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1. INDLEDNING OG FORMÅL 

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med fare for spredning af COVID19 fra mink etableret 
massegrave med mink ved nr. Felding ved Holstebro i november 2020.  
 
På denne baggrund har Miljøstyrelsen anmodet Rambøll om at undersøge hvordan, og hvortil en 
forurening fra minkgravene spredes, samt hvordan en forurening kan afværges. 
 
Undersøgelsen har været inddelt i 2 faser; 

• En indledende fase, der har omhandlet kortlægning af områdets geologiske og 
hydrogeologiske forhold samt grundvandets naturlige sammensætning dvs. 
basistilstanden. Basistilstanden skal gøre det muligt fremover at vurdere, om udsivning af 
næringsstoffer, organisk stof og miljøfremmede stoffer fra minkene kan forurene 
grundvand og overfladevand i området 

• En efterfølgende fase, der har omfattet supplerende undersøgelser af de geologiske og 
hydrogeologiske forhold, undersøgelse af evt. forurening under minkgravene, en 
risikovurdering overfor grundvand og overfladevand samt et afværgeprogram med forslag 
til egnede afværgemetoder 

 
Afværgeprogrammet er opstillet under forudsætning af, at minkene som politisk besluttet 
opgraves og bortkøres medio 2021.  
 
Undersøgelsen med dokumentation er leveret i en separat rapport. I det følgende sammenfattes 
baggrundsoplysninger for området, undersøgelsens resultater og anbefalinger til afværge af 
forurening.  
 
 

2. BAGGRUND 

2.1 Minkgravene 
Arealet, som minkene er gravet ned på, er en del af matr.nr. 11a Skinbjerg By, Nr. Felding. 
Arealet tilhører Forsvaret og er en del af Holstebro Øvelsesterræn. Området ligger omkring 2,5 
km sydvest for Nr. Felding og ca. 6,5 km syd for Holstebro. Arealet med de 3 områder med 
minkgrave er på ca. 10 ha, jf. Figur 2-1. Fødevarestyrelsen har oplyst, at der er etableret 
følgende grave med mink i området, jf. Figur 2-1; 
 

• Område 1; 5 grave, hvoraf den nordlige del af alle gravene ligger indenfor 300 m zonen 
fra Boutrup sø 

• Område 2; 8 grave, hvoraf kun den østligste del af den nordligste grav ligger indenfor 300 
m zonen. 2 af gravene er ikke eller kun delvist blevet fyldt med mink (den østlige ende af 
graven) 

• Område 3; 3 grave, hvoraf den nordlige del af alle gravene ligger indenfor 300 m zonen 
fra Boutrup sø 

 
Miljøstyrelsen har oplyst, at der er nedgravet ca. 5.000 t mink svarende til ca. 1,4 millioner dyr. 
 
Gravene er 3 m brede i bunden med en dybde på 2,5 m. Bredden af graven har foroven varieret 
alt efter, hvilket hældning der er gravet med. Den samlede længde af gravene er 1970 m.  
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Minkene er nedlagt i lag på op til 1 m ovenpå ca. 5-10 cm læsket kalk og afdækket med 5-10 cm 
læsket kalk og op til ca. 1,5 m sandjord. 
 

 

Figur 2-1 Oversigtskort med minkgrave i område 1, 2 og 3 

2.2 Lokaliteten 
I området hvor minkene er gravet ned er der forskellige naturinteresser bl.a. Boutrup Sø nordøst 
for det nordlige område med nedgravede mink og Gryde Å, der løber øst for området med 
nedgravede mink. Syd for området er der 2 mindre søer. Derudover er der hedeområder øst og 
nord for området. Naturinteresserne ses på Figur 2-2, hvor den orange cirkel viser området med 
nedgravede mink. 
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Figur 2-2 Oversigtskort med naturinteresser. Området med minkgrave er vist med orange cirkel 

 
Området hvor minkene er nedgravet ligger ikke i et område, hvorfra vandværker indvinder vand 
eller i et område, hvor grundvandet har særlig drikkevandsinteresse (OSD). De nærmeste 
vandværker er Sørvad vandværk (6,5 km mod sydøst), Nibsbjerg vandcenter (8 km mod nord-
nordøst) og Vestforsyningens nye kildeplads (ca. 5 km mod vest). Der er 2 ejendomme i området, 
der har deres egne indvindingsboringer til drikkevand, markvanding og husdyrbrug (hhv. 650 m 
mod sydvest og 325 m mod vest).  
 

3. UNDERSØGELSERNES OMFANG 

De udførte undersøgelser har været rettet mod at undersøge, om de nedgravede mink på sigt kan 
true indvindingerne til drikkevand samt mod at undersøge, om naturinteresserne i området er 
truet. Det skal undersøges om de nedgravede mink kan påvirke omkringliggende vandløb og søer.   
 
For at få en mere detaljeret viden om, hvor der er sand og ler i jorden, samt for at finde ud af 
hvordan grundvandet strømmer i jordlagene, er der udført geofysiske undersøgelser samt 
boringer. Der er anvendt 2 typer af geofysiske undersøgelser – den ene metode kortlægger især 
de øverste jordlag, ned til ca. 7 meters dybde, og den anden metode kortlægger de dybere 
jordlag ned til ca. 70 meters dybde.   
 
