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1

INDLEDNING
Rambøll har på vegne af Odense og Assens kommuner udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for 136 boringer på 40 kildepladser. Formålet med udpegning af BNBO er at forebygge eventuelle fremtidige boringsnære forureningstrusler og fremadrettet sikre en stabil og god
drikkevandskvalitet. Det boringsnære område ønskes beskyttet, da der tæt ved en indvindingsboring kan opstå en tragteffekt, der kan medføre, at stoffer som pesticider og nitrat, der sprøjtes
tæt ved den enkelte boring, suges ned til grundvandsmagasinet og indvindes fra boringen.
BNBO er beregnet ud fra viden om geologi, hydrologi og tilladte indvindingsmængder og for hvert
BNBO er vurderet forureningstrusler for vandindvindingen og sårbarheden inden for BNBO. Ud fra
disse vurderinger er der anbefalet forskellige tiltag og foranstaltninger, som er nødvendige for, at
Odense og Assens kommuner kan opretholde en sikker vandforsyning i henhold til kommunernes
vandforsyningsplaner og i forhold til fremtidige vandindvindingstilladelser. Anbefalinger kan opfattes som "minimumstiltag" for at minimere risikoen for forurening af en indvindingsboring.
Ved at foretage yderligere tiltag og foranstaltninger kan risikoen mindskes yderligere. Det vil især
være aktuelt på kildepladser der skønnes at have stor vigtighed i forhold til at opretholde en sikker forsyning.
Tiltagene inden for BNBO retter sig primært mod faren for forurening fra eksisterende aktiviteter
og anlæg og har fokus på spild og uheld fra disse. Alle indsatser vurderes i forhold til det trusselsbillede, de afværger eller forhindrer. I vurderingen er der ikke taget hensyn til boringernes
forsyningsmæssige værdi. Denne vurdering ønsker Odense og Assens kommuner at foretage efterfølgende. Beregningen af BNBO og vurderingen af de nødvendige indsatser kan bruges over
for lodsejere til påbud/forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24.
BNBO-beregningen og afrapporteringen kan ligeledes bruges i Odense og Assens Kommuners
fremtidige planlægning, så grundvandstruende aktiviteter ikke placeres inden for BNBO. Desuden
bruges udpegningen til at tage hånd om allerede eksisterende forureninger og trusler, som i høj
grad kan stamme fra tidligere tiders aktiviteter. Udpegningen af BNBO er også et vigtigt redskab
for vandværkerne, der får et overblik over kildepladsens sårbarhed og forureningstrusler og dermed skal BNBO-rapporten også kunne bruges af vandværkerne til at sikre den fremtidige indvinding, grundvandsbeskyttelse og overvågning.
BNBO kan udlægges omkring vandindvindingsboringer til almene vandforsyninger som erstatning
for de 25 meters beskyttelseszoner, som i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 21b forbyder anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål. BNBO er
dermed tilsvarende beskyttelsesområder, dog udlagt ud fra lokalspecifikke hensyn til grundvandets strømning til boringen frem for en generel 25 meters beskyttelsesradius.

1.1

Formål
I 2007 udkom Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 ”Boringsnære beskyttelsesområder – BNBO”, se
/1/, hvori der er angivet en metode til opgørelse af de boringsnære beskyttelsesområder til indvindingsboringer med henblik på at beskytte vandindvindingen fra boringsnære forureningskilder.
Principperne i vejledningen er ikke bindende, men den nye metode anbefales anvendt som led i
grundvandsbeskyttelsen, da den i højere grad end tidligere tager højde for de lokalspecifikke forhold i og omkring boringerne sammenholdt med at bruge en fast afstand fra boring på eksempelvis 25 meter. I vejledningen /1/ beskrives desuden de juridiske og tekniske overvejelser og muligheder for at etablere beskyttelsesområder, og der henvises til relevante juridiske aspekter.
Miljøbeskyttelseslovens § 24 giver kommunalbestyrelsen mulighed for ved påbud eller forbud at
fastsætte konkrete beskyttelsesforanstaltninger, som kan begrundes ved en given aktivitet. Sårbare hydrogeologiske forhold sammen med pesticidanvendelse eller lignende aktiviteter med en
forureningsrisiko kan medvirke til at forurene indvindingsanlæg og dermed drikkevandet. Miljøbeskyttelseslovens § 24 sigter mod specifikke risikoaktiviteter i relation til den specifikke boring
og det er således ikke tilstrækkeligt, at forureningen truer grundvandet generelt. Boringsnære
beskyttelsesområder kan være en del af en konkret vurdering af beskyttelsesforanstaltninger for
indvindingsboringer til drikkevandsformål.
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Formålet med at etablere boringsnære beskyttelsesområder, til indvindingsboringer er således:
•
•
•

1.2

At forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde og
derved beskytte drikkevandet.
At sikre responstid og evt. arealer til at foretage oprydning og afværgeforanstaltninger.
At give mulighed for at forbedre overvågningen af grundvandskvaliteten.

Strategi for udpegning og anvendelse af BNBO
Den overordnede strategi for udpegning af BNBO, vurdering af forureningstrusler og risiko samt
anbefalinger til tiltag indenfor BNBO følger 5 faser, der er listet på figur 1.1.

Figur 1.1 Flowdiagram, der illustrerer strategien

Der er angivet pile i begge retninger for fase 1 og 2, hvilket skyldes, at der under beregningen og
usikkerhedsanalyse har været leveret yderligere data fra Naturstyrelsen ved en opdateret hydrologisk model fra starten af juni 2013, samt at der er kommet nye boringsinformationer til.
Rapportens struktur følger i store træk de samme fem faser, dog er fase 1 med data integreret i
de andre faser, hvortil de forskellige typer data bruges.
Resultaterne er vist i bilag 1 for hver kildeplads, hvor der også indgår datablad med parametervalg, beregnede nøgletal og et kort med optegnet BNBO.
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2.

BEREGNING AF BNBO

2.1

Fremgangsmåde for beregning af BNBO for Odense og Assens kommuner
Figur 2.1 viser fremgangsmåde ved beregning af BNBO for de enkle indvindingsboringer. Indledningsvist indsamledes de tilgængelige data og derefter estimeres de parametre, der indgår i beregningen af BNBO. For Odense og Assens kommuner er beregningen af BNBO udført hovedsageligt med beregningsprogrammet BNBO-TOOL, som iterativt løser den styrende ligning for det
analytiske BNBO for en konstant oppumpning med en naturlig grundvandsstrøm /14/. Selve løsningen af den styrende ligning bliver udført via en iterativ metode, og i det følgende kaldes løsningen en semianalytisk eller iterative løsning. Dog er ved indvindinger under 1 m3/ t (~ 8766
m3/år) anvendt en cirkelmetode, som er beskrevet i /1/.

Figur 2.1 Fremgangsmåde ved beregning af BNBO med bedste bud parametre

Udover den semianalytiske løsning i BNBO-TOOL anvendes den numeriske grundvandsmodel opstillet for Odense Vest /16/ til at beregne tidsafhængige oplande til indvindingsboringer, som kan
sammenholdes med resultatet fra de semianalytiske beregnede BNBO'er. Den iterative semianalytiske beregning af BNBO tager udgangspunkt i homogene forhold og simple randbetingelser,
således der ikke tages direkte hensyn til betydning af eksempelvis nærtliggende vandløb eller heterogenitet af de hydrauliske parametre. Især ved de tilfælde, hvor det semianalytiske beregnede
BNBO udgør et stort areal, eller formen af BNBO'en er meget langstrakt, bortfalder ofte antagelsen omkring homogene forhold i forhold til hydrauliske parametre og konstant strømningsretning.
For at imødegå dette bestemmes BNBO ligeledes med den eksisterende numeriske grundvandsmodel som et tidsbestemt indvindingsopland, hvor tiden er den beskyttelsestid, som er beskrevet
under den semianalytiske tilgang til BNBO, jf. afsnit 2.2.
Fordelen ved at anvende en numeriske grundvandsmodel er dels, at modellen kan medtage heterogenitet og kompleksitet i geologi, nedbør, grundvandsdannelse, afstrømning herunder overfladevandsystemet (holde styr på vandbalancen) samt medtage mange indvindingsboringer og de-
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res indbydes påvirkninger. Ved at anvende den numeriske model bliver den implementerede geologi og strømningsberegningen 3-dimensional, hvor den analytiske model er en 2-dimensional
betragtning. Indvindingsmængder skal indarbejdes på boringsniveau svarende til mængderne
beskrevet under analytisk beregnet BNBO. Grundvandsmodellen anvendes til at verificere og evt.
justere retningen og formen af BNBO, som er beregnet med BNBO-TOOL.
Ulempen ved den numeriske model er, at den er opstillet i en anden skala og med et andet formål end til udpegning af BNBO. Parametre værdierne, såsom hydrauliske ledningsevner, magasintykkelse, magasintal mv. arbejdes der i modellen med “effektive” parametre, som er middelværdier, som er vurderet på en større skala end skalaen for et typisk boringsnært område. Desuden er resultatet fra den numeriske model afhængigt af den anvendte cellestørrelse, hvilket især
er problematiske med små indvindinger og ved indvindingsboringer, som ligger nær hinanden i
forhold til cellestørrelsen.
Efter den første semianalytiske beregning af BNBO og optegning vurderes det, om første estimat
på parametrene er god nok ved en visuel vurdering mod potentialekort bygget på pejledata og
resultatet fra den numeriske model. Hvis det i denne visuelle kontrol vurderes, at BNBO ligger
forkert, justeres der på parametrene - typisk gradient og vinkel, ellers justeres der for overlap
mellem BNBOer for boringer fra samme kildeplads og som indvindinger fra samme grundvandsmagasin. Ved denne justering fordeles det overlappende areal (fællesmængden) rundt om det
samlede areal som vist på figur 2.2. Dette sikrer, at det samlet areal er korrekt for kildepladsen.

