
 

 

 

Grundvandskortlægning 

J.nr. 2020-1020  

Ref. JEHAN 

Den 25. august 2021 

 

Miljøstyrelsen • Niels Bohrs Vej 30 • 9220 Aalborg Øst   

   
   
  
 
 

 

Møde i Koordinationsgruppen for grundvandskortlægning 
 

Dato: Onsdag d. 25. august 2021, kl. 10.30-13.00  

Sted:  Miljøstyrelsen Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst  

 

Deltagere:  

Bente Villumsen: Regionernes Videncenter for miljø og ressourcer 

Thomas G. Vangkilde-Pedersen: GEUS 

Martin Hansen: GEUS 

Robert Jensen: Danske Vandværker 

Niels Philip Jensen: KL 

Per Schriver: MST 

Philip Grinder Pedersen: MST 

Jesper Hannibalsen: MST (referent) 

  

Afbud:  

Kurt Møller: Regionernes Videncenter for miljø og ressourcer 

Claus Vangsgård: DANVA 

Anne Kruse: DANVA 

Tue Kofod: Danske Vandværker 

Dennis Rosenblad Noe: KL 

Charlotte Weber: KL 

 
Dagsorden:  
 
 

1. Velkomst/siden sidst v. Per Schriver 
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Godkendelse af referat fra møde d. 27. januar 2020 

(https://mst.dk/media/210361/kog-referat-27012021_udkast.pdf).   
4. Fremdrift i kortlægningen  
 (bilag 1 GKO Fremdrift 17. august 2021.pdf) v. Jesper Hannibalsen 
5. Status på tema med indvindingsoplande indenfor OSD på MiljøGIS v. 

Jesper Hannibalsen 
6. Prioriteringskriterierne for igangsættelse af kortlægning v. Jesper 

Hannibalsen 
7. FOHM (fælles offentlig hydrologisk model) status på samling af 

geologiske modeller v. Jesper Hannibalsen 
8. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) v. Per Schriver 
9. Kommende mødedatoer:  

a. Januar 2022 i Odense 
 
 
 
 

https://mst.dk/media/210361/kog-referat-27012021_udkast.pdf


 

 

 

 

 

 

2 

Referat:  
 
 

1. Velkomst/siden sidst v. Per Schriver 
  
Opsummering siden sidste møde bl.a.: 
- TFA kildeopsporing  
- Nedgravning af mink   
- Forslag om grundvandsparker- følsomme indvindingsområder 
- Kortlægning af udfordringer 
- MFS strategi 
- Drikkevandsdirektivet  
- Tillæg til pesticidstrategi 
- PFAS 
- Massescreening 
- Brøndborerbekendtgørelse  

Bente Villumsen påpegede, at der skal findes hjemmel til 
indberetningspligt for B boringer. 
 

 
2. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra møde d. 27. januar 2020 
(https://mst.dk/media/210361/kog-referat-27012021_udkast.pdf).   
 
Godkendt – endeligt referat offentliggøres på  
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-
hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning-
2016-2020/koordinationsgruppen/ 

 
4. Fremdrift i kortlægningen  
 (bilag 1 GKO Fremdrift 17. august 2021.pdf) v. Jesper Hannibalsen 
 
Gennemgang af fremdriftsrapport udarbejdet 17. august 2021. Der er nu 
afsluttet 122 ’Skal opgaver’ i 2021. Flere opgaver er ikke afsluttet på 
nuværende tidspunkt, men er medtaget i gangværende høring af ny 
bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. 
 
