
 

 

     

MINKGRAVE 

MINKGRAV KARUP 

 1  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A218742-EX01-project/Shared Documents/WorkInProgress/015-Minkdeponi ved Karup/Dokumenter/Aflevering fase 1b-Endelig/Nyt sammendrag-

jsh.docx 

 

1 Sammenfatning 

1.1 Baggrund 

I november 2020 er der nedgravet omkring 5.500 tons mink i grave ved Kølvrå, 

Karup. Minkene er nedgravet i 2 gravområder i render der er ca. 3-4 m brede i 

bunden og ca. 3-3,5 m dybe. Der er lagt ca. 1 m mink i gravene. Minkene er 

nedgravet med lag brændt kalk over og under minkene for at højne pH under 

forrådnelsesprocessen. Over minkene er der dækket med 2,3-2,8 m jord. Bun-

den af minkgravene ligger 2-3 m over grundvandet. 

COWI/Geo har som rådgiver for Miljøstyrelsen fået til opgave at udføre miljøun-

dersøgelser ved minkdeponiet ved Kølvrå, nær Karup.  

1.2 Området omkring minkgravene 

Minkgravene ved Kølvrå dækker et område på ca. 500 m x 250 m eller ca. 12,5 

ha. Området er en del af det militære område, hvor også flyvestation Karup er 

beliggende og ligger langs Herningvej. Umiddelbart sydvest for graveområdet 

ligger der beskyttet natur i form af en mose, ligesom der ligger beskyttet hede 

og overdrev langs gravene og nordvest for graveområdet på den anden side af 

Herningvej – se Figur 1-1. 
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Figur 1-1 Oversigt over beskyttede naturtyper omkring graveområderne 

Figur 1-2 viser en detaljeret oversigt over gravenes placering i graveområdet. 

Der er sammenlagt gravet ca. 1600 m minkgrave. 

 

Figur 1-2 Oversigt over gravenes placering i graveområdet. 

Mosen sydvest for graveområdet har formentlig forbindelse til det beskyttede 

vandløb Hessellund bæk som ses på Figur 1-1 vest for graveområdet, på den 

anden side af Herningvej. Hessellund bæk afvander til Karup å. 
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1.3 Undergrunden under minkgravene 

Undersøgelsesprogrammet har omfattet gennemgang af eksisterende materiale 

og viden, udførelse af ca. 30 boringer langs med og ind under minkgravene, 

vandprøvetagning, med efterfølgende omfattende analyseprogram i alle borin-

ger, hydrauliske test i grundvandet, geofysiske undersøgelser og modelbereg-

ninger af de geologiske forhold og grundvandsstrømning. 

Geologiske og hydrogeologiske forhold 

Undersøgelserne viser, at minkgravene ligger i et område, hvor undergrunden 

består af sand. Det øverste lag af sand er 30-50 m tykt, og under dette sandlag 

ligger et lerlag af varierende men op til 10 meters tykkelse, som igen underlej-

res af et sandlag som er op til 100 meter tykt.  

Grundvandsspejlet i det øvre sandlag er ved pejlinger i december 2020 konsta-

teret at stå ca. 6-7 m under terræn i området ved minkgravene. Der er en over-

vejende nordlig grundvandsstrømning i den øverste del af grundvandet. Den 

nedbør, der falder over graveområdet og infiltrerer ned gennem minkene, trans-

porteres med det øvre grundvand og strømmer nordpå mod Hessellund bæk og 

Karup å. Omkring 0,5-1 km nedstrøms graveområdet strømmer dette infiltre-

rende vand op i bækken, og dette fortsætter et stykke mod nord op mod Karup 

Å. Der er ikke noget, der tyder på, at eventuelt forurenet vand vil strømme mod 

moseområdet sydvest for graveområdet og vil kunne påvirke vandkvaliteten i 

dette område. Der er heller ikke noget, der tyder på, at andre beskyttede natur-

områder i nærheden af graveområdet vil kunne blive påvirket af en eventuel for-

urening til grundvandet. 

