlig retning. 80 – 100 % intervallet har stort sammenfald 

med de beregnede partikelbaner, og har samme retning og udbredelse. Det øvrige 
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område strækker sig over et lidt bredere område end partikelbanerne fra den 

optimale kørsel, men halvcirkelformen genfindes også i det stokastiske opland. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 69 Det administrative indvindingsopland for I/S Tæbring Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid.   

Det administrative indvindingsopland for I/S Tæbring Vandværk ligner meget 

partikelbanerne fra den optimale kørsel. Dog er indvindingsoplandet tæt ved 

indvindingsboringen domineret af 300 meter zonen omkring boringen, mens det 

stokastiske opland ikke har nogen betydning. Det administrative 

indvindingsopland er blevet udglattet. 

 

Det grundvandsdannende opland er baseret på endepunkter fra partikelbanerne 

fra den optimale kørsel. Det grundvandsdannende opland findes i hele 

indvindingsoplandet, og der findes mange, der ligger udenfor bl.a. i sydøstlig 

retning ned mod Sønder Herreds Plantage og nordøst for boringerne. Den 

maksimale transport er mere end 200 år.  

  

Indvindingsoplandet ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD). 

 

Det tidligere beregnede indvindingsopland afviger lidt fra det nye 

indvindingsopland. Tidligere udbredte oplandet sig længere mod sydøst, og havde 

ikke oplandsudbredelse øst for kildepladsen – jf. Figur 69.   

Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for I/S Tæbring Vandværk ligger udenfor OSD og delvist 

uden for det tidligere opland, og derfor er der foretaget en sårbarhedsvurdering. 
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I/S Tæbring Vandværk har følgende indvindingsboringer, DGU nr. 37.745 og 

37.933, som er 12,5 m og 15,5 m dybe.  

Nitratsårbarhed for I/S Tæbring Vandværk 

Magasinet er vurderet at have stor nitratsårbarhed omkring boringerne, da der 

boringsnært ikke er noget beskyttende lerlag og da grundvandet fra boringerne 

DGU nr. 37.745 og 37.933 er nitratholdigt og henholdsvis vandtype B og vandtype 

A. 

 

Ca. 600 m sydøst for de to indvindingsboringer ligger en markvandingsboring 

DGU nr. 37.1032, der er 23 m dyb. Denne boring er ligeledes nitratpåvirket og har 

vandtype B. I boringen ses 6 m reduceret akkumuleret lerlag. Det vurderes på 

grundlag af dels de reducerede akkumulerede lerlag i indvindingsboringerne og i 

markvandingsboringen, dels vandkvaliteten, at lerlagene har mindre 

reduktionskapacitet ift. nitrat end den geologiske model viser, og derfor er 

sårbarheden i det resterende område af indvindingsoplandet mod syd vurderet at 

have nogen nitratsårbarhed.  

 

Sårbarhedszoneringen i I/S Tæbring Vandværks indvindingsopland fremgår af 

Figur 70. 

 

 
Figur 70 Nitratsårbarhed for I/S Tæbring Vandværk  

  



 

 

85 

Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for I/S Tæbring Vandværk 

Indvindingsoplandet indeholder områder med stor, nogen og lille nitratsårbarhed 

jf. Figur 70. I områder med stor og nogen nitratsårbarhed, hvor der sker 

grundvandsdannelse, er der afgrænset NFI, hvilket er tilfældet i hele 

indvindingsoplandet jf. Figur 71. 

 

Der forekommer ikke større sammenhængende områder i tilknytning til vandløb 

inden for indvindingsoplandet, hvor grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm 

årlig, jf. Figur 11 (kort med områder uden grundvandsdannelse). 

 

I den tidligere kortlægning var der områder i oplandet med lille sårbarhed og 

dermed ingen NFI afgrænsning, idet der i den tidligere kortlægning ikke var taget 

højde for reducerede lerlag.  

 

 
Figur 71 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for I/S Tæbring Vandværk  
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Indsatsområde (IO) for I/S Tæbring Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO. Der er beskyttet 

naturområder syd for boringerne, hvor der er eng, overdrev og moseområde, 

hvorfra der sker en begrænset nitratudvaskning. Der er ikke tale om større 

sammenhængende arealer, og derfor er der afgrænset IO. Arealanvendelsen inden 

for resten af indvindingsoplandet er befæstet/bebygget areal, skov (ikke fredskov) 

og landbrugsjord.  

 

 
Figur 72 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved I/S Tæbring 
Vandværk  
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I/S Tøving Vandværk 
For I/S Tøving Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 40.000 m3.  

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.639 og 37.901. Boringerne er 

filtersat i grundvandsmodellens lag 5. 

Partikelbaner 

 
Figur 73 Partikelbaner for I/S Tøving Vandværk. 

Partikelbanerne bevæger sig 1 km i sydvestlig retning fra boringerne og har derfor 

en meget lokal udbredelse, jf. Figur 73.  
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Transporttider 

 
Figur 74 Partikelbaner for I/S Tøving Vandværk. 

Den maksimale transporttid er under 50 år for samtlige partikelbaner. Største 

delen af partikelbanernes transporttid ligger inden for 0-25 år. 

Stokastisk analyse 

 
Figur 75 Stokastiske udfald for I/S Tøving Vandværk. 

De stokastiske udfalds interval 80 – 100 %, vist i Figur 75, viser et delvist 

sammenfald med partikelbanerne, men er lidt mere vestligt orienteret. Det 
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stokastiske udfaldsrum spreder sig over et større område end partikelpartiklerne 

og spreder sig i en mere vestlig og sydlig retning. Det strækker sig næsten 2 km 

mere mod vest fra boringerne.    

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 76 Det administrative indvindingsopland for I/S Tøving Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for I/S Tøving Vandværk er stort set 

sammenfaldende med partikelbanerne fra den optimale kørsel. Dog er 

indvindingsoplandet tæt ved indvindingsboringerne domineret af 300 meter 

zonen. Det stokastiske opland går mere i en vestlig retning, men 80-100 % 

området er indeholdt i bufferzoner og præger i dette tilfælde ikke 

indvindingsoplandets udbredelse. Det administrative indvindingsopland er blevet 

udglattet.   

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af Figur 76 er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Alle endepunkter findes i 

indvindingsoplandet, og transporttiden varierer mellem 0 og 50 år. 

 

Hele oplandet ligger i området med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

 

Det tidligere indvindingsopland og det nye indvindingsopland har samme retning, 

mens det tidligere indvindingsopland har en større udbredelse og strækker sig 3-4 

gange så langt. Det kan tilskrives ændret praksis ved at udlægning af partikler 

begrænses til rundt om filtrene. 

Sårbarhed 

Sårbarhedsvurderingen ændres ikke i forhold til tidligere, da oplandet er indeholdt 

i det tidligere opland. I den tidligere kortlægning er det vurderet at det primære 
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grundvandsmagasin i dele af vandværkets indvindingsopland har nogen 

nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over dele af 

magasinet, og lille nitratsårbarhed boringsnært, jf. /3/. Dette bekræftes i denne 

reviderede kortlægning, da vandkvaliteten er uden nitrat og vandtype C, og da de 

beskyttende lerlag, der ses i boringerne, har god reduktionskapacitet til omsætning 

af nitrat. Der henvises til den tidligere kortlægning, /3/, for yderligere beskrivelse 

af sårbarheden og afgrænsning af NFI og IO. 

 

  



 

 

91 

I/S Vodstrup Vandværk 
For I/S Vodstrup Vandværk er der beregnet et nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 15.000 m3.  

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.627 og 37.671. Boringerne er filtersat 

i grundvandsmodellens lag 4. 

Partikelbaner 

 
Figur 77 Partikelbaner for I/S Vodstrup Vandværk. 

Partikelbanerne har alle en vestlige retning, og en meget lokal udbredelse, der kun 

strækker sig 400 meter fra boringerne.   
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Transporttider 

 
Figur 78 Transporttid for I/S Vodstrup Vandværk. 

Den lokale udbredelse og den overfladenære filtersætning gør, at transporttiderne 

er maksimalt op til 25 år. Store dele af partikelbanerne findes under Vodstrup by 

og stopper nord for hovedvejen, der fører ind mod Nykøbing Mors.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 79 Stokastiske udfald for I/S Vodstrup Vandværk.  
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Det stokastiske opland, se Figur 79 – har ligesom partikelbanerne en vestlig 

retning. 80 - 100 % intervallet har stort sammenfald med de beregnede 

partikelbaner, idet dette område ligeledes går ind over byen og stopper nord for 

hovedvejen, der fører ind mod Nykøbing. Det øvrige område strækker sig længere 

mod vest end partikelbanerne fra den optimale kørsel. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 80 Det administrative indvindingsopland for I/S Vodstrup Vandværk 
(blå polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for I/S Vodstrup Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. Da 

oplandet er forholdsvis lokalt virker 300 meter zonen meget dominerende. Det 

administrative indvindingsopland er blevet udglattet, se Figur 80.  

 

Det grundvandsdannende opland er baseret på endepunkter fra partikelbanerne 

fra den optimale kørsel. Det grundvandsdannende opland findes i nærheden af 

boringerne og har samme retning som partikelbanerne og maksimal transporttid 

op til 25 år som partikelbanerne. 

  

Indvindingsoplandet ligger uden for området med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD). 

 

Det tidligere beregnede indvindingsopland og det nye indvindingsopland er meget 

ens, og det tidligere beregnede strækker sig blot 100 meter længere mod sydvest.  

Sårbarhed 

Sårbarhedsvurderingen ændres ikke i forhold til tidligere, da oplandet er stort set 

identisk med det tidligere opland. I den tidligere kortlægning er det vurderet, at 

det primære grundvandsmagasin i hele vandværkets indvindingsopland har nogen 
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nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over 

magasinet. Dette bekræftes i denne reviderede kortlægning, der viser at de 

reducerede lerlag boringsnært giver nogen beskyttelse ift. nitratpåvirkning. 

Grundvandskvaliteten i boringerne er fortsat vandtype C uden nitrat. Der henvises 

til den tidligere kortlægning, /3/, for yderligere beskrivelse af sårbarheden og 

afgrænsning af NFI og IO. 

 

.  
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I/S Ørding Vandværk 
For I/S Ørding Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 48.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 45.228, 45.229, 45.450 og 45.768, og 

indvindingen er jævnt fordelt mellem boringerne. Boringerne er filtersat i 

grundvandsmodellens lag 3. Indvindingen sker fra to områder, da boringerne er 

beliggende parvis med en afstand på ca. 1 km ved hhv. Ørding land (DGU nr. 

45.228 og 45.229) og ved Ørding by (DGU nr. 45.450 og 45.768).  

Partikelbaner 

 

 
Figur 81 Partikelbaner for I/S Ørding Vandværk. 

Partikelbanerne fra begge områder (Ørding land og Ørding by) har indledningsvis 

samme retning mod nord. Partikelbaner fra Ørding by strækker sig 2,2 km mod 

nord igennem partikelbanerne fra Ørding land. Der ses dog, at ca. 700 meter fra 

boringerne ved Ørding by bevæger partikelbanerne sig i en mere nordøstlig 

retning. Partikelbanerne fra Ørding land har en mere lokal udbredelse og strækker 

sig ca. 500 meter mod nord og strækker sig derfor ikke ligeså langt mod nord som 

partikelbanerne fra Ørding by.  
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Transporttider 

 
Figur 82 Transporttider for I/S Ørding Vandværk. 

Størstedelen af partikelbanerne har en transporttid mindre end 25 år. 

Partikelbaner for boringerne fra Ørding by har en maksimal transporttid på 100 år 

og findes udelukkende nord for partikelbanerne fra Ørding land.  

Partikelbaner fra boringerne fra Ørding land har en maksimal transporttid på 

under 25 år.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 83 Transporttider for I/S Ørding Vandværk. 
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De stokastiske udfald viser et sammenfald med partikelbanerne og det stokastiske 

opland med 80 - 100 % -intervallet.  Der er to 80-100 % områder, som skyldes de 

to områder med boringer. De stokastiske kørsler breder sig over et større areal og i 

en mere nordøstlig retning end partikelbanerne.  

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 84 Det administrative indvindingsopland for I/S Ørding Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid for I/S Ørding Vandværk. 