Figur 2.2 Justering af overlappende areal mellem BNBO for to indvindingsboringer, som indvinder fra
samme grundvandsmagasin.

På grundlag af dels justeringerne ved gennemberegningerne af de(n) først(e) bud på bedste bud
parametre, samt generelle vurderinger af usikkerheden på bestemmelse af parametre værdier,
se næste afsnit, udføres der en følsomheds- og usikkerhedsanalyse. På grundlag af denne usikkerhedsanalyse og bedste bud parametre findes det konkluderende BNBO-areal.
Det konkluderende BNBO er at betragte som det mest sandsynlige BNBO-areal. Det konkluderende BNBO-areal fastlægges på baggrund af resultatet fra den analytiske beregning, usikkerhedsbestemmelsen og den numeriske modelberegning og usikkerhedsbestemmelsen. Det kon1100005554
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kluderende BNBO areal er således ikke alene afhængig af størrelsen af indvindingen, den valgte
strømningstid, og produktet af effektiv magasin og porøsitet, men også af betydning af usikkerheden på parametrene.
Hvis der for eksempel er to indvindingsboringer, der har samme størrelse på indvinding, strømningstid, og produktet af effektiv magasin og porøsitet, men ligger i områder med forskellige
grundvandsgradienter, så vil den ene indvindingsboring får næsten et cirkulært BNBO og den anden boring et mere langstrakt BNBO. Det konkluderende BNBO for boringen med det langstrakte
BNBO vil således blive væsentligt større end for boringen med det cirkulære BNBO. Dette skyldes
eksempelvis, at usikkerheden på strømningsvinklen vil have en større påvirkning på det langstrakte BNBO og dermed resultere i et større konkluderende BNBO

2.2

Semianalytisk beregning af BNBO
For at kunne beregne BNBO efter den semianalytiske metode kræver det fastlæggelse af følgende sæt af parametre:

Parametervalg til BNBO-beregning
For at kunne beregne BNBO efter den semianalytiske metode kræver det fastlæggelse
af følgende sæt af parametre:
•
•
•
•
•
•
•

Strømningstid,
Indvindingsmængde,
Effektiv porøsitet,
Transmissivitet,
Effektiv magasintykkelse,
Gradient,
Strømningsretning.

t
Q
ne
T
He
I
α

Figur 2.3 Parametre for boringer til BNBO-beregninger

Arealet af BNBO bestemmes af indvindingsmængde (Q), den valgte strømningstid (t), effektiv
porøsitet (ne) og effektiv magasintykkelse (He). Indvindingsmængde og strømningstiden antages
ikke varieret, således usikkerheden på arealet alene udgøres af usikkerheden på den effektive
porøsitet og effektiv magasintykkelse. Jo større porøsitet og magasintykkelse, des mindre BNBOareal. Formen af BNBO bestemmes hovedsageligt af grundvandshastigheden dvs. produktet af
gradient (I) og transmissiviteten (T). Jo højere grundvandshastighed (jo større produkt af gradient (I) og transmissiviteten (T)) des mere langstrækt og tyndt BNBO-areal. Det samlede areal
ændres ikke med gradienten eller transmissiviteten. Dette er illustreret på figur 2.4. Usikkerheden på formen af BNBO er stærk afhængig af usikkerheden af produktet af gradient og transmissivitet.
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Figur 2.4 Areal og form af BNBO ved ændring af grundvandshastigheden med fastholdelse af øvrige parametre. Jo større grundvandshastighed des mere langstrakt BNBO

Usikkerhed på strømningsretning vurderet fra potentialekort giver ligeledes usikkerhed på BNBOarealets retning. Dette har størst betydning for et langstrakt BNBO og ingen betydning for et cirkulært BNBO.
Strømningstid i grundvandsmagasinet
I forhold til beregning af BNBO er strømningstiden den transporttid i det vandførende magasin,
hvormed BNBO ønskes afgrænset. Strømningstiden kaldes også beskyttelsestiden. Konceptet i
BNBO bygger på ideen om rettidig indgriben overfor en opstået forurening, inden den når kildepladsens boringer. Derfor fastsættes strømningstiden ofte ud fra en aktuel moniteringsfrekvens.
I Miljøstyrelsens vejledning /1/ foreslås strømningstiden fastlagt ud fra frekvensen af moniteringskontrollen for organiske mikroforureninger. Kontrolfrekvensen kan således fastlægges afhængigt af indvindingsmængden som angivet i tabel 2.1
Indvindingsmængde (m³/år)

Kontrolfrekvens (dage)

3.000 – <35.000

730

35.000 – <350.000

365

350.000 – <1,5 mio.

182

1,5 mio. – <2,66 mio.

122

2,66 mio. - >3,5 mio.

91

Tabel 2.1 Kontrolfrekvens for organiske mikroforureninger /1/.

Det er aftalt med Odense og Assens Kommuner konsekvent at anvende en strømningstid på 1 år
til beregning af BNBO uanset den aktuelle indvindingsmængde.
Indvindingsmængder
Arealet af BNBO er proportional med indvindingsmængden. Der er i beregningerne anvendt tilladelsesmængderne og disse er fordelt ligeligt på de aktive indvindingsboringer med mindre en anden fordeling er oplyst af vandværkerne. Den anvendte indvindingsmængde og fordeling fremgår
af bilag 1 med dataarkene for hver kildeplads.
Effektiv porøsitet
Transporthastigheden i grundvandet afhænger af porevandshastigheden, som er lig med Darcy
hastigheden delt med den effektive porøsitet. Den effektive porøsitet har herved stor betydning
for størrelsen af BNBO. Den effektive porøsitet er svær at bestemme og vurderes ofte ud fra erfaringstal for de geologiske enheder, sporstofforsøg/forureningsundersøgelser og lignende.