 
5. Status på tema med indvindingsoplande indenfor OSD på MiljøGIS v. 

Jesper Hannibalsen  
 
Miljøstyrelsen har nu afsluttet opsamlingen på kommunernes 
tilbagemeldinger på manglende indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger inden for OSD. Indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger inden for OSD udstilles offentligt på Danmarks 
Arealinformation og MiljøGIS 
 
Niels Philip nævner at udpegning af IOLuOSD skal ses i sammenhæng 
med OSD revision- jo mere det konsolideres, at det er den eksisterende 
indvinding der fokuseres på, jo mere risikeres at der ikke tages ansvar 
for den fremtidige vandindvinding. Vi kan komme til at fastlåse os på de 
eksisterende indvindinger - et opdateret OSD er vigtigere end udpegning 
af IOLiOSD. 
 

https://mst.dk/media/210361/kog-referat-27012021_udkast.pdf
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning-2016-2020/koordinationsgruppen/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning-2016-2020/koordinationsgruppen/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning-2016-2020/koordinationsgruppen/
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6. Prioriteringskriterierne for igangsættelse af kortlægning v. Jesper 
Hannibalsen 

 
Prioritering af projekter som igangsættes, skal understøtte en effektiv 
produktion. Her inddrages betragtninger om tilgængelige ressourcer og 
kompetencer i overvejelserne, samt antallet af indvindingsoplande 
indeholdt i en opgave. Et projekt kan nedprioriteres, hvis der fx er 
kendskab til ændringer i indvindingsstrukturen planlagt i området. 
”Liggetiden” for en indmelding inddrages i overvejelserne.  
Der aftales at der sammen med referat fremsendes status på ’skal 
opgaver’ indmeldt siden 2016.  
 
7. FOHM (fælles offentlig hydrologisk model) status på samling af 

geologiske modeller v. Jesper Hannibalsen 
 

Miljøstyrelsen har nu opdateret den hydrostratigrafiske 
tolkningsdatabase, således at databasen nu indeholder tolkningspunkter 
for Jylland, Fyn og Sjælland. Miljøstyrelsen undersøger i øjeblikket 
mulighederne for at åbne for adgang til flere brugere, som kan teste 
ind/udcheckningssystemet.  
 
Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS tilføjede, at det vil være 
hensigtsmæssigt at det i den fremtidige brug af FOHM sikres, at der ikke 
er tvivl om hvor autoritative/senest opdaterede data kan tilgås. 
 
8. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) v. Per Schriver 

 
Miljøministeriet har valgt at ændre praksis, således at BNBO 
fremadrettet vil blive udpeget efter de faktiske forhold for de 
vandforsyninger, der mangler indvindingstilladelser, dvs. på baggrund 
af, at der faktisk sker indvinding. Tidligere er BNBO tilknyttet almene 
vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelse ikke udpeget i 
bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. 

 
Philip kvitterede for, at der er kommuner, som er begyndt at 
genindberette på baggrund af nyt indberetningsskema. 

 
 

Niels Philip nævner at det kan være relevant at se på hvilke indvindinger 
der skal beskyttes – kommunerne havde ved sidste opgørelse ca. 260 
anlæg med manglende tilladelse. Er antallet af anlæg uden tilladelse 
reduceret ift. da høringen blev igangsat. 
Per Schriver nævner at tallet vil blive revideret i forbindelse med 
gennemgang af høringssvar. 
 
GEUS undersøger for Miljøstyrelsen porøsiteten i kalk med henblik på 
afdækning af anbefalede porøsitetsværdier i forbindelse med fremtidige 
beregninger.  

 
9. Kommende mødedatoer:  

a. Januar 2022 i Odense 
Niels Philip overdrager pladsen til Charlotte Weber og vil fremover 
modtage mødemateriale cc. 
 
Dennis Rosenblad Noe (Herning Kommune), har overtaget pladsen 
fra Trine Koch Jakobsen (Herning Kommune)  
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Doddle fremsendes sammen med referat - 1 uges svarfrist på doodle 
 

 
10. Eventuelt 
Miljøstyrelsen oplyser at der siden sidste møde er indgået 
grundvandskortlægningkontrakter med hhv. GEUS – IGIS 

 
Niels Philip takker for samarbejdet i grundvandskortlægningens 
koordinationsgruppe og koordinationsgruppen takker Niels Philip for 
indsatsen. 

 
 
   

 

 