Der er udarbejdet ét administrativt indvindingsopland, med overlap mellem 

indvindingerne mellem de to kildepladser. Indvindingsoplandet I/S Ørding 

Vandværk er en sammensmeltning af to 300 meter zoner omkring de to 

kildepladser, partikelbaner og stokastiske oplande. Omkring boringerne både ved 

Ørding by og Ørding land er oplandet domineret af 300 meter zonen. De 

stokastiske oplande med 80 -100 % intervallet præger kun udbredelsen nordøst 

for Ørding lands boringer, så partikelbanerne har større indflydelse på 

udformningen. Det administrative indvindingsopland er blevet udglattet.  

 

Det grundvandsdannende opland er baseret på endepunkter fra partikelbanerne 

fra den optimale kørsel. Det grundvandsdannende opland findes i nærheden af 

boringerne ved Ørding land. Der sker ingen grundvandsdannelse omkring Ørding 

by. Den maksimal transporttid er på under 100 år for endepunkter nord for 

boringerne ved Ørding land.   

 

Indvindingsoplandet ligger delvist i området med særlig drikkevandsinteresser 

(OSD), og det er kun den sydlige del af indvindingsoplandet til Ørding by, der 

ligger udenfor OSD området.  

 

Det tidligere indvindingsopland og det nye indvindingsopland har stort set 

identisk udbredelse.  
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Sårbarhed 

Der er ikke gennemført en ny sårbarhedsvurdering, da det reviderede opland er 

stort set identisk med det tidligere opland, specielt for den del af oplandet, der 

ligger uden for OSD. 

 

I den tidligere kortlægning er det vurderet, at det primære grundvandsmagasin 

ved den nordlige kildeplads har stor og nogen nitratsårbarhed i store dele af 

indvindingsoplandet, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over 

magasinet og fordi der er fundet nitrat i vandværkets boringer, jf. /3/. Dette 

bekræftes i denne reviderede kortlægning, da der fortsat er nitrat i boringerne på 

den nordlige kildeplads; DGU nr. 45.768: 28 mg/l i 2015 og DGU nr. 45.450: 3,6 

mg/l i 2016. Ligeledes er der mindre reduktionskapacitet ift. nitrat i boring DGU 

nr. 45.768 end lerlagstykkelsen indikerer. 

 

I den tidligere kortlægning er det endvidere vurderet, at det primære 

grundvandsmagasin ved den sydlige kildeplads i vandværkets indvindingsopland 

har lille og nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende 

lerlag over magasinet. Dette bekræftes i denne reviderede kortlægning, da 

reduktionskapaciteten i de beskyttende lerlag er lidt mindre end lerlagstykkelsen i 

boringerne angiver. Grundvandet er forsat vandtype C, men med et højt 

sulfatindhold på 85 mg/l og 91 mg/l. I boring DGU nr. 45.229 er der et lille 

nitratindhold på 1,1 mg/l, der kan stamme fra omsætning af ammonium. Da der 

ligeledes er højt sulfatindhold kan det også være tegn på begyndende 

nitratpåvirkning, da grundvandsdannelsen sker i områder med nogen og stor 

sårbarhed.  

 

Der henvises til den tidligere kortlægning, /3/, for yderligere beskrivelse af 

sårbarheden og afgrænsning af NFI og IO. 
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Lyngbro Vandværk 
For Lyngbro Vandværk er der beregnet et nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 200.000 m3.  

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.  657, som er filtersat i 

grundvandsmodellens lag 5, og 37. 1009, der er filtersat i grundvandsmodellens 

lag 6. 

Partikelbaner 

 
Figur 85 Partikelbaner for Lyngbro Vandværk. 

Partikelbanerne til Lyngbro Vandværk udbreder sig langstrakt og smalt fra 

boringerne 4 km i nordlig og vestlig retning. Den første ca. 1 km mod nord, og 

herefter drejes mod vest, idet partikelbanerne bliver afgrænset af Tødsø-Alsted 

Vandindvinding I/S. Partikelbanerne bevæger sig i samme retning, som Tødsø-

Alsted Vandindvinding I/S, I/S Erslev Vandværk og Øster Jølby Vandværk. Det 

skyldes, at der et potentialtoppunkt nord for Øster Jølby.  
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Transporttider 

 
Figur 86 Transporttid for Lyngbro Vandværk. 

Partiklerne bevæger sig hurtigt, og på de første 3 km i nordlig retning er 

transporttiden 0-25 år. Derfra stiger transporttiden til 50-100 år.   

Stokastisk analyse 

 
Figur 87 Stokastiske udfald for Lyngbro Vandværk. 

Det stokastiske opland, se Figur 87 – følger ikke de beregnede partikelbaner. Det 

stokastiske opland udbreder sig over et betydeligt større område og i en mere 
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vestlig retning. Derudover får oplandet en speciel udformning, da der er to tynde 

baner med 0-20 % hyppighed, der afviger fra resten. Der er en bane, der udbreder 

sig 6,5 km mod syd. Grunden hertil er, at det laveste potentialepunkt i de fleste 

beregninger ligger syd for kildepladsen, men i en eller flere beregninger er dette 

lavpunkt flyttet nord for kildepladsen. Dermed vil partiklerne søge mod en 

potentialetop syd for kildepladsen. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 88 Det administrative indvindingsopland for Lyngbro Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid.  

Det administrative indvindingsopland for Lyngbro Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. Da 

oplandet fra partikelbanerne er smalt og langt, er de første 300 meter påvirket af 

300 meter zonen. Det stokastiske opland med en hyppighed på 80-100 procent 

har ikke nogen betydning for udformningen af indvindingsoplandet. Det 

administrative indvindingsopland er blevet udglattet. 

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af Figur 88, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Det 

grundvandsdannende opland findes ligeligt fordelt i hele indvindingsoplandet. 

Transporttiden for grundvandet fremgår ligeledes af prikkerne i figuren. Det 

yngste vand findes i nærheden af boringen, og transporttiden stiger med afstanden 

til maksimalt 100 år.     

 

Oplandet ligger delvist i området med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

 

Det tidligere beregnet indvindingsopland har en mindre udbredelse og ligger 

umiddelbart øst for det nye opland. Forskellen tilskrives den mere detaljerede 

opløsning af grundvandsstrømningen, der kan laves med den regriddede model. 
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Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for Lyngbro vandværk afviger fra det tidligere beregnede 

opland og ligger delvist udenfor OSD. Der er derfor er der foretaget en 

sårbarhedsvurdering. Lyngbro vandværk har følgende indvindingsboringer, DGU 

nr. 37.657 og 37.1009, som er henholdsvis 41 m og 54,5 m dybe.  

Nitratsårbarhed for Lyngbro vandværk 

Boringsnært er der 5 m – 11 m reduceret akkumuleret lerlag, men længere mod 

nord i oplandet bliver lerlaget tyndere og mindre end 5 m. Grundvandet fra begge 

boringer DGU nr. 37.657 og 37.1009 har vandtype A, som indikerer stor 

nitratsårbarhed. Indvindingsoplandet har derfor stor nitratsårbarhed boringsnært 

og i den sydlige del af oplandet. I den nordlige del af indvindingsoplandet er der 

nogen og lille nitratsårbarhed, hvilket skyldes, at grundvandet her er beskyttet af 

sammenhængende lerlag på mere end 5 meter, jf. Figur 8, der viser akkumuleret 

lerlagstykkelser i hele Morsø Kommune.  

 

Sårbarhedszoneringen i Lyngbro Vandværks indvindingsopland fremgår af Figur 

89. 

 

 
Figur 89 Nitratsårbarhed for Lyngbro vandværk  
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Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Lyngbro vandværk 

Indvindingsoplandet indeholder områder med stor, nogen og lille nitratsårbarhed 

jf. Figur 89. I områder med stor eller nogen nitratsårbarhed, hvor der sker 

grundvandsdannelse, afgrænses NFI, jf. Figur 11, hvilket ses i størstedelen af 

indvindingsoplandet. Kun en smal stribe i den nordlige del, hvor der er lille 

sårbarhed er ikke afgrænset som NFI. 

 

Der forekommer ikke større sammenhængende områder i tilknytning til vandløb 

inden for indvindingsoplandet, hvor grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm 

årlig, jf. Figur 11 (kort med områder uden grundvandsdannelse). 

 

Det tidligere NFI ligger mere mod øst grundet det tidligere indvindingsoplands 

udbredelse.  

 

 
Figur 90 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Lyngbro vandværk  
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Indsatsområde (IO) for Lyngbro vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO. Størstedelen af 

arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet er befæstet/bebygget areal, 

naturareal (ikke fredskov) og landbrugsjord. Det eneste beskyttede naturområde 

er en mindre sø, der ligger 1,5 km nord fra boringerne. Da søen dækker et mindre 

areal, er det afgrænset som IO. Det tidligere IO ligger længere mod nordøst, 

grundet det tidligere indvindingsoplands udbredelse.  

 

 
Figur 91 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Lyngbro 
vandværk  
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Nykøbing Vandværk 
For Nykøbing Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 800.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 38.  124, 38.  302, 38.  303, 38.  355, 38.  

430, 38.  460 og 38.  461. Boringerne er filtersat i grundvandsmodellens lag 4. 

Partikelbaner 

 
Figur 92 Partikelbaner for Nykøbing Vandværk. 

Partikelbanerne til Nykøbing Vandværk bevæger sig ca. 10 km mod vestsydvest jf. 

Figur 92. Ligesom for de andre vandværker, der ligger syd for Nykøbing, samles 

partikelbanerne ved Sønder Herreds Plantage – hvor der er en potentialetop. 

Partikelbanernes udbredelse er i nærheden af indvindingsboringerne meget bred, 

og efter 3 km sker der en indsnævring af partikelbanerne.  

 

 

Sønder Herreds 

Plantage 



 

 

106 

Transporttider 

 
Figur 93 Transporttid for Nykøbing Vandværk. 

Transporttiden er mere end 200 år omkring Sønder Herreds Plantage, jf. Figur 93. 

Transporttiden er den første kilometer 0-25 år, de næste ca. 3 kilometer 25-50 år, 

de næste ca. 3 km 50-100 meter, de næste 2,5 km 100-200 år og de sidste 1 km 

mere end 200 år.    

Stokastisk analyse 

 
Figur 94 Stokastiske udfald for Nykøbing Vandværk.  

Sønder Herreds 

Plantage 
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De stokastiske udfald for Nykøbing Vandværk ses i Figur 94. De stokastiske 

beregninger viser et delvis sammenfald med partikelbanerne fra den optimale 

kørsel og den stokastiske analyses 80 – 100 %-interval. Partikelbanerne fra den 

optimale kørsel går i en mere nordlig retning. Der findes et 80 – 100 %-interval ca. 

6 km fra boringerne. Dette område er ikke medtaget i optegningen af det 

administrative opland, da det ligger udenfor partikelbanernes udbredelse. Det 

øvrige stokastiske opland udbreder sig over et større område end partikelbanerne 

– både i bredden og længere mod vest.  

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 95 Det administrative indvindingsopland for Nykøbing Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for Nykøbing Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. 

Partikelbanernes udbredelse er mest dominerende, derfor har det stokastiske 

opland og 300 meter zonen mindre betydning. Det administrative 

indvindingsopland er blevet udglattet, se Figur 95. 

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af Figur 95, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel.  I de første 3 km findes 

endepunkter mere eller mindre sporadisk. Der findes en lille koncentration af 

endepunkter tæt på boringen, der har en transporttid fra 0 til 200 år. Ellers findes 

den største koncentration omkring 3 km fra boringerne, hvor indvindingsoplandet 

indsnævres. Transporttiden længst væk fra boringerne er mere end 200 år.  

 

Indvindingsoplandet findes delvist inde for området for særlige 

drikkevandsinteresser (OSD), men størstedelen af kildepladsen ligger udenfor 

OSD området.  
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Der er stort sammenfald med det tidligere indvindingsopland, som dog udbreder 

det sig 1 km længere mod vest.   

Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for Nykøbing Vandværk afviger fra det tidligere beregnede 

opland, og ligger delvist udenfor OSD. Der er derfor foretaget en 

sårbarhedsvurdering. Nykøbing Vandværk har følgende indvindingsboringer, 

DGU nr. 38.124, 38.302, 38.303, 38.355, 38.430, 38. 60 og 38.461, som er 18m - 

21 m dybe.  