1100005554

ODENSE OG ASSENS KOMMUNER

7

For hårde bjergarter som kalkmagasiner udgøres porøsiteten af et sprækkevolumen og et matrixvolumen. Sprækkeporøsiteten udgør typisk ca. 1-5 %, mens matrixporøsiteten udgør i størrelsesorden 20-40 %, se eksempelvis /2/,/3/ og /4/. Den effektive porøsitet er en blanding af
sprækkeporøsitet og matrixporøsitet. Betydningen af matrixporøsiteten er afhængig af tidsskalaen. Hvis tidsskalaen er lille og udvekslingen mellem sprækker og matrix er langsom, vil transporten gennem sprækkerne dominere, og det opsprækkede medium modelleres som et ækvivalent
porøst medium med den effektive porøsitet sat lig med sprækkeporøsiteten. Jo større tidsskala jo
mere bidrager matrixen til transporthastigheden og den effektive porøsitet er en blanding mellem
sprække- og matrixporøsiteten. Den effektive porøsitet er behæftet med en betydelig usikkerhed,
især for de hårde bjergarter som kalk, og i BNBO beregninger er bedste bud 10 %.
For de sedimentære magasiner bestående af sand og grus ligger den effektive porøsitet typisk i
intervallet 10 til 35 % (se eksempelvis /1/) og i BNBO beregninger er bedste bud sat til 20 %.
Effektiv magasintykkelse
Arealet af BNBO er omvendt proportionalt med den effektive magasintykkelse, der typisk findes
ud fra boretekniske data, flowlogdata, information om filtersætning fra den pågældende boring
samt fra eventuelle naboboringer. Derudover kan kendskab til de generelle magasinforhold fra
eksempelvis geologiske og numeriske modeller inddrages.
Der er aftalt med Odense og Assens kommuner, at estimere magasintykkelsen for en kildeplads
ud fra boreprofiler, geologisk profilsnit og flowlogs frem for ud fra den bagvedliggende geologiske
model til den numeriske model. Den geologiske model er lavet på en meget større skala og er
derfor ikke særlig præcis på lokalt niveau og for de enkelte boringer. Magasintykkelse fastlægges
ikke alene, men der inddrages også boreprofiler fra andre nærliggende boringer fra samme kildeplads for at få det bedste bud på magasintykkelsen.
Arealet af BNBO bestemmes i stor grad af produktet af effektiv magasintykkelse og effektiv porøsitet. Især for hårde bjergarter kan der forekomme en situation, som er illustreret på figur 2.5.
Her er der størst indstrømning i den øvre del af kalkformationen, mens indstrømningen i den
nedre del er betydelig mindre. Anvendes kun den øvre del som magasintykkelse (H2), skal der
også anvendes en højere effektiv porøsitet (n2), da den effektive porøsitet er højere ved den meget opsprækkede del af profilet. Hvis en større magasintykkelse derimod anvendes, således at
også de svagere indstrømningszoner indgår, skal porøsiteten reduceres. Produktet af magasintykkelsen og porøsitet fastholdes således i samme størrelsesorden. Det er derfor rimeligt at antage, at porøsiteten er 10 % (højere end spækkeporøsitet), når der som magasintykkelse vælges
de mest opsprækkede dele af boringens filtersætning i kalken/mergellagene.
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Figur 2.5 Sammenhængen mellem effektiv magasintykkelse og porøsitet. Ved den øvre del af magasinet
er porøsitet (n2) højere end middel porøsiteten (n1) af både den øvre og nedre del af magasinet. Dvs. at
produktet af magasintykkelse og porøsitet er af samme størrelsesorden om man vælger den øvre del eller hele magasintykkelsen:

∙

≈

∙

.

Transmissivitet
I beregningen af BNBO indgår det vandførende lags transmissivitet og har betydning i forhold til
den naturlige hastighed på grundvandet og dermed på formen af BNBO.
Transmissivitetsdataene, som er anvendt i beregningen af BNBO for de enkle indvindingsboringer
og i forbindelse med usikkerhedsvurderingen, kommer dels fra oplysninger fra vandværkerne,
beregnet på basis af ydelses-sænkningsmålinger (Q/s målinger), tolket transmissivitet i Jupterdatabasen, boringskort /15/ med tolkede transmissiviteter fra Naturstyrensen, samt transmissiviteter anvendt i den numeriske model /16/.
Transmissiviteterne beregnet fra ydelses-sænkningsmålinger (Q/s målinger) er enten sket fra
ydelses-sænknings-datasæt indhentet fra Jupiter-databasen eller fra datasæt leveret fra vandværkerne
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Fra Q/s målingerne estimeres transmissivitetsværdi, hvor der kræves følgende oplysninger for at
kunne lave vurderingen:
•
•
•
•
•

Pumpeydelse
Sænkning
Pumpetid
Filterdiameter
Magasintal

Pumpeydelse og sænkning er en absolut forudsætning for vurderingen af transmissiviteten, mens
der for de øvrige parametre kan laves et estimat, hvis disse ikke er oplyst.
Magasintallet er skønnet ud fra en vurdering af om, magasinet var spændt eller frit ved boringen
under pumpeforsøget. For boringer med spændte forhold anvendes et magasintal på 4,0 ·10-4
(dimensionsløst) som foreslået i Geo-Vejledning 2 /12/, mens der for boringer med frie forhold
ved slut af pumpeforsøg anvendes 0,1 ligeledes foreslået i /12/ uanset, hvilket litografi boringerne er filtersat i.
Transmissiviteten udregnes iterativt med udgangspunkt i Theis’ formel:

hvor

∆ℎ =

,

4

=

4

T = Transmissiviteten (m2/s)
Q = pumpeydelsen i boringen (m3/s)
∆h = målt sænkning til tiden t (m)
t = tiden for målt sænkning (s)
r = boringens diameter (m)
S = grundvandsmagasinets magasintal (-)
W u er den såkaldte brøndfunktion, der er bestemt af integralet:
=

1

Oplysninger om Q og ∆h foreligger for alle boringer, da det er en forudsætning for analysen.
Beregningen af T-værdien i en pumpeboring efter Theis’ formel tager ikke højde for et eventuelt
filtertab. Et eventuelt filtertab ved grundvandets indløb i boringen vil betyde, at T-værdien underestimeres, da der vil registreres en større sænkning i filteret, end der reelt er uden for filteret.
I tilfælde hvor borehulsdiameteren ikke er kendt, er der anvendt en borediameter på 6 tommer,
og hvis varigheden ikke er kendt, er den antaget til 4 timer.
Selvom alle parametre er kendt til bestemmelse af transmissiviteten, er der en række andre forhold, som også kan bidrage til usikkerheden herunder:
•
•
•
•
•

sænkningen bevirker et skift fra spændt til frit magasin,
ydelsen under forsøget har været lav,
den målte sænkning er meget lille, og/eller,
pumpetiden er lang,
Thies løsningen beskriver ikke sænkningen godt. Evt. pga. af lækage fra andre magasiner,
eller stor heterogenitet på geologien

For nogle kilderpladser er der anvendt den geometriske middelværdi af transmissiviteterne som
bedste bud, idet det antages, at transmissiviteterne er logaritmisk fordelte, boringsfilterne ligger i
samme magasin og at boringer er tætliggende. Geometrisk middel sikrer, at en enkel høj trans-
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missivitet ikke resulterer i en urealistisk langstrakt BNBO, idet denne høje transmissivitet typisk
ikke er gældende for hele BNBO'en.
Geometrisk middel af transmissivitet giver en god beskrivelse af transmissiviteten i nærområdet
af boringen og repræsenterer således magasinet under BNBO'en bedre end en enkelt måling.
Hældning og strømningsretning
Ved vurdering af hældning og strømningsretning skeles der både til det modellerede potentialekort fra den numeriske model samt til de magasinspecifikke potentialekort udarbejdet på grundlag af pejledata dateret 2005. Datagrundlaget udgøres bl.a. dels fra oplysninger i JUPITER databasen og Miljøcenter Odense GeoGis database, som der indgår i alt ca. 14.200 filtersatte boringer
og ca. 250.000 pejlinger /13/. Der benyttes potentialet i sand1 (lag 3), sand2 (lag 5), sand3 (lag
7) og kalkmagasinet (lag 9) afhængigt af, hvilket magasin boringerne er filtersat i.
Beregningen af et første bud på hældning og strømningsretning er udført ved at anvende surfer®
til at beregne vinklen og hældningen på potentiale gridfladerne.
Hældningen beregnes som:
= !"

hvor

#-./0 #120
#Ø%& #'(%&
+ +"
+
2 ∙ ∆*
2 ∙ ∆3

H er grundvandspotentialet
∆* og ∆3 er gridstørrelse i hhv. øst-vest og syd-nord retninger
Surfer beregner vinklen som

45678

&9

= 270 −

#-./0 #120 #Ø%& #'(%&
360
∙ ? ?@2 "
,
+
2∙
2 ∙ ∆3
2 ∙ ∆*

Vinklen er i azimuth grader, hvilket betyder vinkel i grader med uret fra nord. Resultatet fra Surfer er således to grid flader med vinkler og hældninger, hvorfra det første bud på strømningsgradient til brug til beregning af BNBO kan udtrækkes. Det er dog kun et første bud, idet især hældning ofte er for stor grundet sænkning i selve indvindingsboringen. Det er størrelsesordenen af
”den naturlige hældning”, der anvendes i BNBO-TOOL. Derimod passer vinkel typisk ganske godt
og kun mindre justeringer er nødvendige. Vinkler og hældning af grundvandspotentiale justeres
manuelt for hver indvindingsboring ved at vurdere disse parametre på de optegnede grundvandspotentialer og ved at sammenholde resultatet med resultaterne fra den numeriske model.
2.3