Der er derudover udført 38 boringer, både boringer i området omkring minkgravene og 
skråboringer ind under minkgravene til forskellig dybde. Boringerne er udført for undersøgelse af 
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jordlagene samt for undersøgelse af, hvor dybt grundvandet står i området. Dybden til 
grundvandet er målt for at finde ud af, i hvilken retning grundvandet i området strømmer.   
 
På jordprøver fra boringerne er det ved laboratorieforsøg bestemt, hvor hurtigt vandet strømmer i 
jorden. Herved kan vi vurdere, hvor hurtigt en eventuel forurening fra minkgravene når ned til 
grundvandet, og hvor hurtigt forureningen kan nå frem til søer og vandløb i området.  
 
Der er udtaget vandprøver fra boringerne ad 2 omgange. De første vandprøver blev udtaget midt 
i december 2020 for at bestemme basistilstanden i området. De næste vandprøver er udtaget 
sidst i januar 2021 for bl.a. at finde ud af, om der allerede nu er sivet minkvæske ned i 
grundvandet tæt ved minkgravene. Vandprøverne er analyseret for en lang række stoffer, som 
ifølge notat udarbejdet af GEUS og DTU kan udvaskes fra mink, bl.a. nitrat og fosfor, som alle 
levende organismer indeholder, men også medicinrester, pesticider, bakterier og vira. Der er 
konstateret indhold af væske fra minkene i vandprøven fra en skråboring udført mod sydøst i 
område 3.  
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4. RESULTATER 

De udførte undersøgelser har vist, at jordlagene i området veksler mellem sand og ler især ved 
minkgravene i område 1, hvorimod jordlagene ved minkgravene i området 2 og 3 mest udgøres 
af sand.  
 
Dybden til grundvandsspejlet varierer også. I den nordøstlige del af område 1 står vandspejlet ca. 
0,7 meter under bunden af minkgravene, mens det i den øvrige del af område 1 står 2-4 meter 
under bunden af minkgravene. Under minkgravene i område 2 og 3 står vandspejlet 5-9 m under 
bund af minkgravene.   
 
Målingerne af dybden til vandspejlet jf. Figur 4-1 viser, at det kun er fra den nordlige del af 
område 1 grundvandet strømmer mod nordøst mod Boutrup Sø. Fra resten af område 1 strømmer 
grundvandet også mod nordøst, men det strømmer syd om søen. Fra område 2 og 3 strømmer 
vandet mod øst mod Gryde Å.   
 

 

Figur 4-1 Grundvandsspejl i det øvre grundvand, pilene viser strømningsretningen. 

 
Forskellene i sammensætningen i jordlagene betyder, at hastigheden som grundvandet strømmer 
med, er forskellig i området. Den laveste hastighed er i den nordlige del af område 1, hvor vandet 
strømmer med 20-30 m/år hvilket betyder, at det vil tage en forurening fra minkgravene 6-10 år 
om at nå frem til Boutrup Sø. Der er dog et lerlag i området mellem minkgravene og Boutrup Sø, 
der betyder at hovedparten af vandet, og dermed en eventuel forurening, sandsynligvis vil 
strømme under Boutrup Sø i stedet for at strømme op i søen. Under område 2 og 3 strømmer 
vandet i sandlagene hurtigere med en hastighed på 170-200 m/år, og vil nå frem til Gryde Å på 
2-3 år.  
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Resultaterne af undersøgelserne og modelarbejde viser, at grundvandet under minkgravene ikke 
strømmer mod de 2 ejendomme mod vest og sydvest, og heller ikke strømmer mod de større 
vandforsyninger i området; Nibsbjerg Vandcenter, Sørvad Vandværk og den nye kildeplads til 
Vestforsyning.   
 
Resultaterne af vandanalyserne viser, at der i en enkelt vandprøve fra det sydøstligste hjørne af 
område 3 er tydelige tegn på, at der er sket udsivning af væske fra minkene til det øvre 
grundvand. Vandprøven viser forhøjet indhold af kvælstofforbindelser, organisk stof og phenol. I 
boringen, hvor vandprøven blev udtaget, er der desuden konstateret lugt af mink i jordprøverne 
udtaget skråt ind under minkgraven. Den konstaterede forurening er ikke spredt til nærmeste 
boring, ca. 10 m fra minkgraven.  
 
Der er ikke tegn på forurening fra minkgravene andre steder i området. Området er stort og de 
udførte boringer dækker en mindre del af området. Det kan derfor ikke udelukkes, at der også er 
sivet forurening ned andre steder på området. 
 

5. RISIKOVURDERING 

Undersøgelserne og modelarbejde viser, at grundvandet under gravene og forurening fra minkene 
ikke strømmer mod de to private indvindinger mod sydvest og vest, og heller ikke strømmer mod 
kildepladserne til Sørvad vandværk og Nibsbjerg vandcenter eller mod Vestforsynings nye 
kildeplads. Den eksisterende og planlagte vandindvinding i området vil dermed ikke blive påvirket 
af udsivning fra minkgravene.  
 