Nitratsårbarhed for Nykøbing Vandværk 

I to af boringerne – DGU nr. 38.430 og 38.461 - er der 5,5 m reduceret 

akkumuleret lerlag, og i de øvrige boringer maks. 4 m reduceret akkumuleret 

lerlag. Geologien i boringerne indikerer derfor boringsnært stor og nogen 

sårbarhed. Grundvandskvaliteten i indvindingsboringerne er nitratfri og vandtype 

C. I boring DGU nr. 38.302 ses i 2014 nitratindhold på 1,5 mg/l, som kan stamme 

fra omsætning af ammonium, men som også være tegn på begyndende 

nitratpåvirkning, idet boringen kun er 18 m dyb og ikke er beskyttet af 

reducerende lerlag.  Lokalt i en 300 m zone omkring boringer med mindre end 5 

m reduceret lerlag er der vurderet stor nitratsårbarhed. I den øvrige del af 

oplandet tættest på kildepladsen vurderes nogen nitratsårbarhed, da der er 5 m-15 

m akkumuleret lerlag. I størstedelen af indvindingsoplandet mod vest er der 

vurderet stor nitratsårbarhed, hvilket skyldes at de sammenhængende lerlag er 

mindre end 5 meter, jf. Figur 8, der viser akkumuleret lerlag i hele Morsø 

Kommune. Boringerne, der ligger inden for dette område, har vandtype A/B, 

hvilket bekræfter, at det er sårbart.  

Sårbarhedszoneringen i Nykøbing Vandværks indvindingsopland fremgår af Figur 

96. 

 

  
Figur 96 Nitratsårbarhed for Nykøbing Vandværk.  
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Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Nykøbing Vandværk 

Indvindingsoplandet indeholder primært områder med stor og nogen 

nitratsårbarhed jf. Figur 96. Kun et mindre område nord for kildepladsen og et 

mindre område i den vestligste del af oplandet har lille nitratsårbarhed. I områder 

med stor eller nogen nitratsårbarhed, hvor der sker grundvandsdannelse, 

afgrænses NFI. 

 

Størstedelen af indvindingsoplandet er derfor afgrænset som NFI, jf. Figur 98. 

Vest for kildepladsen er der et større område, hvor der er mindre end 0 mm 

grundvandsdannelse årligt grundet et vandløb, jf. Figur 97. Området med mindre 

end 0 mm grundvandsdannelse årligt breder sig frem til kildepladsen. Da 300 m 

zonen ved flere af boringerne er vurderet at have stor nitratsårbarhed på grund af 

et meget begrænset reduceret lerlag og mulige tegn på nitratpåvirkning, er det 

valgt at bibeholde NFI i dette område, jf. Figur 98. 

 

Det resterende område uden grundvandsdannelse inden for indvindingsoplandet 

er ikke afgrænset som NFI. Det bemærkes, at der inden for området uden 

grundvandsdannelse forekommer enkelte modelceller, hvor der er grundvands-

dannelse større end 0 mm årligt og dermed NFI. Disse isolerede celler fjernes fra 

NFI, da de ligger i området markeret som vandløb, og de må derfor forventes ikke 

at have grundvandsdannelse. 

 

 
Figur 97 Område uden grundvandsdannelse i Nykøbing indvindingsopland 

Det tidligere NFI har stort sammenfald med det nye NFI.  
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Figur 98 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Nykøbing Vandværk  
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Indsatsområde (IO) for Nykøbing Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO. Størstedelen af 

arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet er befæstet/bebygget areal, 

naturareal (ikke fredskov) og landbrugsjord.  

 

Der er ingen større sammenhængende områder med fredskov eller beskyttet natur 

indenfor oplandet. Der findes mindre usammenhængende beskyttede 

naturområder (sø, eng og moseområder) i en meget lille del af 

indvindingsoplandet, og disse er afgrænset som IO. 

 

Det tidligere IO ligger inden for samme område, som det nye IO. 

 

 
Figur 99 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Nykøbing 
Vandværk 
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Redsted Vandværk 
For Redsted Vandværk er der beregnet et nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 150.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 45.  532 og 45.  533. Boringerne er 

filtersat i grundvandsmodellens lag 8. 

Partikelbaner 

 
Figur 100 Partikelbaner for Redsted Vandværk. 

Partikelbanerne fra boringerne til Redsted Vandværk spreder sig i to retninger, 

som skyldes, at der er to potentialetoppunkter tæt ved boringerne. Den ene halvdel 

har retning mod vest og den anden halvdel har retning mod nordøst til Sønder 

Herreds Plantage. Det ses ligeledes, at der er en skarp grænse mod øst inden 

partikelbaner går mod nordøst, som skyldes en geologisk enhed med lav 

ledningsevne.   

Sønder Herreds 

Plantage 
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Transporttider 

 
Figur 101 Transporttid for Redsted Vandværk. 

Partikelbanerne, der udbreder sig længst mod nordøst, har en maksimal 

transporttid på 50 år, mens partikelbanerne, der udbreder sig længst mod vest, har 

en maksimal transporttid på mere end 200 år. Transporttiden mod vest har 

hovedsagelig en transport på 25 år, og det er de yderste dele af partikelbanerne, 

der har en transporttid på mere end 25 år og op til mere end 200 år.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 102 Stokastiske udfald for Redsted Vandværk.  
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De stokastiske udfald, vist i Figur 102, understreger samme tendens som 

partiklerne fra den optimale kørsel, at der først sker en udbredelse mod nord og 

derefter, at udbredelserne sker i to retninger. 80-100 % af alle de stokastiske 

oplande har næsten samme udbredelse som den optimale partikelkørsel, nemlig at 

partikelbaner udbreder sig mod nord. Herefter ses det, at partikelbaner spreder sig 

i to retninger (60 – 80 % af de stokastiske udfald). Resten af de stokastiske udfald 

udbreder sig betydelig mere mod nordøst, samt mere i vestlig og østlig retning end 

partikelbanerne.   

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 103 Det administrative indvindingsopland for Redsted Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

 

Det administrative indvindingsopland for Redsted Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. Tæt 

ved indvindingsboringen er det administrative indvindingsopland meget 

domineret af 300 meter zonen omkring boringerne. Den generelle udformning af 

indvindingsoplandet for Redsted Vandværk er meget som partikelbanernes fra den 

optimale kørsel. Dog er den ”skarpe” kant mod øst inden partikelbanerne gik mod 

nordøst, ikke tydelig, men nærmere en blød bue. Det stokastiske udfald mellem 

80-100 % har ikke den store betydning, da partikelbanerne og 300 meter zonen er 

mere dominerende.  

 

Det administrative grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af Figur 

103, er baseret på endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Det 

grundvandsdannende opland findes hovedsageligt uden for 300 meter zonen. 

Transporttiden er størst for de endepunkter, der går mod vest (enkelt med mere 

end 200 år), ligesom det også var gældende for partikelbanerne. De endepunkter, 

der går mod nordøst, har en transporttid generelt på 25 til 50 år.   
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Hele indvindingsoplandet ligger udenfor området med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD). 

 

I forhold til det tidligere indvindingsopland, så udbreder det tidligere 

indvindingsopland sig betydelig længere mod nordøst og ender omkring Sønder 

Herreds Plantage. Årsagen kan findes i ændret metodik, hvor der kun introduceres 

partikler omkring filtrene. 

 

Sårbarhed 

Oplandet for Redsted Vandværk er indeholdt i det tidligere opland, men da 

vandkvaliteten er forringet i den ene boring siden den tidligere kortlægning, jf. 

/3/, er der foretaget en sårbarhedsvurdering. Redsted vandværk indvinder fra to 

indvindingsboringer DGU nr. 45.532 og 45.533, som begge er 83 m dybe.  

 

I forhold til den tidligere sårbarhedsvurdering, ændres der kun sårbarhed lokalt i 

300 m zonen omkring indvindingsboringerne, jf. Figur 104. 

Nitratsårbarhed for Redsted Vandværk 

I boring DGU nr. 45.533 er der siden den tidligere kortlægning blev afsluttet set en 

stigning i nitrat fra 1,95 mg/l i 2012 til 10,6 mg/l i 2016. Nitratindholdet i boring 

45.532 er i samme periode faldet fra 5,1 mg/l til 3,7 mg/l. Begge boringer 

indvinder vandtype B. På dette grundlag er der vurderet stor nitratsårbarhed i en 

300 m zone omkring de to boringer, jf. Figur 104. 

 

I den øvrige del af oplandet ses områder med lerlag på 5 m – 15 m, som er vurderet 

at have nogen nitratsårbarhed. Indenfor oplandet, hvor der er nogen 

nitratsårbarhed, ses boringer med vandtype A/B, og i en 300 m zone omkring 

disse boringer er der derfor vurderet stor nitratsårbarhed. I den nordøstligste del 

af indvindingsoplandet ses både nitratholdige boringer og ringe geologisk 

beskyttelse på mindre end 5 m lerlag, og i dette område er der stor nitratsårbarhed   

 

Sårbarhedszoneringen i Redsted Vandværks indvindingsopland fremgår af Figur 

104. 
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Figur 104 Nitratsårbarhed for Redsted Vandværk  

Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Redsted Vandværk 

Hovedparten af indvindingsoplandet indeholder områder med stor og nogen 

nitratsårbarhed jf. Figur 104. Indenfor områder med stor og nogen 

nitratsårbarhed, hvor der sker grundvandsdannelse, afgrænses NFI. 

 

Der forekommer ikke større sammenhængende områder i tilknytning til vandløb 

inden for indvindingsoplandet, hvor grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm 

årlig, jf. Figur 11 (kort med områder uden grundvandsdannelse). Der er derfor 

afgrænset NFI i det meste af indvindingsoplandet, jf. Figur 105. 

 

Det tidligere NFI havde en større udbredelse grundet det tidligere opland. 
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Figur 105 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Redsted Vandværk.  

Indsatsområde (IO) for Redsted Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af indsatsområde (IO). Inden for 

oplandet er arealanvendelsen primært landbrugsjord og spredt bebyggelse. Sydøst 

for kildepladsen indenfor 300 m zonen ligger Redsted by 

 

Det tidligere IO har en anden udbredelse, som skyldes at indvindingsoplandet er 

ændret.  

 

 
Figur 106 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Redsted 
Vandværk.   
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Sdr. Dråby Vandværk 
For Sdr. Dråby Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 18.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 31.58 og 31.106. Boring 31.58 og 31.106 

er filtersat i grundvandsmodellens lag 4.  

Partikelbaner 

 
Figur 107 Partikelbaner for Sdr. Dråby vandværk. 

Partikelbanerne til Sdr. Dråby Vandværk har en meget lokal udbredelse og 

bevæger sig i en nordlig retning og opnår en længde på ca. 400 meter. 
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Transporttider 

 
Figur 108 Transporttid for Sdr. Dråby vandværk. 

Transporttiden til den yderste partikel er maksimalt 100 år, men størstedelen af 

partikelbanerne har en transporttid på under 25 år.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 109 Stokastisk udfald for Sdr. Dråby vandværk. 
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Det stokastiske opland - se Figur 109 – følger de beregnede partikelbaner. Især det 

stokastiske opland med 80 - 100 % hyppighed har stort sammenfald med de 

beregnede partikelbaner.  

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 110 Det administrative indvindingsopland for Sdr. Dråby Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid.  

Det administrative indvindingsopland for Sdr. Dråby Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. Da 

oplandet er forholdsvis lokalt virker 300 meter zonen meget dominerende. Det 

administrative indvindingsopland er blevet udglattet, se Figur 110. 

 

Det grundvandsdannende opland findes i umiddelbar nærhed af boringerne, og 

transporttiden er her optil 100 år.  

 

Hele oplandet ligger uden for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

  

Det tidligere indvindingsopland strækker sig mere mod vest end det nye 

indvindingsopland, som tilskrives en finere opløsning af grundvandsstrømningen i 

den regriddede model.  

Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for Sdr. Dråby Vandværk ligger ikke indenfor det tidligere 

indvindingsopland, og derfor er der foretaget en sårbarhedsvurdering. Sdr. Dråby 

Vandværk har følgende indvindingsboringer, DGU nr. 31.58 og 31.106, som er 

henholdsvis 27,1 m og 29,4 m dybe.  
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Nitratsårbarhed for Sdr. Dråby Vandværk 

Lokalt omkring boringerne er der ca. 5 m – 11 m reduceret akkumuleret lerlag, 

som tyder på begrænset beskyttelse af grundvandsmagasinet. Dette bekræftes af 

vandkvaliteten, der er vandtype A og B. Siden den tidligere kortlægning blev 

afsluttet er der i boring DGU nr. 31.106 set en stigning i nitrat fra 1,8 mg/l i 2010 

til 3,4 mg/l i 2015. I boring DGU nr. 31.58 ses i samme periode ligeledes en 

stigning fra 2,1 mg/l til 3,9 mg/l. På grundlag af vandkvaliteten bibeholdes derfor 

den tidligere udpegning af stor sårbarhed i 300 m zonen omkring boringerne.  