Brug af numerisk model
Den numeriske model, som er udarbejdet for Odense Vest i forbindelse med Naturstyrelsens
grundvandskortlægning, dækker de indvindingerne, der skal beregnes BNBO for. Modellen er oprindeligt opstillet i henholdsvis 400 meter grid og 200 meter grid. 400 meter grid-modellen er
blevet brugt til kalibrering. Efterfølgende er modellen nedskaleret til 200 meter grid til detailanalyser og scenarieberegninger /16/. I dette projekt er modellen yderligere blevet nedskaleret til
100 meter grid for bedre at beskrive strømningen nær ved indvindingsboringer, som netop har
betydning for udpegning af BNBO.
De effektive parametre såsom hydraulisk ledningsevne og magasintykkelser (transmissiviteter),
som anvendes i modellen, repræsenterer middelværdier fra en større skala end skalaen for et boringsnært område. Disse effektive parametre kan derfor ikke direkte anvendes til at beregne
BNBO - særligt ikke for boringer med mindre indvindingsmængder. Modellen er dog god til at
vurdere det regionale strømningsbillede lidt længere væk fra indvindingsboringerne, samt de indbyrdes påvirkninger mellem indvindingerne. Modellens resultater anvendes til at vurdere resultatet af de semianalytiske beregnede BNBO'er for at vurdere strømningsretninger og om de semianalytiske BNBO'er i passende grad indfanger de numeriske indvindingsoplande (BNBO'er).
Indvindingerne i den numeriske model, der indgår i optegningen af BNBO, er blevet gennemgået
og der er udført justeringer af modellen:
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•

Justering af boringsnavne og kildepladser, som letter arbejdet med MIKE SHE sammen med
Excel og giver en bedre kvalitetssikring af modellen.

•

Der anvendes samme indvindingsmængder og fordeling som ved de semianalytiske BNBO’er.
Herunder er tilføjet nye indvindingsboringer ved f.eks. Lindvedværket tilhørende VandCenter
Syd.

•

Enkle indvindingsboringer er blevet justeret så der indvindes fra det rette grundvandsmagasin/numeriske lag i modellen.

•

Samme porøsitet er anvendt som for de semianalytiske modeller. Dvs. at porøsitet for kertemindemergel og kalk er 10 % og ikke 5 %, som angivet i den oprindelige model/16/.

•

Der er anvendt en stationær strømningsmodel med netto-nedbør beregnet som den gennemsnitlige grundvandsdannelse fra den dynamiske model dækkende perioden 1990-2008

•

Der er beregnet tidsbestemte indvindingsoplande på op til 5 år for bedre at kunne bedømme
strømningsretningerne. I den arealmæssige sammenligning med de semianalytiske BNBO'er,
sammenlignes der dog kun med tidsbestemte indvindingsoplande på 1 år.

Figur 2.6 Modelområde for den numeriske model opstillet i MIKE SHE /16/

2.4

Følsomhedsanalyse
Der er foretaget en følsomhedsanalyse for de enkle parametre ved at ændre hver parameter enkelvis og fastholde de øvrige parametre på bedste bud værdien. Tabel 2.2 viser variation af parametre, som er udført i forbindelse med endelige følsomhedsanalysen. Som det fremgår, er der
ikke varieret på magasintykkelsen, da følsomheden for magasintykkelse er den samme som for
porøsiteten.
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Strømningsvinkler og gradienter er kun varieret, hvis bedste bud er en gradient forskelligt fra 0
‰. Ved gradient høj er gradienten sat 25 % højere, når det bedste bud er over 2 ‰, ellers er
der adderet 0,5 ‰ til bedste bud gradienten, mens der ved gradient lav er anvendt halvdelen af
gradient ved bedste bud. Vinklen er sat fast til +/- 20 grader, selvom der kunne argumenteres
for, at i områder med stor gradient, vil usikkerheden på vinklen være mindre, da strømningsretningen er klare end ved områder med en lav gradient, hvor små variationer i potentialet kan dreje strømningsretningen. Til gengæld er følsomheden af vinklens betydning for retningen af BNBO
mindre ved lav gradient end ved stor gradient.
Parameter

Bedste bud

Høj

Kvartære lag

0,20

0,30

0,15

Prækvartære lag

0,10

0,05

0,2

Vinkel

Variabel

Bedste bud + 20º

Bedste bud - 20º

Gradient

Variabel

25 % eller adderet 0,5 ‰

Halvdelen af bedste bud

Transmissivitet

Variabel

Forøget med en faktor 2

NST T-kort

Porøsitet

Lav

Tabel 2.2 Variationer af parametre i følsomhedsanalysen

2.5

Konkluderede BNBO
Det konkluderende BNBO-areal fastlægges på baggrund af det analytisk beregnede BNBO-areal
og usikkerhedsbestemmelsen og i samarbejde med Odense og Assens kommuner er det konkluderende BNBO areal fastlagt til en samlet polygon, som indhyller arealet for bedste bud (inkl. justeringer for overlap) og variationer i følsomhedsanalysen undtagen lav porøsitet og høj gradient.
Den lave porøsitet blev fravalgt, da arealerne blev urealistisk store, især for de prækvartære lag.
For den høje transmissivitet bliver en del af BNBO'er urealistisk lange og tynde, når der også er
en høj gradient. For lave grundvandsgradienter er betydningen af transmissiviteten ganske lav.
De meget høje transmissiviteter sammen med en meget høj gradient vil typisk ikke forekomme,
idet en høj transmissivitet typisk resulterer i en lavere gradient.
For de konkluderede BNBO'er for de store kildepladser under Vandcenter Syd indeholder disse
også 1 års tidsbestemte indvindingsoplande fra den numeriske model. Det er således en foreningsmængde mellem den analytiske og den numeriske model. Dette er alene udført på disse
store kildepladser, idet der er større indbydes påvirkninger mellem indvindingerne. BNBO’erne for
disse store kildepladser har en større udstrækningen og dækker derved et større område, og
dermed mere geologisk heterogenitet samt en ikke uniform strømningsretning. De semianalytiske
BNBO’er er beregnet ud fra en uniform strømningsretning og dette imødegås ved at anvende den
numeriske model.
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AREALANVENDELSE OG GRUNDVANDSTRUSLER
For at kunne vurdere trusselsbilledet i området for hver kildeplads ses på den aktuelle arealanvendelse og potentielle grundvandstrusler i området. I forhold til identificering af grundvandstruende anlæg og aktiviteter fokuseres der her på:
•
•
•
•

spild og uheld i forbindelse med lovlige og/eller forventelige aktiviteter og arealanvendelser
brud/utætheder fra eksisterende anlæg
kendte punktkildetrusler fra fortidige aktiviteter (f.eks. jordforureninger)
nitratnedsivning (som fladekilde samt ved risiko for en punktkildeforurening).

De grundvandstrusler, der ses på, omfatter alle typer sandsynlige kilder til grundvandsforurening, herunder pesticider, miljøfremmede stoffer, nitrat og ledningsførte materialer inkl. spildevand.
3.1

Arealanvendelse
Inden for de udpegede BNBO'er er den nuværende arealanvendelse opgjort. Dette er gjort af firmaet ConTerra. Arealanvendelsen inden for hvert BNBO er beskrevet for hver kildeplads i bilag 1.
Undersøgelsen af arealanvendelsen identificerer og beskriver arealer indenfor BNBO med landbrugsmæssig drift og giver en overordnet klassifikation af de øvrige områder. Herudover screenes BNBO for punktkilder i form af landbrugsrelaterede anlæg såsom stalde/driftsbygninger,
gårdspladser og beboelser. Landbrugsarealet bliver klassificeret efter afgrødeforhold, som har
indflydelse på erstatningsbeløb i forbindelse med et eventuelt påbud om pesticidfri dyrkning.
Rammebeløb for erstatninger dækker værdiforringelsen af driftsarealer opstået ved påbud om
pesticidfri dyrkning. Beløbene er engangsbeløb og tager udgangspunkt i gennemsnitlige værdifastsættelser af landbrugsjord og erstatningsniveauer i nuværende tinglyste aftaler, hvoraf flere
er afgjort i ”taksationskommissionen”. Beløbene tager ikke hensyn til evt. brugsspecifikke engangsomkostninger forbundet med en evt. deklaration såsom f.eks. driftstab i omstillingsperioden, hegning, såning af græs eller udgifter til sagkyndig bistand eller lignende. Udgifter til disse
poster er sagsspecifikke og ikke kvantificerbare ud fra registre og databaser, men vil dog typisk
kun udgøre en forholdsvis lille del af erstatningen.
Rammebeløb for erstatninger beregnes for landbrugsarealer opdelt efter afgrøder i omdrift og
vedvarende arealer. Herudover beregnes erstatningsbeløb for arealer under skov og tilplantninger med juletræer/pyntegrønt. Anslåede priser er vist i Tabel 3.1. Beløbene er et priseksempel og
gælder for eksisterende afgrøder.