1.4 Grundvandsindvinding 

Kølvrå vandværk og vandværket knyttet til Flyvestation Karup indvinder vand 

fra det nedre sandlag som er ret velbeskyttet, mens markvandingerne typisk 

indvinder vand til vanding fra det øvre grundvandsmagasin. 

Ca. 1200 m nordøst for minkgravene ligger indvindingsboringer til Kølvrå Vand-

værk. Vandværk og boringer er beliggende i et parcelhusområde ud mod byens 

sportsplads. Grundvandet vurderes at strømme mod nord, og minkgravene lig-

ger tæt ved det område, hvor vandet strømmer mod indvindingsboringerne (ind-

vindingsoplandet). 

Ca. 600 m vest for minkgraven ligger vandværket Lokalstøtteelementet, som 

indvinder vand til Flyvestation Karup. Det vurderes ikke, at der strømmer grund-

vand i denne retning fra området med minkgravene, da tilstrømningen til borin-

gerne kommer fra et område sydvest for indvindingen. 

Tidligere beregnede indvindingsoplande til vandforsyningerne ved Kølvrå og Ka-

rup er vist på Figur 1-3. 



 

 

     
 4  MINKGRAVE 

MINKGRAV KARUP 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A218742-EX01-project/Shared Documents/WorkInProgress/015-Minkdeponi ved Karup/Dokumenter/Aflevering fase 1b-Endelig/Nyt sammendrag-jsh.docx 

 

Figur 1-3 Minkgravenes placering samt indvindingsoplande til Kølvrå Vandværk, Karup Fly-

vestations Vandværk og nærliggende vandløb. 

1.5 Forureningssituationen 

Der er konstateret forurening fra mink i det øvre grundvand under og tæt ved 

minkgravene. Specielt umiddelbart nord for graveområdet og under minkgra-

vene er der påvist grundvandsforurening. I nogle af de boringer, hvor der er 

konstateret forurening, er der desuden konstateret lugt af mink i jordprøverne. 

Forureningskomponenterne udgøres primært af ammonium og phenoler, som 

stammer fra nedbrydning af mink. Der er ikke fundet Covid virus, biocider eller i 

andre miljøfremmede stoffer i grundvandet i væsentlige koncentrationer. 

1.6 Risikovurdering 

Forurening fra minkgravene er påvist i det øvre grundvand og udgør derfor en 

risiko for grundvandsressourcen generelt. Minkgravene ligger i et område med 

drikkevandsinteresser. 

Forureningen strømmer mod Hessellund Bæk med en hastighed på ca. 100 

m/år, og kan om ca. 5 år nå ned til og strømme op i bækken. Potentielt kan for-

ureningen true vandkvaliteten i bækken og udgøre en miljømæssig risiko for 

bækken og nærliggende beskyttede områder. Forureningen strømmer udeluk-

kende i den øvre del af undergrunden og når ikke ned i det dybereliggende drik-

kevandsmagasin og vil således ikke kunne true vandkvaliteten i Kølvrå Vand-

værks boringer eller vandforsyningsboringer til Flyvestation Karup. 
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Det bemærkes, at minkene skal opgraves og bortskaffes i sommeren 2021. Her-

ved fjernes forureningskilden og den værste miljømæssige risiko vil være afvær-

get. 

1.7 Afværgeforanstaltninger 

Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen har besluttet at grave minkene op over en 

periode på ca. 6 uger fra medio maj 2021. Selv om der ikke er umiddelbar risiko 

for påvirkning af menneskers sundhed og naturområder, anbefaler COWI/Geo, 

at der igangsættes afværgeforanstaltning overfor grundvandsressourcen. 