 

I den resterende del af indvindingsoplandet er der i den tidligere kortlægning 

vurderet lille nitratsårbarhed, jf. /3/. I denne reviderede kortlægning vurderes der 

at væren nogen nitratsårbarhed. Den øgede sårbarhed i indvindingsoplandet er 

vurderet med udgangspunkt i dels den reducerede lerlagstykkelse i vandværkets 

indvindingsboringer på 5 m -11 m, dels i den reducerede lerlagstykkelse i boring 

DGU nr. 30.874, der ligger ca. 1.000 m vest for indvindingsoplandet, og som viser 

6 m reduceret akkumuleret lerlag. Der er således tegn på at lerlagene i området har 

begrænset reduktionskapacitet i forhold til nitrat og dermed yder en begrænset 

beskyttelse af grundvandsmagasinet. Oplandet uden for 300 m zonen er derfor 

vurderet at have nogen nitratsårbarhed, jf. Figur 111. 

 

 
Figur 111 Nitratsårbarhed for Sdr. Dråby Vandværk  
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Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Sdr. Dråby Vandværk 

Hele indvindingsoplandet indeholder områder med stor og nogen nitratsårbarhed, 

hvor der sker grundvandsdannelse, jf. Figur 111, hvorfor der er afgrænset NFI i 

hele indvindingsoplandet, jf. Figur 112.  

 

Der forekommer ikke større sammenhængende områder i tilknytning til vandløb 

inden for indvindingsoplandet, hvor grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm 

årlig, jf. Figur 11 (kort med områder uden grundvandsdannelse). 

 

Det tidligere NFI omfattede kun 300 m zonen. 

 

 
Figur 112 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Sdr. Dråby Vandværk.  
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Indsatsområde (IO) for Sdr. Dråby Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af indsatsområde (IO). Der er ingen 

større sammenhængende områder med fredskov eller beskyttet natur indenfor 

oplandet. 

 

I den sydøstlige del af indvindingsoplandet er der et mindre engområde, som er 

afgrænset som IO. Inden for resten af oplandet er arealanvendelsen primært 

landbrugsjord og langs Dråbystræde er der befæstet/bebygget areal. 

 

Det tidligere IO var i overensstemmelse med den tidligere NFI afgræsning kun 

afgrænset i 300 m zonen. 

 

 
Figur 113 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Sdr. Dråby 
Vandværk.  
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Sejerslev Vandværk a.m.b.a. 
For Sejerslev Vandværk a.m.b.a. er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 150.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 31.51 og 31.154. Boringerne er filtersat i 

grundvandsmodellens lag 4.  

Partikelbaner 

 
Figur 114 Partikelbaner for Sejerslev Vandværk a.m.b.a. 

Hovedparten af partikelbanerne til Sejerslev Vandværk a.m.b.a. bevæger sig i en 

sydlig retning og opnår en længde på ca. 2 km. Derudover er der også nogle af 

partikelbanerne der bevæger sig mod nord, men ikke længere end 300 meter fra 

boringen. 
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Transporttider 

 
Figur 115 Transporttider for Sejerslev Vandværk a.m.b.a. 

Transporttiden til den yderste partikel er betydeligt mere end 200 år. Partikler 

med en maksimal transporttid på 200 år strækker sig omkring 2 km fra 

indvindingsboringen, se Figur 115. Partikelbanerne, der udbreder sig mod nord, 

har hovedsageligt en transporttid på 25 år. Ganske få partikler med transporttid 

over 25 år har en nordlig udbredelse.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 116 Stokastiske udfald for Sejerslev Vandværk a.m.b.a. 
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De stokastiske beregninger viser et stort sammenfald af partikelbaner fra den 

optimale kørsel og den stokastiske analyses 80 – 100 %-interval. Der findes et 

80 – 100 %-interval ca. 2 km fra boringerne, og disse har tilnærmelsesvis samme 

udbredelse som partikelbanerne.  

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 117 Det administrative indvindingsopland for Sejerslev Vandværk 
a.m.b.a. (blå polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland 
med transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for Sejerslev Vandværk a.m.b.a. ligner 

meget partikelbanerne fra den optimale kørsel og det stokastiske opland med 80 – 

100 % intervallet. Den store bredde af indvindingsoplandet omkring indvindings-

boringerne gør, at der ikke kan ses forskel på indvindingsoplandet med og uden 

300 meter zone.  

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af figuren, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Det største antal af 

endepunkter findes indenfor indvindingsoplandet i den vestlige del og tæt på 

boringerne. Den maksimale transporttid er på mere end 200 år, og nogle af disse 

findes også uden for indvindingsområdet. 

 

Oplandet ligger delvist i området med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

 

Boringerne er nye i den samlede model og indgik tidligere i Sejerslev modellen fra 

2006. Det har ikke været muligt at fremskaffe det tidligere indvindingsopland i 

GIS format, hvorfor det ikke er illustreret på figuren.  
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Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for Sejerslev Vandværk ligger primært OSD. Sejerslev 

Vandværk har følgende indvindingsboringer, DGU nr. 31.51 og 31.154, som 

henholdsvis 29,8 m og 28,75 m dybde.  

Nitratsårbarhed for Sejerslev Vandværk 

Grundvandet fra indvindingsboringerne DGU nr. 31.51 og 31.154 er nitratfrit og 

vandtype C. Sulfatindholdet er hhv. 80 mg/l og 78 mg/l og er stigende, hvilket er 

tegn på at der sker en omsætning af nitrat i jordlagene. 

 

Magasinet er boringsnært og i den østlige del af indvindingsoplandet overlejret af 

mere end 15 m beskyttende lerlag, og boringsnært er der 17 m reduceret 

akkumuleret ler. Den østlige del af oplandet er dels pga. de beskyttende lerlag dels 

pga. vandkvaliteten vurderet til at have lille nitratsårbarhed. I den centrale del af 

indvindingsoplandet er der 5 m-15 m lerlag og i den vestlige del af oplandet er 

lerlagene mindre end 5 m. Grundvandsdannelsen sker i dette område, jf. Figur 117, 

og i denne del af oplandet vurderes magasinet derfor at have nogen og stor 

nitratsårbarhed. 

 

Sårbarhedszoneringen i Sejerslev Vandværks indvindingsopland fremgår af Figur 

118. 

 

Figur 118 Nitratsårbarhed for Sejerslev Vandværk  
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Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Sejerslev Vandværk 

Indvindingsoplandet indeholder områder med stor, nogen og lille nitratsårbarhed 

jf. Figur 118. I områder med stor og nogen nitratsårbarhed, hvor der sker 

grundvandsdannelse, er der afgrænset NFI, jf. Figur 119. 

 

Der forekommer ikke større sammenhængende områder i tilknytning til vandløb 

inden for indvindingsoplandet, hvor grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm 

årlig, jf. Figur 11 (kort med områder uden grundvandsdannelse). 

 

Sejerslev var ikke omfattet af den tidligere kortlægning fra 2014, /3/, men i 

”Rettelsesblad til grundvandskortlægningen for kortlægningsområde Sejerslev”, 

/7/, er der afgrænset NFI i hele OSD Sejerslev, og dermed også i størstedelen af 

Sejerslev indvindingsopland.  

 

 
Figur 119 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Sejerslev Vandværk  
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Indsatsområde (IO) for Sejerslev Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO. Der er ingen større 

sammenhængende områder med fredskov eller beskyttet natur indenfor oplandet. 

Inden for indvindingsoplandet og NFI er arealanvendelsen befæstet/bebygget 

areal (Sejerslev by), og landbrugsjord. 

 

Det tidligere IO var afgrænset i hele OSD Sejerslev, og dermed også i størstedelen 

af Sejerslev indvindingsopland.  

 

 
Figur 120 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Sejerslev 
Vandværk  
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Sillerslev Vandværk a.m.b.a. 
For Sillerslev Vandværk a.m.b.a. er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 25.000 m3.  

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 45.  502 og 45. 568. Boringerne er 

filtersat i grundvandsmodellens lag 5. 

Partikelbaner 

 
Figur 121 Partikelbaner for Sillerslev Vandværk a.m.b.a. 

Partikelbanerne til Sillerslev Vandværk a.m.b.a. bevæger sig i en smal bane ca. 10 

km mod nord mod potentialetoppen ved Sønder Herreds Plantage. 

 

Partikelbanerne udbreder sig de første ca. 1,5 km mod nordvest, og derefter er der 

et knæk, der bevæger sig i en mere nordøstlig retning langs med partikelbanerne 

fra boringerne for Sillerslevøre Vandværk. Grunden til at udbredelsen er så 

langstrakt skyldes dybe partikler, der er overlejret af tykke dæklag.  

Sønder Herreds 

Plantage 
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Transporttider 

 
Figur 122 Transporttid for Sillerslev Vandværk a.m.b.a. 

Tæt på boringerne har partiklerne en transporttid på 25 år, og derfra stiger den til 

mere end 200 år. Grunden til den høje transporttid skyldes den dybe filtersætning.   

Stokastisk analyse 

 
Figur 123 Stokastiske udfald for Sillerslev Vandværk a.m.b.a. 
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Det stokastiske opland – Figur 123– har noget større bredde end partikelbanerne 

og strækker sig omtrent tilsvarende mod nord. Det stokastiske område med 80 –

 100 % interval har stort sammenfald med de beregnede partikelbaner.  

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 124 Det administrative indvindingsopland for Sillerslev Vandværk 
a.m.b.a. (blå polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland 
med transporttid.  

Det administrative indvindingsopland for Sillerslev Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. Tæt 

ved indvindingsboringen er det administrative indvindingsopland meget 

domineret af 300 meter zonen omkring boringen. Det stokastiske opland med en 

hyppighed på 80-100 procent har ikke nogen betydning for udformningen af 

indvindingsoplandet. Det administrative indvindingsopland er blevet udglattet. 

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af figuren, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Det 

grundvandsdannende opland findes hovedsageligt i den sydlige del af 

indvindingsoplandet, mens der i den nordlige del findes få endepunkter. Det 

yngste vand findes i nærheden af boringen, og transporttiden stiger derfor med 

afstanden fra boringen til mere end 200 år.     

 

Indvindingsoplandet ligger delvist indenfor området med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD). 

 

Der er stor forskel mellem det tidligere og det nye indvindingsopland. Det tidligere 

indvindingsopland udbreder det sig mere lokalt og breder sig både i en sydlig og 

nordlig retning. Forskellen skyldes, at der i den nye model er benyttet flere 

partikler for at få en mere robust model. I dette område resulterer de flere 

partikler i at nogle enkelte af partiklerne bevæger sig i en større afstand af 
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boringen. Denne effekt er yderligere forstærket af, at magasinet er indsnævret af 

områder med ler hvilket yderligere medvirker til en udstrækning af 

indvindingsområdet. 

Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for Sillerslev Vandværk a.m.b.a. ligger delvist udenfor OSD, 

derfor er der foretaget en sårbarhedsvurdering. Sillerslev Vandværk a.m.b.a. har 

følgende indvindingsboringer, 45.502 og 45.568, som er henholdsvis 42 m og 45 m 

dybe. 

Nitratsårbarhed for Sillerslev Vandværk a.m.b.a. 

Boringsnært er der er ikke noget reduceret akkumuleret ler, og 

grundvandskvaliteten fra begge boringer er nitratholdig og vandtype A. I DGU nr. 

45.502 blev der i 2015 målt 39 mg/l nitrat og i boring DGU nr.45.568 var der i 

2017 et nitratindhold på 17 mg/l. Grundvandskvaliteten og de reducerede lerlag 

omkring boringerne indikerer stor sårbarhed. Der er derfor vurderet stor 

nitratsårbarhed i en 300 m zone omkring indvindingsboringerne. I den øvrige del 

af indvindingsoplandet er der sammenhængende lerlag på maks. 15 m tykkelse, jf. 

Figur 8, der viser akkumuleret lerlagstykkelser i hele Morsø Kommune. I oplandet 

vurderes der derfor at være nogen nitratsårbarhed. 

 

I den helt nordligste del af indvindingsoplandet ses et mindre område med 

lerdæklag større end 15 m, og i dette område er der vurderet lille nitratsårbarhed. 

 

Sårbarhedszoneringen i Sillerslev Vandværks indvindingsopland fremgår af Figur 

125. 

 

 
Figur 125 Nitratsårbarhed for Sillerslev Vandværk a.m.b.a.  
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Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Sillerslev Vandværk a.m.b.a. 