Begrænsning
Pesticidfri dyrkning

Kr./ha
Omdrift

Vedvarende

Skov

Juletræer

60.000

10.000

11.000

125.000

Tabel 3.1 Overslagspriser for erstatninger for værdiforringelse af driftsarealer ved pesticidfri dyrkning

Ud over kortlægningen af landbrugsarealer screenes registre for landbrugsrelaterede anlæg. Beboelser med tilknyttede aktive driftsbygninger klassificeres som landbrug (potentielle vaskepladser). Tilsvarende screenes arealet for erhvervsmæssige husdyrhold og opbevaringsanlæg for
husdyrgødning. For landbrugsmæssige anlæg estimeres der ingen rammebeløb for erstatninger.
Der gives som udgangspunkt ikke erstatning for værdiforringelse af driftsarealer til private husejere eller gårdspladser, da der ikke er nogen afgrøder inden for disse arealer. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt at give erstatning til landmænd, som ikke kan opbevare eller håndtere pesticider på deres egen gård, men dette vil blive vurderet i det enkelte tilfælde.
Flere BNBO'er er efter, at arealanvendelsen er blevet opgjort, blevet justeret lidt, hvorved et
eventuelt udregnet erstatningsbeløb også vil ændres. Det er dog mindre justeringer af BNBO'er-
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ne, der er foretaget og de angivne erstatningsbeløb giver en god indikation af niveauet for det
endelige erstatningsbeløb.
Benyttede data er vist i Tabel 3.2.
Anvendt kortmateriale

Bemærkning

BBR (Bygnings- og Boligregistret)

Udtræk primo 2013

CHR (Det Centrale HusdyrbrugsRegister)

Udtræk 2. kvt. 2013

Matrikelregister

Udtræk 1. kvt. 2013

GLR (Generelt LandbrugsRegister)

Senest tilgængelige data

FOT-10 (Teknisk grundkort)

Senest tilgængelige version

Tabel 3.2 Data benyttet af ConTerra ved bestemmelse af arealanvendelsen

De anvendte data bygger således på udtræk fra officielle datakilder, men ved en konkret erstatningsberegning skal der anvendes de faktiske forhold, som evt. kan findes ved besigtigelse på de
pågældende ejendomme.

3.2

Punktkilder
Der er indsamlet digitale data fra Odense og Assens kommuner for punktkilder. Odense Kommune har leveret data for følgende temaer i GIS-tabeller:
-

Olietanke (kun de aktive er medtaget, ikke de sløjfede)
Saltlagre
Gyllebeholdere
Nedsivningsanlæg
Væksthusområder
Jordvarmeanlæg
Kolonihaver
Olie- og benzinudskillere
Frugtplantager/gartneri/planteskole
Byvækstområder

Assens Kommune har ikke GIS-filer med punktkilder og de ovenfor nævnte punktkilder er derfor
ikke med i betragtningerne i Assens Kommune.
Der er udtrukket V1 og V2 kortlagte grunde i Miljøportalen. Der er også udtrukket råstof graveområder og interesseområder fra Miljøportalen.
Fra VandCenter Syd og Assens Forsyning er leveret GIS-tema med spildevandsledninger.
Fra Jupiter-databasen er der udtrukket aktive enkeltindvindere (med virksomhedskode V95) og
aktive gartnerier, anlæg til vanding af spiselige afgrøder, blomstergartnerier og planteskoler
(med virksomhedskode V50, V51, V52 og V53). Da der ikke er oplysninger om nedsivningsanlæg
i Assens Kommune, er temaet med enkeltindvindere udtrukket for at give en indikation om der
også kan være nedsivningsanlæg til disse ejendomme. Temaet med spildevandsledninger for Assens Kommune vil hjælpe med at fastslå, om der kan være nedsivningsanlæg på de aktuelle
ejendomme med enkeltindvinding. Derudover er der fra Jupiterdatabasen udtrukket eksisterende
gartnerier og enkeltindvindere. Fund af punktkilder inden for hvert BNBO er beskrevet for den
enkelte kildeplads i bilag 1.
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VURDERING AF SÅRBARHED OG RISIKO
Inden for det boringsnære beskyttelsesområde kan der være flere punktkilder til stede eller risiko
for spild med stoffer, der anvendes inden for området. For at kunne vurdere om et område har
brug for yderligere beskyttelse ses på flere parametre.
For det første ses på risikoen for et spild med et stof inden for området og herefter på konsekvensen for vandindvindingen, hvis der sker et spild med det pågældende stof.
Derudover ses på sårbarheden af grundvandsmagasinet inden for BNBO, for at kunne vurdere om
der i tilfælde af et spild vil være mulighed for, at magasinet kan tilbageholde stoffet eller om det
nedbrydes, inden det når grundvandet.

4.1

Nitrat
I BNBO'er, hvor der dyrkes landbrug, kan der ske et spild med nitrat i form af fast eller flydende
husdyrgødning eller kunstgødning på fast form. I tilfælde af et spild med gødning på fast form
vurderes konsekvensen at være lille for vandindvindingen, da gødningen vil kunne samles op
igen uden at større mængder siver ned i magasinet. Sandsynligheden for, at en beholder med
husdyrgødning vælter, er til stede, men ofte køres husdyrgødning ud på marken i stålbeholdere,
som ikke nødvendigvis går i stykker, hvis beholderen vælter og mængden af nitrat vil være så lille at det ikke vil kunne true vandkvaliteten /21/. Samlet set vurderes sandsynligheden for et
spild med husdyrgødning med nitratmængder, der kan true vandkvaliteten derfor at være lille.
Det vurderes derfor, at kombinationen af sandsynlighed og lille konsekvens for spild med nitrat
giver en lille risiko for vandindvindingen inden for BNBO.
Den regelrette anvendelse af nitrat på landbrugsarealer kan udgøre en risiko for vandindvindingen inden for BNBO afhængigt af sårbarheden inden for BNBO. Regelret anvendelse af nitrat vil
dog også kunne have en indflydelse på vandindvindingen fra områder uden for BNBO, og beskyttelse inden for BNBO vil derfor ikke altid være tilstrækkeligt. I den nationale grundvandskortlægning er der udpeget nitratfølsomme områder, og i de kommunale indsatsplaner tages der stilling
til, hvilke områder der bør beskyttes yderligere på kommunal skala. Områder inden for og uden
for BNBO beskyttes derfor allerede via indsatsplanerne for nitrat og vil derfor ikke blive vurderet
yderligere i denne rapport.

4.2

Pesticider
Spild med pesticider kan både ske inden for områder, hvor der dyrkes konventionelt landbrug, fra
private husstande og fra gartnerier, planteskoler eller væksthusområder. Spild med pesticider på
landbrugsarealer sker hvert år, og det vurderes derfor sandsynligt, at der kan ske spild med pesticider på landbrugsarealer inden for BNBO. Risikoen ved spild med pesticider fra gartnerier,
planteskoler og væksthusområder afhænger af afløbs- og opsamlingsforholdene, fast eller ingen
bund under anlæg m.m. for det enkelte anlæg. Det er derfor ikke muligt at vurdere en generel risiko for vandindvindingen ved spild fra disse anlæg, og dette skal vurderes for hvert enkelt anlæg.
Konsekvensen af et spild med pesticider er stor, da der kun skal meget lave koncentrationer af
pesticider til for at lukke en vandindvindingsboring.
Forureningsrisikoen ved regelret anvendelse af pesticider er vurderet for hvert enkelt tilladte pesticid i forbindelse med godkendelsesproceduren og bør derfor ikke udgøre en risiko for vandindvindingen. Der inddrages derfor kun spild med pesticider fra landbrugsområder og private husstande inden for BNBO i denne rapport, og en sårbarhedsvurdering af grundvandsmagasiner i
forhold til et spild med pesticider ud fra forskellige parametre er gennemgået i de følgende afsnit.