Under forudsætning af, at minkene og dele af den underliggende forurenede jord 

graves op i foråret/sommeren 2021, kan forureningsspredningen i det øvre 

grundvand forhindres med et relativt simpelt system af boringer, der oppumper 

vand i undergrunden nord for minkgravene. Efter rensning af det oppumpede 

vand reinfiltreres vandet til det øvre grundvand syd for gravene eller i et dræn 

bunden udgravningen for at forcere oprensningen.  

Ved modelberegninger er det sandsynliggjort, at en oppumpning på ca. 30 

m³/time fra fire boringer nedstrøms minkgravene vil kunne skabe et opland, der 

omfatter gravene i deres helhed. Dvs. at nedsivning fra gravene vil ende i borin-

gerne og blive pumpet op. Da oppumpet vand renses inden en eventuel reinfilt-

ration vil forureningen efterhånden fjernes. 

Oprensningen af forureningen forventes at tage 4-10 år efter igangsættelse af 

afværgeforanstaltningerne. Oprensningsperioden afhænger af, hvornår afværge-

foranstaltningen igangsættes, og hvilke krav der stilles til grundvandsressour-

cens kvalitet i fremtiden. Disse forhold forventes afklaret i projekteringsfasen for 

afværgeforanstaltningen. 

 

Figur 1-4 Forureningen kan oppumpes med et system af boringer nord for graveom-

råderne og infiltration af det oppumpede, rensede vand vil forcere oprens-

ningen 
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Hvis man nøjes med at grave minkene op og ikke igangsætter oppumpning og 

rensning, vil den grundvandsforurening, der allerede er nået ned i det øvre 

grundvand strømme mod Hessellund bæk og potentielt kunne forurene denne og 

dermed udgøre en miljømæssig trussel mod denne. Der vil dog heller ikke ved 

denne løsning ske forurening af det dybe drikkevandsmagasin. 

1.8 Konklusion 

Konklusionerne på de gennemførte undersøgelser og overvejelser omkring af-

værgeforanstaltninger er således, at der er sket en forurening af øvre grund-

vand, som i sig selv ikke udgør nogen risiko for dyr og mennesker, men i første 

omgang kun grundvandsressourcen. Det vurderes dog, at der stadig er behov 

for oprensning af grundvandet - også efter minkene og underliggende forure-

nede jordlag er opgravet – for at undgå tilstrømning af forurening til Hessellund 

Bæk og spredning af forurening i grundvandsressourcen. Oprensningen er relativ 

simpel, og det vil tage 4-10 år før grundvandsmagasinet er oprenset til oprinde-

ligt niveau. 

Opgravning og bortskaffelse af minkene i sommeren 2021 vil reducere risikoen 

for belastning af Hessellund Bæk. COWI/Geo anbefaler, at der sker en supple-

rende oprensning af forurenet jord, efter minkene er fjernet 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 grund-

vandsspejlet. Det vil sikre, at der ikke sker yderligere nedsivning til grundvan-

det. 

I tiden indtil minkene opgraves og bortskaffes, anbefaler vi at overvåge grund-

vandskvaliteten i området for at følge nedsivningen fra minkgravene. Overvåg-

ningen skal afklare risikoen fra den forurening, der findes i det øvre grundvand, 

og som ikke fjernes ved opgravning. Overvågningen og risikoen vil give et mere 

robust grundlag for en projektering af afværgeforanstaltninger overfor forurenin-

gen i det øvre grundvand.  

Som afværgemetode anbefaler vi en oppumpning og rensning af grundvandet, 

suppleret med evt. tilbagepumpning af vandet til grundvandsmagasinet efter det 

er renset. Vi anbefaler at igangsætte projekteringen af afværgeforanstaltnin-

gerne snarest, da oprensning fra grundvandet bliver mere og mere omfattende 

som tiden går og forureningen spredes. Der er dog ingen umiddelbar fare for, at 

forureningen vil påvirke hverken dyr eller mennesker de første par år. 

 