Indvindingsoplandet indeholder områder med stor, nogen og lille nitratsårbarhed 

jf. Figur 125. Områder med stor eller nogen nitratsårbarhed, hvor der sker 

grundvandsdannelse, afgrænser NFI, jf. Figur 126. 

 

I den nordligste ende af indvindingsoplandet gennemskæres oplandet af to 

vandløb. I tilknytning til disse vandløb er der større sammenhængende områder, 

hvor grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm årlig, og i disse områder 

afgrænses ikke NFI, jf. Figur 126. Områder uden grundvandsdannelse fremgår af 

Figur 11 i afsnittet om områdeafgrænsninger. I den resterende del af oplandet er 

der afgrænset NFI. 

 

Det tidligere NFI udbreder sig kun i den sydlige del, hvilket skyldes at det tidligere 

indvindingsopland har en mere lokal udbredelse omkring boringerne.  

 

 
Figur 126 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Sillerslev Vandværk 
a.m.b.a.  
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Indsatsområde (IO) for Sillerslev Vandværk a.m.b.a. 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO. Inden for indvindings-

oplandet findes der ingen større sammenhængende områder med beskyttet natur.  

 

Arealanvendelsen i indvindingsoplandet er primært landbrugsarealer og spredt 

befæstet/bebygget areal. 

 

Det tidligere IO udbreder sig kun i den sydlige del, hvilket skyldes, at det tidligere 

indvindingsopland har en mere lokal udbredelse omkring boringerne. 

 

 
Figur 127 Viser indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Sillerslev 
Vandværk a.m.b.a.  
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Sillerslevøre Vandværk 
For Sillerslevøre Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 5.500 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 45.644 og DGU nr. 45.669. Boringerne 

er filtersat i grundvandsmodellens lag 7.  

Partikelbaner 

 
Figur 128 Partikelbaner for Sillerslevøre Vandværk. 

Partikelbanerne fra kildepladsen har generelt en nordlig retning. Størstedelen af 

partikelbanerne har en lokal udbredelse omkring boringerne, mens der er nogle få 

partikelbaner, som udbreder sig 10 km mod nord op til Sønder Herreds Plantage – 

et skovområde, hvor flere af de andre vandværkers partikelbaner har deres 

udgangspunkt fra. Partikelbanerne er derfor meget lange på trods af den lille 

indvinding på 5500 m3, som skyldes dybden af filtrene.  Derudover har 

partikelbanerne samme udbredelse som Sillerslev Vandværk, der ligger 700 meter 

nord for boringerne. 
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Transporttider 

 
Figur 129 Transporttid for Sillerslevøre Vandværk. 

Den maksimale transporttid er mere end 200 år, som både gælder de 

partikelbaner, der er ligger meget lokalt dvs. under 1 km fra boringerne og dem der 

bevæger sig mod nord. Derudover ses det, at der en meget skarp afgræsning øst for 

boringerne, hvor transporttiden går fra 25 år til mere end 200 år pga. en tæt 

geologisk formation.   

Stokastisk analyse 

 
Figur 130 Stokastiske udfald for Sillerslevøre Vandværk.  
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De stokastiske udfald for Sillerslevøre Vandværk vist i Figur 130 viser et stort 

sammenfald mellem partikelbanerne. Det stokastiske opland med 80 – 100 % -

intervallet har stort sammenfald med partikelbanerne tættest på kildepladsen. 

Partikelbaner fra den optimale kørsel spreder sig længere mod nord end 

partiklerne fra de stokastiske kørsler.  

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 131 Det administrative indvindingsopland for Sillerslevøre Vandværk 
(blå polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for Sillerslevøre Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. De 

første 300 meter er mest domineret af 300 meter zonen. Udbredelsen mod vest er 

påvirket af partikelbanerne, mens udbredelsen mod øst er påvirket af det 

stokastiske opland med hyppighed på 80-100 %. Det administrative 

indvindingsopland er blevet udglattet - se Figur 131. 

 

Det grundvandsdannende opland findes ikke i nærheden af boringen, men kun i 

den sydlige og nordlige del af indvindingsoplandet. Derudover findes der 

endepunkter uden for indvindingsoplandet med en transporttid på mere end 200 

år. 

  

Hele oplandet ligger udenfor området med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

 

Til sammenligning strækker det tidligere beregnede indvindingsopland sig i en 

mere nordlig retning, men oplandene er for størstedelens vedkommende 

sammenfaldende.  
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Sårbarhed 

Indvindingsoplandet er ikke helt sammenfaldende med det tidligere opland og 

derfor er der foretaget en sårbarhedsvurdering. Sillerslevøre Vandværk har 

følgende indvindingsboringer, DGU nr. 45.644 og 45.669, som begge er 66 m 

dybe. 

Nitratsårbarhed for Sillerslevøre Vandværk 

Boringerne er filtersat i et grundvandsmagasin som lokalt omkring boringerne er 

beskyttet af 15-23 m akkumuleret ler, men den reducerede akkumulerede 

lerlagstykkelse er kun 1–6 m. Grundvandet fra indvindingsboringerne er nitratfrit 

og har vandtype C. Der er et moderat højt sulfatindhold i vandværkets boringer på 

65 mg/l og 66 mg/l, som formodes at stamme fra pyritoxidation forårsaget af 

nedsivende nitrat. Der er således fortsat reduktionskapacitet i forhold til nitrat, 

men de ringe akkumulerede lerlagstykkelser boringsnært indikerer sårbarhed i 

forhold til nitrat. Vandværkets to tidligere boringer, der er sløjfet på grund af for 

højt nitratindhold (DGU-nr. 45.209 og 45.432), var ca. 20 m dybe, og det 

bekræfter at der er stor nitratsårbarhed knyttet til det øvre magasin. Der er derfor 

vurderet stor sårbarhed i en 300 m zone omkring vandværkets 

indvindingsboringer.  

 

Indvindingsoplandet er delvis sammenfaldende med indvindingsoplandet til 

Sillerslev Vandværk, som indvinder nitratholdigt vand, og derfor er der i en 300 m 

zone omkring Sillerslev Vandværks indvindingsboringer vurderet stor 

nitratsårbarhed. I den resterende del af indvindingsoplandet er der 

lerlagstykkelser på maks. 15 m, jf. Figur 8 (akkumuleret lerlagstykkelser i hele 

Morsø Kommune), og i denne del af oplandet vurderes nogen nitratsårbarhed. 

 

Sårbarhedszoneringen i Sillerslevøre Vandværks indvindingsopland fremgår af 

Figur 132. 

 

 
Figur 132 Nitratsårbarhed for Sillerslevøre Vandværk   
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Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Sillerslevøre Vandværk 

Indvindingsoplandet indeholder områder med stor, nogen og lille nitratsårbarhed 

jf. Figur 132. Områder med stor eller nogen nitratsårbarhed, hvor der sker 

grundvandsdannelse, afgrænser NFI, hvilket ses i størstedelen af 

indvindingsoplandet jf. Figur 133. 

 

Der forekommer ikke større sammenhængende områder i tilknytning til vandløb 

inden for indvindingsoplandet, hvor grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm 

årlig, jf. Figur 11 (kort med områder uden grundvandsdannelse). 

 

Det tidligere NFI ligger længere mod nord, som skyldes, at indvindingsoplandet 

har ændret sig.  

 

 
Figur 133 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Sillerslevøre Vandværk  
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Indsatsområde (IO) for Sillerslevøre Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO. Der findes ingen områder 

med beskyttet naturområder eller fredskov, hvorfra der sker en begrænset 

nitratudvaskning. Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet er primært 

landbrugsjord og i mindre grad befæstet/bebygget areal, og der er derfor afgrænset 

IO indenfor hele NFI afgræsningen. 

 

 
Figur 134 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Sillerslevøre 
Vandværk  
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Solbjerg Vandværk 
For Solbjerg Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 60.000 m3.  

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.  593, 37.  843 og 37.  1069. 

Boringerne er filtersat i grundvandsmodellens lag 2. 

Partikelbaner 

 
Figur 135 Partikelbaner for Solbjerg Vandværk. 

Partikelbanerne til Solbjerg vandværk bevæger ca. 4 km mod nord, jf. Figur 135. 

De første ca. 1 km bevæger partikelbanerne mod nordvest, hvorefter der er nogle af 

partikelbanerne, der bevæger sig mod nordøst i en tynd bane. Partikelbanerne der 

bevæger sig mod nordøst afgrænses af partikelbanerne fra Øster Jølby Vandværk.  



 

 

143 

Transporttider 

 
Figur 136 Transporttid for Solbjerg Vandværk 

Den maksimale transporttid er mere end 200 år, som gælder for de partikelbaner, 

der bevæger sig mod nordøst. De nære partikelbaner, som udbreder sig i 

nordvestlig retning, har en transporttid på op til 100 år, og primært op til 25 år.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 137 Stokastiske udfald for Solbjerg Vandværk. 
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Det stokastiske opland har ligesom partikelbanerne en nordlig retning. 80 – 100 % 

intervallet har stort sammenfald med de beregnede partikelbaner. Det øvrige 

område strækker sig over et betydeligt større areal end partikelbanerne fra den 

optimale kørsel. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 138 Det administrative indvindingsopland for Solbjerg vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid.  

Det administrative indvindingsopland for Solbjerg Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. De 

første 300 meter er domineret af 300 meter zonen, mens udbredelsen er størst 

påvirket af partikelbanernes udbredelse.  Det stokastiske opland med 80 – 100 % 

intervallet præger i dette tilfælde ikke indvindingsoplandets udbredelse. 

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af figuren, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Det 

grundvandsdannende opland findes i hele indvindingsoplandet. Den maksimale 

transporttid er mere end 200 år. 

 

Oplandet findes delvist udenfor området med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 

for den vestlige del af oplandet. 

 

Til sammenligning har det tidligere beregnede indvindingsopland en meget 

mindre udbredelse end det nye, men oplandet udbreder sig i samme nordvestlige 

retning. Forskellen skyldes et øget antal partikler, hvor enkelte partikler bevæger 

sig mod nordvest mod højere trykniveauer. Indvindingstilladelsen er øget fra ca. 

50.000 m3/år til 60.000 m3/år. 
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Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for Solbjerg Vandværk har en væsentlig anden udbredelse 

end tidligere, og derfor er der foretaget en sårbarhedsvurdering. Solbjerg 

Vandværk har tre indvindingsboringer DGU nr. 37.843, 37.593 og 37.1069, der er 

35 m, 33 m og 36 m dybe. 

 

Tidligere boring DGU nr. 37.592, der var 33 m dyb, havde nitratindhold på 32 

mg/l (1988). 

Nitratsårbarhed for Solbjerg Vandværk 

Solbjerg Vandværk indvinder fra et grundvandsmagasin som lokalt omkring 

boringerne er beskyttet af 12-13 m akkumuleret ler, men den reducerede 

akkumulerede lerlagstykkelse er kun 4–5 m. Grundvandet fra indvindings-

boringerne er nitratholdigt og har vandtype A (37.593 og 37.1069) og B (37.843). 

De seneste analyser viser nitratindhold på 17 mg/l (37.1069, 2017), 28 mg/l 

(37.593, 2015) og 1 mg/l (37.843, 2015). Vandkvaliteten og de ringe akkumulerede 

lerlagstykkelser boringsnært indikerer sårbarhed i forhold til nitrat. Der er derfor 

vurderet stor sårbarhed i en 300 m zone omkring vandværkets 

indvindingsboringer.  

 

I det resterende område af indvindingsoplandet er der nogen og lille 

nitratsårbarhed jf. Figur 139, hvilket skyldes, at grundvandet her er beskyttet af 

sammenhængende lerlag på mere end 5 meter. 

 

 
Figur 139 Nitratsårbarhed for Solbjerg Vandværk  

Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Solbjerg Vandværk 

Indvindingsoplandet indeholder primært områder med stor og nogen 

nitratsårbarhed, og kun et mindre område med lille nitratsårbarhed, jf. Figur 139. 

I områder med stor og nogen nitratsårbarhed, hvor der sker grundvandsdannelse, 

afgrænses NFI. Der forekommer ikke større sammenhængende områder i 
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tilknytning til vandløb inden for indvindingsoplandet, hvor grundvandsdannelsen 

er mindre end 0 mm årlig, jf. Figur 11 (kort med områder uden grundvands-

dannelse). Der er derfor afgrænset NFI i størstedelen af oplandet. I områder med 

lille nitratsårbarhed afgrænses ikke NFI, hvilket er tilfældet i den nordligste del af 

indvindingsområdet, jf. Figur 140. 