4.2.1 Sårbarhedsvurdering
I tilfælde af et spild med pesticider på et landbrugsareal inden for BNBO afhænger konsekvensen
for grundvandsmagasinet af parametre som lerdæklag over magasin, vandtypen i magasinet,
størrelsen af infiltrationen inden for BNBO og fund af pesticider i boringen i dag. Hver parameter
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og betydning for sårbarheden af magasinet er beskrevet i de følgende afsnit. De enkelte parametre skal dog ses i en sammenhæng og en samlet sårbarhedsvurdering ud fra de fire parametre
vil blive foretaget for hver enkelt boring og hvert enkelt BNBO.
Lertykkelse
Lerlag over en indvindingsboring giver bedre beskyttelse mod ovenfra kommende forureninger
end for eksempel sand- eller gruslag. Et tykt lerdæklag giver derfor bedre beskyttelse, bedre tid
til at nedbryde pesticider, hvis det enkelte pesticid er bionedbrydeligt og bedre tid til at reagere i
forhold til et spild. I Tabel 4.1 er vist vurderingen af sårbarheden af en boring ud fra lertykkelsen.
Lertykkelsen er bestemt ud fra boreprofilet for den enkelte boring. I tilfælde, hvor der ikke er en
borerapport for den enkelte boring, er benyttet boreprofilet fra den nærmeste boring med borerapport.
Parameter

Intervaller

Sårbarhed

Lertykkelse

0–5m

Stor sårbarhed

5 – 20 m

Mellem sårbarhed

> 20 m

Lille sårbarhed

Tabel 4.1 Vurdering af sårbarheden ud fra lertykkelsen

En boring med en lertykkelse på 0-5 m vurderes at have stor sårbarhed, 5-20 m vurderes at være mellem sårbar og en boring med lertykkelse på over 20 m vurderes at have en lille sårbarhed
over for et spild med pesticider.
Det er almindelig accepteret, at præferentiel transport (transport i sprækker) på moræneler spiller en væsentlig rolle i udvaskningen af specielt stærkt, sorberende pesticider /8, 9/. Danske undersøgelser har vist, at præferentiel transport på opsprækkede lerjorde er væsentlig for pesticidtransporten til det unge og højtliggende grundvand /10, 11/. Transport af pesticider i moræneler
foregår primært via de præferentielle transportveje og de faktorer, der lokalt er styrende for pesticidudvaskning til grundvandet, er primært opsprækning af jorden i kombination med ormehuller og rodgange. Disse er imidlertid vanskelige at kortlægge på større skala og som følge heraf
foreligger der i Danmark pt. ingen retningslinjer for, hvordan disse transportveje håndteres i forhold til sårbarhedsvurdering. Vandtypen kan dog give en indikation af, om lerlaget er meget opsprækket. Hvis der for eksempel forekommer over 20 m lerdæklag og en oxideret vandtype i boringen, indikerer det, at der sker en hurtig transport af ilt ned i magasinet, og at det må ske i
sprækker, siden det kan transporteres i så stor dybde uden at nå at blive reduceret inden.
Vandtypebestemmelse
I beskrivelsen af hver kildeplads i bilag 1 er vandtypen i de enkelte boringer bestemt. Fastlæggelse af vandtypen sker ud fra redoxforholdene og baseres først og fremmest på prøvernes indhold af redoxfølsomme specier ved seneste analyse: Ilt, nitrat, jern og sulfat, samt forvitringsgraden, som beskrevet i Geo-vejledningen /6/. I sårbarhedsvurderingen benyttes vandtypen som
en indikator for, om der kommer ilt ned til grundvandsmagasinet og derved hvor let ovenfra
kommende forureningsstoffer har ved at trænge ned. Også et højt sulfatindhold kan give en indikation af, at der er sårbart nær boringen, da et højt sulfatindhold tyder på, at der foregår pyritoxidation. Pyritoxidation sker ved aerobe forhold, hvorved der nær boringen er oxiderede forhold og dermed sårbart. I Tabel 4.2 er vist den vurderede sårbarhed for hver vandtype.
Parameter

Intervaller

Sårbarhed

Vandtype

A – Stærkt oxideret

Stor sårbarhed

B – Svagt oxideret

Stor sårbarhed

C – Reduceret

Lille sårbarhed

D – Stærkt reduceret

Lille sårbarhed

Tabel 4.2 Vurdering af sårbarheden ud fra vandtypen

Erfaringsmæssigt er prøver med iltindhold under 1 mg/l ofte reelt iltfrie, idet der ofte sker beluftning i forbindelse med prøvehåndteringen. Iltindholdet tillægges derfor mindre betydning i redox-
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karakteriseringen, og prøven tolkes kun som tilhørende iltzonen, hvis dette stemmer overens
med de øvrige parametre i vandprøven. I enkelte tilfælde er der ved både lave nitrat- og jernkoncentrationer også tolket på vandprøver med reducerede og stærkt reducerede vandtyper.
I enkelte tilfælde er der ikke nok oplysninger i boringen til at kunne bestemme vandtypen. I disse
tilfælde antages vandtypen at være reduceret.
Infiltration
I tilfælde med et spild med pesticider har infiltrationen indflydelse på, hvor hurtigt forureningen
vil blive ført ned i magasinet. Ved stor infiltration vil nedsivningen til magasinet gå hurtigere, og
der er mindre tid til at reagere i forhold til at forhindre forureningen i at trænge ned til grundvandet. Ved sårbarhedsvurderingen ses på grundvandsdannelsen til det øvre sandmagasin i stedet
for den aktuelle infiltration til overfladen, da der derved ses bort fra den mængde vand, der løber
til dræn. I Tabel 4.3 er vist den vurderede sårbarhed for forskellige intervaller af grundvandsdannelse til det øvre sandmagasin. Grundvandsdannelsen til det øvre sandmagasin ved hver indvindingsboring er bestemt ud fra Odense Vest modellen /7/.
Parameter

Intervaller

Sårbarhed

Grundvandsdannelse til det
øvre sandmagasin

> 250 mm

Stor sårbarhed

100 - 200 mm

Mellem sårbarhed

-250 – 100 mm

Lille sårbarhed

Tabel 4.3 Vurdering af sårbarheden ud fra grundvandsdannelsen til det øvre sandmagasin

Fund af pesticider
Et fund af pesticid i en indvindingsboring viser, at det er muligt for ovenfra kommende pesticider
at trænge ned til grundvandsmagasinet. Fund af pesticider viser dog også, at der er en kilde med
pesticider så tæt på indvindingsboringen, at omsætningen og transporttiden ikke har været tilstrækkeligt til at tilbageholde pesticidet. Et fund af pesticid behøver derfor ikke nødvendigvis at
betyde at et grundvandsmagasin er meget sårbart men lige så meget at der er en kilde med pesticider i nærheden. Det er derfor ofte muligt at finde enkelte lave fund af pesticider i indvindingsboringer, selv om boringen er godt beskyttet. Forekommer der dog gentagne fund af pesticider og fund over grænseværdien tyder det på, at grundvandsmagasinet er sårbart. I Tabel 4.4
er vist den vurderede sårbarhed ved fund af pesticider. Ved sårbarhedsvurderingen kan der som
beskrevet godt være et enkelt eller få lave fund af pesticider, uden at boringens BNBO kategoriseres til at have en stor sårbarhed overfor spild med pesticider.
Parameter

Intervaller

Fund af pesticider

Ja

Stor sårbarhed

Nej

Lille sårbarhed

Tabel 4.4 Vurdering af sårbarheden ud fra fund af pesticider

Umættet zone
I sårbarhedsvurderingen er der også skelet til størrelsen af den umættede zone. Den umættede
zone er bestemt ud fra afstanden fra terræn til vandstanden i ro i den enkelte boring. Denne metode er ikke en sikker metode til at stemme størrelsen af den umættet zone og der lægges derfor
ikke stor vægt på størrelsen af den umættede zone i sårbarhedsvurderingen. En meget lille
umættet zone viser dog, at der ikke er lang tid til at reagere i tilfælde af et spild, inden forureningen vil nå grundvandsspejlet.
I sårbarhedsvurderingen for hvert BNBO lægges der størst vægt på lertykkelsen, vandtypen og
gentagne fund af pesticider i hver boring. Sårbarheden er vurderet for hver boring individuelt
samt for hvert samlet BNBO i de tilfælde, hvor der er flere boringer inden for samme BNBO. Begrundelsen for sårbarhedsvurderingen for hver boring og hvert BNBO er beskrevet i bilag 1.
4.3

Beregninger i BRIBE
Der er lavet en lang række beregninger af udvaskningspotentialet med beregningsmodellen BRIBE. Metode og resultater er beskrevet detaljeret i bilag 2; i dette afsnit er resultaterne summeret
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op og hovedkonklusionerne er beskrevet. Programmet BRIBE er udviklet af COWI for Aarhus
Kommune med støtte fra Naturstyrelsen. Det kan anvendes til støtte for risikovurdering af, hvorvidt spild af forskellige forureningskomponenter i BNBO forårsager forurening af vandforsyningsboringer.
Med BRIBE er der beregnet på koncentrationsudviklingen i en indvindingsboring i tilfælde et spild
og lækage med en lang række miljøfremmede stoffer. Følgende stofgrupper er medtaget i beregningen:
•
•
•
•
•