Forurening fra minkgravene er påvist i det øvre grundvand i en enkelt boring. Da området er stort 
og de udførte boringer kun dækker en mindre del af området, kan der andre steder være sivet 
forurening ned til det øvre grundvand. Forurening fra minkgravene kan derfor udgøre en risiko for 
det øvre grundvand og dermed grundvandsressourcen generelt. Minkgravene ligger dog i et 
område uden drikkevandsinteresser. 
 
Undersøgelserne og risikoberegninger viser også, at forurening fra minkgravene i den nordligste 
del af område 1, højst sandsynlig ikke vil udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko for søen. 
Årsagen er grundvandets lave strømningshastighed i området, hvilket giver god basis for en 
nedbrydning af minkvæskerne inden vandet når søen.  
 
Grundvandet fra den resterende del af minkgravene strømmer mod øst mod Gryde Å. På grund af 
den høje strømningshastighed i grundvandet i dette område kan det ikke afvises, at udvaskning 
fra større dele af minkgravene kan udgøre en miljømæssig risiko overfor åen.   
 
Det bemærkes, at minkene skal opgraves og bortskaffes i sommeren 2021. Hovedparten af det 
stof, der kan udvaskes fra minkene, forventes på dette tidspunkt stadig at befinde sig i 
minkgraven. Det forventes derfor, at opgravning af minkene vil fjerne hovedparten af 
forureningskilden og at den værste miljømæssige risiko vil være afværget.  
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6. KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

Der er konstateret udsivning fra minkgravene til det øvre grundvandsmagasin et enkelt sted på 
området. Da området er meget stort i forhold til det udførte antal boringer, kan det ikke 
udelukkes, at der også er sket udsivning fra minkgrave til grundvandet andre steder på området. 
 
Det er vurderet, at en udsivning ikke truer den eksisterende eller planlagte vandindvinding i 
området. Det kan dog ikke afvises, at forureningen i det øvre grundvand kan udgøre en miljø- og 
sundhedsmæssig risiko for Gryde Å og i mindre grad Boutrup sø, selv om minkene opgraves og 
bortskaffes. 
 
Opgravning og bortskaffelse af minkene i sommeren 2021 vil reducere risikoen for belastning af 
Gryde Å og Boutrup sø væsentligt.   
 
Rambøll anbefaler, at der sker en supplerende afværge af forurenet jord efter minkene er 
opgravet for at sikre, at så meget forurening som muligt fjernes. Vi anbefaler, at al jord, der ved 
syn og lugt forekommer forurenet efter minkene er fjernet, bortgraves indtil grundvandsspejlet. 
Det vil sikre, at der ikke sker yderligere nedsivning til grundvandet. 
 
I tiden indtil minkene opgraves og bortskaffes, anbefaler vi at overvåge grundvandskvaliteten i 
området for at følge nedsivningen fra minkgravene. Overvågningen skal afklare risikoen fra den 
forurening, der findes i det øvre grundvand til sommer, og som ikke fjernes ved opgravning. 
Overvågningen og en opdateret risikovurdering vil give et mere robust grundlag for en 
projektering af afværge overfor forureningen i det øvre grundvand. Det vil også belyse, om en 
afværge på det tidspunkt er nødvendig, og hvor omfangsrig den skal være. Grundvandskvaliteten 
overvåges ved udtagning og analyse af månedlige vandprøver fra 22 boringer.   
 
Som afværgemetode anbefaler vi en oppumpning og rensning af grundvandet, suppleret med evt. 
tilbagepumpning af vandet til grundvandsmagasinet efter det er renset. Afværge af forureningen 
forventes at vare 3-10 år efter igangsættelse af afværgeforanstaltningerne.  
 
Sammenfattende foreslås forureningen fjernet ved to metoder 1) fjernelse af jord med forurenet 
væske og 2) oppumpning og rensning af forurenet grundvand.  
 
Grundvandet fra minkgravene er 2-3 år om at nå Gryde Å og 6-10 år om at nå Boutrup sø. Den 
påviste forurening fra område 3 vil derfor nå Gryde Å om tidligst 2-3 år. En afværge af 
grundvandsforureningen anbefales derfor igangsat indenfor 1-1,5 år, da forureningen så stadig 
kan hindres i at nå åen. Vi anbefaler at igangsætte projekteringen af afværgeforanstaltningerne 
snarest, da forureningen i mellemtiden spredes og fordyrer afværgen.  
 
En afværge overfor grundvandet, der strømmer mod Boutrup sø, er ikke akut, da en forurening i 
værste fald vil tage 6-10 år om at nå søen. Der er ikke påvist forurening under minkgravene i den 
nordligste del af område 1 endnu, og det er usikkert om grundvandet herfra strømmer ind i søen. 
Under alle omstændigheder giver den langsomme transporttid gode muligheder for biologisk 
nedbrydning af en forurening inden den når søen.  
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