 

Det tidligere NFI har en mindre udbredelse pga. af, at det tidligere 

indvindingsopland er mindre, men det tidligere NFI er sammenfaldende med den 

nye afgrænsning.  

 

 
Figur 140 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Solbjerg Vandværk  
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Indsatsområde (IO) for Solbjerg Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO. Der forekommer ikke større 

sammenhængende naturbeskyttede områder inden for indvindingsoplandet, 

hvorfra der som udgangspunkt sker en begrænset nitratudvaskning. 

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet er hovedsageligt og 

landbrugsjord og spredt befæstet/bebygget areal. 

 

 
Figur 141 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Solbjerg 
Vandværk  
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Sundby Mors Vandværk 
For Sundby Mors Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 75.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.  617 og 37.  625. Boringerne er 

filtersat i grundvandsmodellens lag 2.  

Partikelbaner 

 
Figur 142 Partikelbaner for Sundby Mors Vandværk. 

Partikelbanerne fra kildepladsen bevæger sig hovedsageligt ca. 1 km i nordøstlig 

retning. Udbredelsen er derfor meget lokal, hvilket skyldes den overfladenære 

indvinding. 
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Transporttider 

 
Figur 143 Transporttid for Sundby Mors Vandværk. 

Transporttiden er ens i alle retninger, og den maksimale transporttid er under 25 

år, hvilket skyldes den overfladenære indvinding. 

Stokastisk analyse 

 
Figur 144 Stokastiske udfald for Sundby Mors Vandværk. 
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Det stokastiske opland har ligesom partikelbanerne en nordøstlig retning. 80 – 

100 % intervallet har stort sammenfald med de beregnede partikelbaner. 

Derudover strækker de øvrige hyppigheder sig over et større område.  

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 145 Det administrative indvindingsopland for Sundby Mors Vandværk 
(blå polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for Sundby Mors Vandværk er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. Da 

oplandet er forholdsvis lokalt er 300 meter zonen meget dominerende, hvilket gør, 

at det 80-100 % stokastiske interval ikke har den store indflydelse på oplandets 

udformning. Det er derfor 300 meter zonen og partikelbanernes udstrækning, der 

har indflydelse på udformningen af det administrative indvindingsopland. 

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af Figur 145, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Alle endepunkter findes 

indenfor indvindingsoplandet og har en transporttid på under 25 år. 

 

Indvindingsoplandet ligger uden for området med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD). 

 

Det tidligere indvindingsopland er meget sammenfaldende med det nye 

indvindingsopland, dog strækker det nye sig ca. 100 m længere mod nord. 

Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for Sundby Mors Vandværk er ikke helt sammenfaldende 

med det tidligere opland, og derfor er der foretaget en sårbarhedsvurdering. 

Sundby Mors Vandværk har følgende indvindingsboringer, DGU nr. 37. 617 og 

37.625, som er henholdsvis 42,5 m og 37,2 m dybe. 
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Nitratsårbarhed for Sundby Mors Vandværk 

Lokalt omkring boringerne er der ca. 15–18 m reduceret akkumuleret lerlag, som 

indikerer nogen til god beskyttelse af grundvandsmagasinet. Dette bekræftes af 

vandkvaliteten, der er nitratfri og vandtype C med stabilt sulfatindhold på ca. 35 

mg/l. På grundlag af vandkvaliteten og de reducerede akkumulerede lerlag over 

magasinet vurderes der at være lille nitratsårbarhed i indvindingsoplandet.  

 

 
Figur 146 Nitratsårbarhed for Sundby Mors Vandværk  

Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Sundby Mors Vandværk 
Inden for indvindingsoplandet findes der udelukkende områder, der har lille 

nitratsårbarhed. Der er derfor ingen relevante NFI-områder.   

Indsatsområde (IO) for Sundby Mors Vandværk 

Der er ingen relevante IO indenfor indvindingsoplandet. 
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Sydmors vandforsyning 
For Sydmors Vandforsyning er der beregnet et nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 70.000 m3. 

  

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 45.  234 og 45.  293. Boringerne er 

filtersat i grundvandsmodellens lag 5. 

Partikelbaner 

 
Figur 147 Partikelbaner for Sydmors vandforsyning. 

Partikelbanerne til Sydmors vandforsyning bevæger sig ca. 7 km mod nordøst jf. 

Figur 147. Partikelbanerne udbreder sig de første ca. 1 km mod nord, og derefter er 

der et knæk, så er der en meget smal bane, der bevæger sig i en mere nordøstlig 

retning langs med partikelbanerne fra boringerne for Sillerslev Vandværk.  
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Transporttider 

 
Figur 148 Transporttid for Sydmors Vandforsyning. 

Transporttiden til den yderste partikel er mere end 200 år, hvor partikelbanerne 

samles i et tyndt bånd. Partikler med maksimal transporttid på 200 år strækker sig 

omkring 4 km fra indvindingsboringen, jf. Figur 148.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 149 Stokastiske udfald for Sydmors Vandforsyning. 
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De stokastiske udfald for Sydmors Vandforsyning ses i Figur 149. De stokastiske 

beregninger viser et sammenfald af partikelbaner fra den optimale kørsel og den 

stokastiske analyses 80 – 100 %-interval. Der findes et 80 – 100 %-interval ca. 4-5 

km fra boringerne. Dette område er ikke medtaget i optegningen af det 

administrative opland, da det afviger meget fra partikelbanernes udbredelse. 

Udover partikelbanerne fra den optimale kørsel spreder partiklerne i de 

stokastiske kørsler sig over et stort areal.  

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 150 Det administrative indvindingsopland for Sydmors Vandforsyning 
(blå polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid.  

Det administrative indvindingsopland for Sydmors Vandforsyning er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. De 

første 300 meter er domineret af 300 meter zonen, mens udbredelsen af 

indvindingsoplandet mod nordøst skyldes partikelbanernes udbredelse. Det 

stokastiske opland har ikke indflydelse på udformningen. Det administrative 

indvindingsopland er blevet udglattet. 

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af figuren, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Endepunkter findes i den 

midterste del af indvindingsoplandet, hvor transporttiden er mere end 200 år. 

Transporttiden varierer mellem 0 og mere end 200 år.  

 

Det er kun den sidste del af indvindingsoplandet, der ligger i OSD område (særlig 

drikkevandsinteresser). 

 

Det tidligere beregnede indvindingsopland har ikke ligeså lang udbredelse mod 

nordøst som det nye opland. Den første halvdel af det nye opland er meget 

sammenfaldende med det tidligere opland. 
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Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for Sydmors Vandforsyning er ikke sammenfaldende med det 

tidligere opland, og derfor er der foretaget en sårbarhedsvurdering. Sydmors 

Vandforsyning har følgende indvindingsboringer, DGU nr. 45.234 og 45.293, som 

er henholdsvis 33 m og 32,5 m dybe.  

Nitratsårbarhed for Sydmors Vandforsyning 

Boringerne er filtersat i et grundvandsmagasin som lokalt omkring boringerne er 

beskyttet af 6-10 m reduceret akkumuleret ler. Grundvandet fra 

indvindingsboringerne er nitratfrit og har vandtype C. Der er et moderat til højt 

sulfatindhold i vandværkets boringer på 64 mg/l (45.234, 2014) og 81 mg/l 

(45.293, 2014), som formodes at stamme fra pyritoxidation forårsaget af 

nedsivende nitrat. Der er således fortsat reduktionskapacitet i forhold til nitrat.  

 

På grundlag af vandkvaliteten og de reducerede akkumulerede lerlag boringsnært 

og lerlagstykkelserne i indvindingsoplandet, jf. Figur 8, er der vurderet nogen 

nitratsårbarhed i hele indvindingsoplandet, jf. Figur 151. 

 

 
Figur 151 Nitratsårbarhed for Sydmors Vandforsyning  
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Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Sydmors Vandforsyning 

Hele indvindingsoplandet er vurderet at have nogen nitratsårbarhed, jf. Figur 151. 

Områder med nogen nitratsårbarhed, hvor der sker grundvandsdannelse, 

afgrænser NFI. I den nordligste del af indvindingsoplandet gennemskæres 

oplandet af et vandløb. I tilknytning til vandløbet er der et større 

sammenhængende område, hvor grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm årlig, 

og i dette område afgrænses ikke NFI. Områder uden grundvandsdannelse 

fremgår af Figur 11 i afsnittet om områdeafgrænsninger. I den resterende del af 

oplandet er der afgrænset NFI. 

 

Det tidligere NFI har en mindre udbredelse, hvilket skyldes, at det tidligere 

indvindingsopland er mindre.  

 

 
Figur 152 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Sydmors Vandforsyning  
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Indsatsområde (IO) for Sydmors Vandforsyning 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO.  

 

Der er ingen større sammenhængende områder med fredskov eller beskyttet natur 

indenfor oplandet, hvorfra der sker en begrænset nitratudvaskning. Nord for 

boringerne er der et mindre område med mose og eng, jf. Figur 13 i afsnittet om 

områdeafgrænsning. Inden for resten af indvindingsoplandet er arealanvendelsen 

primært landbrugsjord samt Øster Assels by. Hele NFI området er derfor 

afgrænset til IO. 

 

Det tidligere IO har en mindre udbredelse, hvilket skyldes, at det tidligere 

indvindingsopland er mindre. 

 

 
Figur 153 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Sydmors 
Vandforsyning 
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Thorup-Vester Jølby Vandværk I/S 
For Thorup-Vester Jølby Vandværk er der beregnet et nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 45.000 m3.  

 

Indvindingen sker fra boringen DGU nr. 37.420. Boringen er filtersat i 

grundvandsmodellens lag 5. Boring med DGU nr. 37.1033 er førhen blevet 

anvendt, men nu er den blevet nedlagt.   

Partikelbaner 

 
Figur 154 Partikelbaner for Thorup-Vester Jølby Vandværk I/S. 

Grundvandet strømmer til Thorup-Vester Jølby Vandværk I/S fra øst – samme  

område som Solbjerg Vandværk og Øster Jølby Vandværk. Oplandet strækker sig 

ca. 2 km mod øst. Partikelbanerne bevæger sig først kort i nordlig retning, 

hvorefter der er et knæk, og de bevæger sig mod øst i en vifte.  
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Transporttider 

 
Figur 155 Transporttid for Thorup-Vester Jølby Vandværk I/S. 

Grundvandet bevæger sig hurtigt hen til boringen, og langt størstedelen af 

partikelbanernes transporttid er under 25 år. Det er kun den alleryderste del af 

partikelbanerne, som har op til 50 års transporttid. Grunden til dette er begrænset 

dæklag, jf. Figur 8, og høj ledningsevne. 

Stokastisk analyse 

 
Figur 156 Stokastiske udfald for Thorup-Vester Jølby Vandværk I/S. 
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Det stokastiske opland, se Figur 156 – har ligesom partikelbanerne en nordøstlig 

retning. 80 – 100 % intervallet har stort sammenfald med de beregnede 

partikelbaner med samme retning og udbredelse. Det øvrige område strækker sig 

over et større areal længere mod nord og nordøst. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 157 Det administrative indvindingsopland for Thorup-Vester Jølby 
Vandværk I/S (blå polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede 
opland med transporttid.  

Det administrative indvindingsopland for Thorup-Vester Jølby Vandværk I/S er en 

sammensmeltning af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. De 

første 300 meter er domineret af 300 meter zonen. Det stokastiske opland med 

80 – 100 % intervallet og partikelbanerne er stort set sammenfaldende og dækker 

et stort areal der bestemmer indvindingsoplandets udformning. Det 

administrative indvindingsopland er blevet udglattet. 

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af figuren, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Endepunkter findes 

indenfor indvindingsoplandet, dog kun i den østlige del. Den maksimale 

transporttid er 50 år, ligesom det ses med partikelbanerne.  

 

Oplandet ligger udenfor området med særlige drikkevandsinteresser (OSD).  

 

Det tidligere beregnede indvindingsopland afviger meget i forhold til nye 

beregnede indvindingsopland. Det tidligere beregnede indvindingsopland bevæger 

sig mere i en sydlig retning. Grunden til at en så markant ændring i 

indvindingsoplandets retning skyldes, at kildepladsen er placeret meget tæt på et 

grundvandskel. Da grundvandskellet har rykket sig ca. 100 m mod syd i den 

opdaterede model som et resultat af ændret indvinding i området og regridning af 

modellen, bevæger indvindingsområdet sig nu mod nord i stedet for syd. 
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Sårbarhed 

Indvindingsoplandet for Thorup-Vester Jølby Vandværk afviger væsentligt fra det 

tidligere beregnede indvindingsopland, og derfor er der foretaget en 

sårbarhedsvurdering. Thorup-Vester Jølby Vandværk har følgende 

indvindingsboring, DGU nr. 37.420, som er 37,2 m dyb. 