Spild med IPA-sprit fra vertikale og horisontale jordvarmeanlæg
Spild med pesticider fra landbrug (bentazon)
Spild med pesticider fra private husstande (MCPA)
Lækage fra spildevandsledning (nonylphenol)
Lækage fra olietank (fyringsolie)

Det er antaget at indvindingen sker fra en boring med filtersætning 30 m under terræn. Der er
varieret på indvindingsmængden, infiltrationen og den geologiske sammensætning af lagene over
filteret. Det er antaget at morænelerslaget ligger lige over filteret og varierer i tykkelse mellem 0
og 30 m. Eksempelvis vil et morænelerslag på 10 m være overlejret af 20 m sand, da den samlede tykkelse af sand og ler er 30 m. Endeligt er det antaget at de øverste 3 m er umættet med
oxiderende forhold. Samlet set er variationen af parametre:
Enhed

Lille

Mellem

Høj

Indvinding

m³/år

10.000

100.000

1.000.000

Infiltration

mm/år

Geologiske
dæklag

Sand i m

0

5

10

15

20

25

30

Ler i m

30

25

20

15

10

5

0

100

250

500

Tabel 4.5: Variation af parametre i BRIBE beregningerne

4.3.1 Vertikale og horisontale jordvarmeanlæg
I denne risikovurdering vurderes der på jordvarmeanlæg, hvor varmeoptagesystemet er baseret
på brine (blanding af vand og frostvæske) samt om anlægget enten er et horisontalt anlæg
(jordslanger), som er nedgravet til max 5 meters dybde eller er et vertikalt anlæg, som eksempelvis kan være boret ned til 80 - 100 meter under terræn. De vertikale anlæg kan således være
i direkte kontakt med grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes vand. Som spildstof er benyttet IPA-sprit, som er et ofte benyttet frostsikringsmiddel i jordvarmeanlæg. For IPA-sprit er drikkevandskriteriet 10 µg/l.
Ved et horisontalt jordvarmeanlæg for parcelhuse anvendes der, afhængig af husets størrelse og
isoleringsgrad, fra 200 til 600 meter slanger (Ø40 PEL) som indeholder 170-510 liter væske med
en frostvæske på 35 % indhold (vol/vol) og svarer til ca. 60-180 liter. I risikovurderingen er spildets størrelse sat til 180 liter IPA, hvilket svarer til et stort anlæg for et parcelhus. Da der laves
betydeligt større anlæg til store ejendomme til produktionsbygninger, beboelsesejendomme,
landbrug, liberalt erhverv mv. er det som worst case fint at regne på denne mængde. Endvidere
regnes der ikke med afværgeforanstaltninger. Der er ikke regnet på evt. tilsætningsstoffer i
frostvæsken, og der er ikke opstillet grænseværdier for tilsætningsstofferne i grundvandet.

Scenarium:
Koncentration
IPA i boring

0 m ler
(µg/l)

5 m ler
(µg/l)

10 m ler
(µg/l)

15 m ler
(µg/l)

20 m ler
(µg/l)

25 m ler
(µg/l)

30 m ler
(µg/l)

0

0

0

0

0,002

0,001

0,009

Tabel 4.6 Koncentration af IPA-sprit i indvindingsboring med en årlig indvindingsmængde på 100.000 m3
og med en nettonedbør på 500 mm/år.

Tabel 4.6 viser at grænseværdien for drikkevand ikke overskrides i indvindingsboringen med en
årlig indvinding på 100.000 m3/år ved et spild med IPA-sprit og en nedbør på 500 mm/år uanset
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dæklagstykkelsen. Hvis indvindingen kun er 10.000 m3/år skal resultaterne multipliceres med 10,
da koncentrationen varierer lineært med indvindingsmængden og tilsvarende skal koncentrationen divideres med 10 hvis indvindingen er på 1.000.000 m3/år grundet den store fortyndingseffekt.
Ved en årlig nedbør på 100 mm/år eller 250 mm/år vil IPA-sprit nedbrydes inden det når indvindingsboringen uanset lerdække over boringen. Ved mindre infiltration øges transporttiden og
dermed er der mere tid til at nedbryde stoffet.
BRIBE er ikke benyttet til at beregne koncentrationsudviklingen ved lækage fra vertikale jordvarme anlæg, da disse anlæg kan gennemskære det aktuelle grundvandsmagasin, hvorfra der
indvindes. Der er derfor følgende risikoelementer:
•
•
•
•

Læk fra det termiske anlæg kan medføre spredning af brine direkte i magasinet
Mange boringer kan medføre ”Schweizerost” og dermed flere veje til magasinet for pesticider
og andre miljøfremmede stoffer
Dårligt udførte og vedligeholdte boringer kan give skorstenseffekt
Opvarmning af magasinet kan ændre kemiske og biologiske forhold i grundvandsmagasinet

Grundet disse risikoelementer vurderer vi, at kommunerne ikke bør tillade vertikale jordvarmeanlæg inden for BNBO, uden en konkret vurdering af det pågældende anlæg.
4.3.2 Pesticider
Ved BRIBE-beregningerne er der valgt to typer stoffer til at repræsentere risikoen for anvendelse
og håndtering af pesticider inden for hhv. landbruget (bentazon) og byområder (MCPA).
For landbruget er der valgt bentazon, som i dag anvendes til ukrudtsbekæmpelse i ærter, majs
og kløver. Et spild af bentazon vurderes at være et realistisk worst case scenarie, idet stoffet
grundet den tilladte dosering samt dets fysisk/kemiske egenskaber er et af de mest mobile stoffer, der anvendes i landbruget i dag. Blandt de stoffer der i dag anvendes i landbruget er bentazon det stof man hyppigst finder i grundvandet /17/. Der er ingen væsentlige nedbrydningsprodukter fra bentazon, som vurderes at være problematiske for udvaskning til grundvandet /18/.
Grænseværdien for drikkevand for bentazon er 0,1 µg/l.
I risikovurderingen antages det, at en tank med 4000 liter opblandet sprøjtemiddel vælter på
marken (~ stor marksprøjte) og der iværksættes afværgeforanstaltninger ved bortgravning af
den forurenede jord. Desværre går der noget tid inden bortgravningen starter, og det er vanskeligt at afgrænse området, som er påvirket af spildet. Der er således en restmængde af pesticid i
dybden uden for den mest reaktive zone i muldlaget, og områder, hvor der ikke er sket en bortgravning. Det antages, at der er en restmængde på 500 liter (~oprensning på 87 %) af sprøjtemidlet efter bortgravningen. I beregningerne regnes med opløseligheden af det rene bentazon,
som er 570 mg/l i vand.
I Tabel 4.7 ses det at koncentrationen af bentazon i en indvindingsboring med en årlig nedbør på
250 mm/år eller 500 mm/år og en indvinding på 100.000 m3/år vil overskride grænseværdien for
drikkevand uanset om dæklaget er 0 m eller op til 30 meter tykt. Ved en årlig nettonedbør på
100 mm/år kan grænseværdien for drikkevand overholdes i en indvindingsboring med et lerdække mellem 0 og 30 m ved et spild med bentazon. Hvis indvindingen kun er 10.000 m3 om året
skal resultaterne multipliceres med 10, da koncentrationen varierer lineært med indvindingsmængden.
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Max.
koncentration

Infiltration

0 m ler

Bentazon (µg/l)

100 mm/år

0,02

0,02

0,03

0,04

Bentazon (µg/l)

250 mm/år

0,2

0,23

0,26

0,30

Bentazon (µg/l)

500 mm/år

0,70

0,79

0,87

0,97

1,11

5 m ler

10 m ler

15 m ler

20 m ler

25 m ler

30 m ler

0,05

0,06

0,06

0,35

0,42

0,35

1,30

1,01

Tabel 4.7 Koncentrationen af bentazon i en indvindingsboring med en årlig indvindingsmængde på
100.000 m3. og med en nettonedbør på hhv. 100, 250 og 500 mm/år. Tal markeret med gul viser overskridelse af grænseværdi for drikkevand på 0,1 µg/l