Nitratsårbarhed for Thorup-Vester Jølby Vandværk 

Boringen er filtersat i et grundvandsmagasin som lokalt omkring boringen kun er 

beskyttet af 4 m reduceret akkumuleret ler. Grundvandet er nitratfrit og har 

vandtype C. Sulfatindholdet ligger i seneste analyse fra 2014 på 33 mg/l og viser 

svagt stigende udvikling, som er tegn på at der sker pyritoxidation forårsaget af 

nedsivende nitrat. Grundvandet passerer således lerlag med reduktionskapacitet i 

forhold til nitrat, men de ringe akkumulerede lerlagstykkelser boringsnært 

indikerer sårbarhed i forhold til nitrat. Der er derfor vurderet stor sårbarhed i en 

300 m zone omkring vandværkets indvindingsboring.  

 

I den centrale del af oplandet er der sammenhængende lerlag på 5-15 m, jf. Figur 

8, og i dette område er der vurderet nogen nitratsårbarhed. I den østligste del af 

indvindingsoplandet er der lille nitratsårbarhed, da grundvandet i dette område er 

beskyttet af et sammenhængende lerlag på mere end 15 meter, jf. Figur 8 

(lerlagskort for hele Morsø Kommune).   

 

Sårbarhedszoneringen i Thorup-Vester Jølby Vandværks indvindingsopland 

fremgår af Figur 158. 

 

 
Figur 158 Nitratsårbarhed for Thorup-Vester Jølby Vandværk  
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Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Thorup-Vester Jølby Vandværk 

Indvindingsoplandet indeholder områder med stor, nogen og lille nitratsårbarhed, 

jf. Figur 160. Områder med stor og nogen nitratsårbarhed, hvor der sker 

grundvandsdannelse, afgrænser NFI. 

 

Centralt i 300 m zonen gennemskæres indvindingsoplandet af et vandløb. I 

tilknytning til vandløbet er der et større sammenhængende område, hvor 

grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm årlig, jf. Figur 159. Da 300 m zonen er 

vurderet at have stor nitratsårbarhed på grund af et meget begrænset reduceret 

lerlag, er det valgt at bibeholde NFI i 300 m zonen og den resterende lille del af 

området uden grundvandsdannelse indenfor oplandet. 

 

 
Figur 159 Område uden grundvandsdannelse i Thorup V. Jølby indvindings-
opland 

I den østlige del af oplandet er der lille sårbarhed, og her afgrænses der heller ikke 

NFI. I den resterende del af oplandet, hvor der er stor og nogen sårbarhed er der 

afgrænset NFI.  

 

Det tidligere NFI udbreder sig mod syd, hvilket skyldes at indvindingsoplandet er 

ændret.  
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Figur 160 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Thorup-Vester Jølby 
Vandværk  

Indsatsområde (IO) for Thorup-Vester Jølby Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO. Der er ikke nogen større 

sammenhængende områder med beskyttet natur eller skov indenfor oplandet, 

hvorfra der sker en begrænset nitratudvaskning. I indvindingsoplandet er 

arealanvendelsen primært landbrugsjord og spredt befæstet/bebygget areal.  

Det tidligere IO udbreder sig mod syd. 

 

 
Figur 161 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Thorup-Vester 
Jølby Vandværk  
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Tødsø-Alsted Vandindvinding I/S 
For Tødsø-Alsted Vandindvinding I/S er der beregnet et nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 70.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37. 1150 og 37. 1134. Boringerne er 

filtersat i grundvandsmodellens lag 6. 

Partikelbaner 

 
Figur 162 Partikelbaner for Tødsø-Alsted Vandindvinding I/S. 

Grundvandet strømmer til Tødsø-Alsted Vandindvinding I/S fra vest. Oplandet 

strømmer fra vest de første 4-5 km, og derefter er der et knæk i partikelbanernes 

retning mod nordvest. Strømningen fortsætter fra nordvest 2-3 km. 

Partikelbanerne er placeret mellem Lyngbro Vandværk og I/S Tøving. Der er flere 

vandværker, hvor deres partikelbaner slutter i det område. Det gælder udover 

Lyngbro Vandværk og I/S Tøving bl.a. Øster Jølby Vandværk og Erslev Vandværk.  
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Transporttider 

 
Figur 163 Transporttid for Tødsø-Alsted Vandindvinding I/S. 

Transporttiden til den yderste partikel er mere end 200 år. De først 4-5 km, hvor 

strømningen er direkte fra vest er transporttiden 0-25 år, hvilket skyldes tyndt 

dæklag, og derfra stiger transporttiden til mere end 200 år.    

Stokastisk analyse 

 
Figur 164 Stokastiske udfald for Tødsø-Alsted Vandindvinding I/S. 
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De stokastiske udfald ses i Figur 164. Det stokastiske udfaldsrum spreder sig over 

et meget stort område og dermed er hyppigheden forholdsvis lav. Procentinterval 

større end 40 % har tilnærmelsesvis samme udbredelse som partikelbanerne. 80- 

100 procent intervallet findes meget lokalt og i et lille område vest for boringerne.   

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 165 Det administrative indvindingsopland for Tødsø-Alsted 
Vandindvinding I/S (blå polygon). Prikkerne illustrerer det 
grundvandsdannede opland med transporttid. 

Det administrative indvindingsopland for Tødsø-Alsted Vandindvinding I/S ligner 

meget partikelbanerne fra den optimale kørsel. Dog er indvindingsoplandet tæt 

ved indvindingsboringen domineret af 300 meter zonen omkring boringen. Det 

stokastiske opland med 80-100 % præger i dette tilfælde ikke 

indvindingsoplandets udbredelse. Det administrative indvindingsopland er blevet 

udglattet. 

  

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af Figur 165, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Den største del af 

endepunkter findes i indvindingsoplandet, og transporttiden varierer mellem 0 og 

mere end 200 år. 

 

Indvindingsoplandet ligger udelukkende i området med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD). 

 

I forhold til det tidligere indvindingsopland er det nye opland større, hvilket 

skyldes øget indvinding.  

Sårbarhed 

Indvindingsoplandet er ikke sammenfaldende med det tidligere opland og derfor 

er der foretaget en sårbarhedsvurdering. Tødsø-Alsted Vandværk har følgende 
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indvindingsboringer, DGU nr. 37.1134 og 37.1150, som er henholdsvis 90 m og 

72 m dybe. 

Nitratsårbarhed for Tødsø-Alsted Vandværk 

Boringerne er filtersat i et grundvandsmagasin som lokalt omkring boringerne er 

beskyttet af 21-26 m akkumuleret ler, men den reducerede akkumulerede 

lerlagstykkelse er kun 9–15 m. Grundvandet fra indvindingsboringerne er nitratfrit 

og har vandtype C. Der er et moderat sulfatindhold i vandværkets boringer på 

47 mg/l og 49 mg/l, som er svagt stigende, og som er tegn på at der sker 

pyritoxidation forårsaget af nedsivende nitrat. De akkumulerede reducerede lerlag 

boringsnært indikerer, at der er mindre reduktionskapacitet end lerlagene i 

modellen angiver, og derfor er der vurderet nogen sårbarhed i en 300 m zone 

omkring vandværkets indvindingsboringer.  

 

I det meste af den resterende del af indvindingsoplandet er der lerlagstykkelser på 

op til 15 m, jf. Figur 8 (akkumuleret lerlagstykkelser i hele Morsø Kommune), og i 

denne del af oplandet vurderes nogen nitratsårbarhed. I de sydligst beliggende 

områder af oplandet er der lerlagstykkelser på mere end 15 m og i disse områder er 

der vurderet lille sårbarhed. 

 

Sårbarhedszoneringen i Tødsø-Alsted Vandværks indvindingsopland fremgår af 

Figur 166. 

 

 
Figur 166 Nitratsårbarhed for Tødsø-Alsted Vandværk  

Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Tødsø-Alsted Vandværk 

Indvindingsoplandet indeholder større områder med nogen og lille 

nitratsårbarhed jf. Figur 166. Områder med nogen nitratsårbarhed, hvor der sker 

grundvandsdannelse afgrænser NFI. Der forekommer ikke større sammen-

hængende områder i tilknytning til vandløb inden for indvindingsoplandet, hvor 

grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm årlig, jf. Figur 11 (kort med områder 
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uden grundvandsdannelse). Der er derfor afgrænset NFI i store dele af 

indvindingsoplandet. I områder med lille nitratsårbarhed er der ikke afgrænset 

NFI. Dette ses langs den sydlige kant af indvindingsoplandet. NFI områderne 

fremgår af Figur 167. 

 

Det tidligere NFI er næsten sammenfaldende med det nye, bortset fra 300 m 

zonen, som ikke tidligere var afgrænset til NFI.  

 

 
Figur 167 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Tødsø-Alsted Vandværk  
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Indsatsområde (IO) for Tødsø-Alsted Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO. Der findes ingen større 

sammenhængende områder med beskyttet naturområder eller fredskov, hvorfra 

der sker en begrænset nitratudvaskning. Arealanvendelsen inden for 

indvindingsoplandet er primært landbrugsjord og i mindre grad naturarealer (ikke 

fredskov) og spredt bebyggelse, og der er derfor afgrænset IO indenfor hele NFI 

afgræsningen. 

 

 
Figur 168 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Tødsø-Alsted 
Vandværk  
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Vils vandværk 
For Vils Vandværk er der beregnet et nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 60.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.  952, som er filtersat i 

grundvandsmodellens lag 5, og 37. 1030, som er filtersat i grundvandsmodellens 

lag 4. 

Partikelbaner 

 
Figur 169 Partikelbaner for Vils Vandværk. 

Partikelbanerne til Vils Vandværk strækker sig ca. 1,5 km mod vest. Ligesom de 

andre vandværker, som ligger i den østlige del af Mors, samles partikelbanerne ved 

Sønder Herreds Plantage. Partikelbanerne fra Vils Vandværk ligger i samme bane, 

som partikelbanerne fra Fredsø-Lødderup Vandværk.   
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Transporttider 

 
Figur 170 Transporttid for Vils Vandværk. 

Hovedparten af transporttiderne er mindre end 25 år og få steder er 

transporttiden maksimalt 50 år. Den relativt lille transporttid skyldes tyndt 

dæklag.  

Stokastisk analyse 

 
Figur 171 Stokastiske udfald for Vils Vandværk. 
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Det stokastiske opland - se Figur 171 – har ligesom partikelbanerne en vestlig 

retning. 80 – 100% intervallet har stort sammenfald med de beregnede 

partikelbaner. Det øvrige område strækker sig over et betydeligt større areal end 

partikelbanerne fra den optimale kørsel. 

Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 172 Det administrative indvindingsopland for Vils vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid.  

Det administrative indvindingsopland for Vils Vandværk er en sammensmeltning 

af 300 meter zonen, partikelbaner og stokastisk opland. De første 300 meter er 

domineret af 300 meter zonen, mens den vestlige del af oplandet er bestemt af 

partikelbanernes udbredelse. Det stokastiske opland med 80 – 100 % intervallet 

præger i dette tilfælde ikke indvindingsoplandets udbredelse. 

 

Det grundvandsdannende opland, der ligeledes fremgår af Figur 172, er baseret på 

endepunkter fra partikelbanerne fra den optimale kørsel. Det 

grundvandsdannende opland findes ikke i umiddelbar nærhed af boringerne. Først 

ca. 0,5 km fra boringerne observeres de første endepunkter. De endepunkter, der 

ligger længst fra boringerne, findes ca. 1,5 km sydvest for boringerne. Den 

maksimale transporttid er 100 år. 

 

Hele oplandet findes i området med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

 

En sammenligning med det tidligere indvindingsopland viser, at det nye 

beregnede indvindingsopland er indeholdt i det tidligere, og er ca. 3 gange kortere. 

Forskellen i oplandsudbredelse skyldes, at der i denne model er fordelt partikler i 

de lag, hvor filtrene er placeret i modsætning til tidligere, hvor der var placeret 

partikler i alle lag. Desuden er partiklerne fordelt i forhold til filtrenes længde i 
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lagene for boringer hvor filtret strækker sig over flere lag. I dette tilfælde er kun en 

lille del af filteret placeret i lag 5. Herved opnås et mere realistisk opland, da 

mange dybt placeret partikler ellers ville medføre en forlængelse af 

indvindingsoplandet, da partiklens ”rejse” mod overfladen bliver længere. 

Sårbarhed 

Oplandet for Vils Vandværk er indeholdt i det tidligere opland, men da 

vandkvaliteten er forringet i vandværkets ene boring DGU nr. 37.1030 siden den 

tidligere kortlægning, jf. /3/, er der foretaget en sårbarhedsvurdering. Vils 

vandværk indvinder fra boringerne DGU nr. 37.952 og 37.1030, som er 

henholdsvis 90 m og 50 m dybe.  

 

I forhold til den tidligere sårbarhedsvurdering, ændres der kun sårbarhed lokalt i 

300 m zonen omkring indvindingsboring DGU nr. 37.1030, jf. Figur 173. 

Nitratsårbarhed for Vils Vandværk 

I boring DGU nr. 37.1030 er der siden den tidligere kortlægning blev afsluttet set 

en stigning i nitrat fra under 1 mg/l i 2012 til 3,3 mg/l i 2016. Vandtypen er derfor 

ændret fra den reducerede type C til den mere sårbare vandtype B. Boringen er 

boringsnært beskyttet af et begrænset reduceret akkumuleret lerlag på 8,5 m. På 

dette grundlag er der vurderet stor nitratsårbarhed i en 300 m zone omkring 

boringen, jf. Figur 173. I den noget dybere boring DGU nr. 37.952 er grundvandet 

fortsat nitratfri og vandtype C. Denne boring er beskyttet af 20 m akkumuleret 

lerlag, hvoraf 10 m er reduceret ler.  

 

I den øvrige del af oplandet er det som i den tidligere kortlægning vurderet, at det 

primære grundvandsmagasin har nogen eller stor nitratsårbarhed i store dele af 

indvindingsoplandet, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over 

magasinet. jf. /3/. 

 

Sårbarhedszoneringen i Vils Vandværks indvindingsopland fremgår af Figur 173. 
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Figur 173 Nitratsårbarhed for Vils Vandværk  

Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Vils Vandværk 

Halvdelen af indvindingsoplandet indeholder områder med stor og nogen 

nitratsårbarhed jf. Figur 173. I områder med stor og nogen nitratsårbarhed, hvor 

der sker grundvandsdannelse, afgrænses NFI. Der forekommer ikke større 

sammenhængende områder i tilknytning til vandløb inden for indvindings-

oplandet, hvor grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm årlig, jf. Figur 11 (kort 

med områder uden grundvandsdannelse). Der er derfor afgrænset NFI i de 

nitratsårbare områder af indvindingsoplandet, jf. Figur 174. Inden for oplandet er 

NFI afgrænsningen sammenfaldende med den tidligere afgrænsning. 

 

 
Figur 174 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Vils Vandværk.  
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Indsatsområde (IO) for Vils Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af indsatsområde (IO). 

 

Der findes ingen større sammenhængende områder med beskyttet naturområder 

eller fredskov, hvorfra der sker en begrænset nitratudvaskning. Arealanvendelsen 

inden for indvindingsoplandet er primært landbrugsjord og befæstet/bebygget 

areal (Vils by), og der er derfor afgrænset IO indenfor hele NFI afgræsningen. 

 

Det tidligere IO er sammenfaldende med det nye IO indenfor indvindingsoplandet.  

 

 
Figur 175 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Vils Vandværk.  
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Øster Jølby Vandværk 
For Øster Jølby Vandværk er der beregnet nyt indvindingsopland og 

grundvandsdannende opland for en årlig indvindingstilladelse på 60.000 m3. 

 

Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 37.  621, som er filtersat i lag 6 i 

grundvandsmodellen, og DGU nr. 37.663, som er filtersat i grundvandsmodellens 

lag 4 og DGU nr. 37.800, der er filtersat i grundvandsmodellens lag 3. Alle 

boringer er filtersat i samme hydrologiske enhed og der er hydrologisk kontakt 

mellem lagene. Boring DGU nr. 37.906 er filtersat i grundvandsmodellens lag 7. 

DGU nr. 37.906 er placeret ca. 600 meter øst for de andre boringer, og derfor 

udarbejdes to indvindingsoplande for Øster Jølby Vandværk.  

Partikelbaner 

 
Figur 176 Partikelbaner for Øster Jølby Vandværk. 

Partikelbanerne for begge områder stammer fra en nordlig retning. 

Partikelbanerne for Øster Jølby vest (mørke lilla) har en maksimal længde på ca. 3 

km, mens partikelbanerne fra Øster Jølby øst (lyse lilla) har en maksimal længde 

på ca. 2 km.  

 

For Øster Jølby Vest deler partikelbanerne sig i en nordøstlig og nordvestlig 

retning, som skyldes at området nord for boringerne har lavere ledningsevne og 

potentialeforholdene skiller dem ad. Den nordøstlige retning er en tyndere bane 

med en længde på ca. 1,5 km, der bliver afgrænset af Øster Jølby Vandværk øst. 

Den anden retning strækker sig i en forholdsvis bred bane i en vestlig retning. 

Undervejs bliver partikelbanen smallere. Ligeledes ses der i den nordvestlige del, 

at der er flere områder, hvor partikelbanerne afviger, hvilket skyldes, at 

partiklerne strømmer til magasinerne fra terræn gennem dæklag med lavere 

ledningsevne.  
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For partikelbanerne i den østlige del (Øster Jølby Vandværk øst) sker der et knæk i 

partikelbanernes strømning et par hundreder meter øst for boringerne, men 

partiklerne strømmer primært til fra en nordlig retning. 

Transporttider 

 
Figur 177 Transporttid for Øster Jølby Vandværk. 

Den maksimale transporttid for Øster Jølby Vandværk vest er mere end 200 år, 

mens den maksimale transporttid for Øster Jølby Vandværk øst er 100 år.  
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Stokastisk analyse 

 
Figur 178 Stokastiske udfald for Øster Jølby Vandværk. 

De stokastiske udfald ses i Figur 178. De stokastiske beregninger viser et 

sammenfald af partikelbanerne fra den optimale kørsel og den stokastiske analyses 

80 – 100 %-interval både for Øster Jølby Vandværk vest og Øster Jølby Vandværk 

øst. For Øster Jølby Vandværk vest ses det, at den vestlige retning er mere 

fortrukken end den østlige, som har en hyppighed på 0-40 %. Partiklerne fra de 

stokastiske kørsler udbreder sig over et betydelig større areal og går mere i en 

nordlig retning og i mindre grad i østlig retning.  
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Administrativt opland og grundvandsdannende opland 

 
Figur 179 Det administrative indvindingsopland for Øster Jølby Vandværk (blå 
polygon). Prikkerne illustrerer det grundvandsdannede opland med 
transporttid. 

De administrative indvindingsoplande for Øster Jølby Vandværk vest og Øster 

Jølby Vandværk øst er en sammensmeltning af 300 meter zoner, partikelbaner og 

stokastiske oplande. De første 300 meter er for begge oplande domineret af 300 

meter zonen, mens udformningen er mest påvirket af partikelbanernes udbredelse 

og retning. Det stokastiske opland med 80 – 100 % intervallet præger ikke 

udformningen af Øster Jølby Vandværk vest, mens for Øster Jølby Vandværk øst 

får den indvindingsoplandet til at gå mere i en vestlig retning.  

 

For Øster Jølby Vandværk Vest findes det grundvandsdannende opland kun i den 

nordvestlige og østlige del af indvindingsoplandet. Ligeledes ses det, at den 

maksimale transporttid er mere end 200 år. For Øster Jølby Vandværk  

Øst findes det grundvandsdannende opland kun i den nordligste del, hvor den 

maksimale transporttid er 100 år. 

 

Indvindingsoplandene ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD). 

 

Det tidligere beregnede indvindingsopland har en større udbredelse mod nord og 

en kortere udbredelse mod øst end det nye beregnet indvindingsopland. Stedvis 

ligger de nye oplande meget tæt på hinanden, dog uden at overlappe, og der 

bibeholdes to selvstændige oplande. 
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Sårbarhed 

Der er ikke gennemført en ny sårbarhedsvurdering, da det reviderede opland ikke 

afviger væsentligt fra det tidligere beregnede opland. 

Nitratsårbarhed for Øster Jølby Vandværk 

I den tidligere kortlægning er det vurderet, at det primære grundvandsmagasin i 

dele af vandværkets indvindingsopland har stor og nogen nitratsårbarhed, bl.a. 

fordi der kun er et moderat beskyttende lerlag over magasinet, og da der er et 

nitratindhold mellem 1 og 2 mg/l i DGU nr. 37.800, jf. /3/. 

 

Dette bekræftes i denne reviderede kortlægning, da vandkvaliteten i DGU nr. 

37.800 fortsat er vandtype B med nitratindhold på 1,4 mg/l i 2016, og de 

reducerede lerlag i samme boring viser minimal beskyttelse med 2,5 m 

akkumuleret reduceret lerlag. Boring DGU nr. 37.800 er 24 m dyb. 

 

Vandet fra de øvrige boringer, der ligger nær DGU nr. 37.800 på den vestlige 

kildeplads, er 29,5 m og 47,5 m dybe og er fortsat vandtype C. Boringsnært er der 

ved disse boringer 14 m-36 m akkumuleret reduceret lerlag. Der er således store 

geologiske forskelle indenfor kort afstand, hvilket ses i de forskellige 

vandkvaliteter. 

 

Boring DGU 37.906, der ligger på den østlige kildeplads, er fortsat vandtype C og 

er beskyttet af 53 m reduceret lerlag, hvoraf 45 m er moler. 

 

Der henvises til den tidligere kortlægning, /3/, for yderligere beskrivelse af 

sårbarheden. 

Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Øster Jølby Vandværk 

Indvindingsoplandet indeholder områder med stor, nogen og lille nitratsårbarhed, 

jf. den tidligere kortlægning, /3/. Områder med stor og nogen nitratsårbarhed, 

hvor der sker grundvandsdannelse, afgrænser NFI. 

 

Boringernes 300 m zone på den vestlige kildeplads gennemskæres af et vandløb, 

og i tilknytning til vandløbet er der et større sammenhængende område, hvor 

grundvandsdannelsen er mindre end 0 mm årlig. (Områder uden 

grundvandsdannelse fremgår af Figur 11 i afsnittet om områdeafgrænsninger). Da 

300 m zonen på den vestlige kildeplads er vurderet at have stor nitratsårbarhed på 

grund af nitratholdig vandkvalitet i DGU nr. 37.800 og et meget begrænset 

reduceret lerlag, er det valgt at bibeholde NFI i 300 m zonen.  

 

Oplandet til den vestlige kildeplads er præget af store områder med lille 

nitratsårbarhed og her er der ikke afgrænset NFI. I det vestlige opland er der 

primært afgrænset NFI langs den østlige kant af indvindingsoplandet, hvor der 

samtidig sker grundvandsdannelse.  

 

I det østlige opland er der større områder med nogen og i mindre grad områder 

med stor nitratsårbarhed, hvor der samtidig sker grundvandsdannelse. Disse 

områder afgrænses som NFI. Nord for kildepladsen og længst mod nord (østlige 

opland) er der områder med lille nitratsårbarhed, og her afgrænses der ikke NFI.  
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Det tidligere NFI er sammenfaldende med det nye bortset fra 300 m zonen 

omkring DGU nr. 37.800, som nu er afgrænset som NFI.  

 

 
Figur 180 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) for Øster Jølby Vandværk  
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Indsatsområde (IO) for Øster Jølby Vandværk 

Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde er der foretaget en vurdering af 

arealanvendelsen med henblik på afgrænsning af IO. Der er ikke nogen større 

sammenhængende områder med beskyttet natur eller skov indenfor det østlige 

opland, hvorfra der sker en begrænset nitratudvaskning. I det vestlige opland 

ligger der indenfor 300 m zonen et mindre sammenhængende område med 

beskyttet mose og eng. Da 300 m zonen på den vestlige kildeplads er vurderet at 

have stor nitratsårbarhed, på grund nitratholdigt vand og ringe reduceret lerlag, er 

dette område bibeholdt som IO. 

 

I indvindingsoplandene er den øvrige arealanvendelse primært landbrugsjord, 

spredt befæstet/bebygget areal. 

 

Det tidligere IO er sammenfaldende med det nye bortset fra 300 m zonen omkring 

DGU nr. 37.800, som nu er afgrænset som IO.  

 

 
Figur 181 Indsatsområder inden for indvindingsoplandet ved Øster Jølby 
Vandværk 
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