For byområder er der valgt MCPA (2-methyl-4-chlorophenoxy eddikesyre), som i dag anvendes til
ukrudtsbekæmpelse i både private haver (primært plænerens) samt i flere landbrugsafgrøder.
Miljøstyrelsen /19/ har for 2011 opgjort, at MCPA er det tredje mest solgte aktivstof til private og
tegnede sig for 8,4 tons (7,1 tons i 2010). Grundet de fysik-kemiske egenskaber er stoffet blandt
de mest mobile /20/ og derfor vurderes et spild af MCPA at være et realistisk worst case scenarie
i forhold til privat anvendelse.
I risikovurderingen vurderes det, at et spild udgøres af 1 liters ufortyndet sprøjtemiddel med
koncentration af aktivstoffet på 78 g/l. Brugeren opdager ikke spildet og iværksætter derfor ikke
afværgeforanstaltninger. Denne type spild må forvente at ske oftere end det omtalte spild for
landbruget og det er ikke usandsynligt, at der kan foregå flere tilsvarende spild i byområder inden for BNBO. Der regnes dog kun på et spild.
Tabel 4.8 viser, at et spild med MCPA inden for et BNBO med en årlig nedbør på 500 mm/år vil
overskride grænseværdien for drikkevand i en indvindingsboring med filtersætning 30 m u.t. og
uanset om lerdæklaget er 0 m eller op til 30 m. Ved lavere nedbørsmængder vil et spild i denne
størrelse ikke medføre koncentrationer i indvindingsboringen over grænseværdien for drikkevand. Hvis indvindingen kun er 10.000 m³/år skal resultaterne multipliceres med 10, da koncentrationen varierer lineært med indvindingsmængden.

Max.
koncentration
MCPA (µg/l)

Infiltration

0 m ler

5 m ler

10 m ler

15 m ler

20 m ler

25 m ler

30 m ler

100 mm/år

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

MCPA (µg/l)

250 mm/år

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

0,09

0,08

MCPA (µg/l)

500 mm/år

0,70

0,79

0,87

0,97

1,11

1,30

1,01

Tabel 4.8 Koncentrationen af MCPA i indvindingsboringen med en årlig indvindingsmængde på 100.000
m3. Tal markeret med gul viser overskridelse af grænseværdi for drikkevand på 0,1 µg/l

4.3.3 Oliestoffer
Ved risikovurderingen i forhold til oliestoffer ses der på fyringsolie, som er en forholdsvis tung
olie og naphthalen er valgt som typestof. Der vurderes, at spildet er 1000 l olie. Størrelsen af
olietanke til private husstande ligger omkring 1200 -1800 liter.
BRIBE-resultaterne er ikke vist for naphthalen (oliestoffer), idet stoffet binder sig kraftigt og de
udførte beregningerne viste en meget langsomt transporttid ned igennem profilet. Det er derfor
vurderet, at de nuværende krav til olietanke er fyldestgørende indenfor BNBO.
4.3.4 Spildevand
Risikoen fra spildevand udgøres dels af bakteriel forurening, der kan give anledning til eksempelvis vandbårne sygdomsudbrud, samt en lang række andre stoffer og stofgrupper.
Der er i risikovurderingen ikke inddraget bakteriel forurening, da denne problematik er sikret via
afstandskrav i lovgivningen.
Der er i stedet valgt at bruge stoffet nonylphenol som modeltypestof, som repræsenterer stoffer,
der er langsomt nedbrydelige. Nonylphenol anses for at være hormonforstyrrende og kan skade
forplantningsevnen samt barnet under en graviditet.
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Spildmængden er vanskelig at vurdere, da der mangler oplysninger om nedsivningsanlæggenes
belastning, men der er taget udgangspunkt i, at der kan forekomme en læk af 100 l spildevand
med et indhold af nonylphenol på 1 l i en koncentration svarende til opløseligheden.
BRIBE-resultaterne er ikke vist for nonylphenol (spildevand), idet stoffet binder sig kraftigt og de
udførte beregningerne viste en meget langsomt transporttid ned igennem profilet. Det er derfor
vurderet, at de nuværende krav til spildevandsledningerne er fyldestgørende indenfor BNBO.

4.4

Spild med andre miljøfremmede stoffer
Ud over spild med nitrat og pesticider kan der forekomme spild fra adskillige andre kilder inden
for BNBO. Nedenfor er de oftest tilstedeværende kilder gennemgået.
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Punktkilde

Risikovurdering

V1 og V2 kortlagte grunde

De V1 og V2 kortlagte grunde kan være forurenet med mange
forskellige stoffer. Specielt forureninger med klorerede opløsningsmidler er grundvandstruende. Grænseværdien er lav (1
µg/l) og dermed skal der ikke meget stof til at forurene et grundvandsmagasin. Stofferne er generelt tungere end vand og derfor
kan fri fase synke ned til grundvandet, hvor stofferne er svært
nedbrydelige. Der er derfor høj risiko, dog afhængig af hvilke
stoffer, der er forurenet med.

Olie- og benzinudskiller

Lækage forekommer, men er sjældent skyld i lukning af boringer,
da stofferne nedbrydes inden de når grundvandsmagasinet. Lille
risiko.

Olietank

Lækage forekommer, men er sjældent skyld i lukning af boringer,
da stofferne nedbrydes, inden de når grundvandsmagasinet. Lille
risiko.

Kolonihaver

Der kan både forekomme spild med pesticider og nedsivning af
spildevand. Sandsynligheden for spild med både pesticider og
spildevand vurderes at forekomme, og spild med pesticider vurderes af have en høj konsekvens. Spildevand vurderes at blive
omdannet, inden det når grundvandsmagasinet, hvis det overholder de lovpligtige afstandskrav til nærmeste indvindingsboring.
Lille risiko ved spild med spildevand, hvis afstandskrav er opfyldt
ellers er risiko stor. Stor risiko ved spild med pesticider.

Nedsivningsanlæg

Ved et spild vurderes det, at spildevandet bliver omdannet, inden
det når boringen, hvis de lovpligtige afstandskrav overholdes. Risikoen er derfor lille, hvis afstandskrav overholdes. Alternativt er
risikoen stor.

Spildevandsledning

Lækage forekommer og især ved ældre ledninger kan der være
sandsynlighed for lækage. Konsekvensen af et spild kan være
stor afhængig af boringens tæthed og hvor tæt på boringen, spildet sker. Spild kan betyde midlertidig lukning af en boring grundet drikkevandsforurening. Lille risiko ved spild med spildevand,
hvis afstandskrav er opfyldt ellers er risikoen stor.

Udlagt graveområde i råstofplan

Sandsynligheden for et spild i en råstofgrav er til stede, og konsekvensen ved et spild med fx brændstof fra maskiner kan være
stor for en nærliggende indvindingsboring. Samtidig vil en råstofgrav være et åbentstående hul, hvor der efter råstofgravningen
kan være øget nedsivning af eventuelle miljøfremmede stoffer til
grundvandsmagasinet. Risikoen vurderes derfor at være stor.

Jordvarmeanlæg – horisontale

Sandsynligheden for spild er til stede og risikoen ved et spild kan
betyde midlertidig lukning af en boring. Benyttes der dog ren sprit
og er lovpligtige afstandskrav overholdt vurderes konsekvensen
at være lille, da spritten nedbrydes, inden den når boringen jf.
BRIBE-beregninger. Risikoen vurderes derfor at være lille.

Jordvarmeanlæg - vertikale

Sandsynligheden for spild er til stede. Ved en læk fra anlæg kan
frostvæske spredes direkte i grundvandsmagasin og potentielt
have kort vej til indvindingsboringer. Mange boringer kan medføre flere veje til magasinet fra ovenfra kommende forureningskilder, dårligt udførte boringer kan give skorstenseffekt og opvarmning af magasin kan ændre kemiske og biologiske forhold i
grundvandsmagasin. Risikoen vurderes derfor at være stor.

Tabel 4.9 Sandsynlighed og konsekvens og deraf risiko ved spild fra forskellige kilder

4.5

Vurderet behov for beskyttelse
Ud fra arealanvendelsen, risikovurderingen og vurderingen af sårbarheden af hvert BNBO foretages en samlet vurdering af, om der er behov for at anbefale restriktioner inden for det enkelte
BNBO. Er der ud fra arealanvendelsen risiko for spild med fx pesticider og viser sårbarheden, at
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der er en høj sårbarhed over for spild med pesticider, anbefales det, at der udføres restriktioner i
brugen og håndteringen af pesticider inden for BNBO.
For punktkilder beskrevet i Tabel 4.9 er restriktioner og virkemidler beskrevet i kapitel 5.
I tilfælde hvor det anbefales, at der udføres restriktioner inden for BNBO, skal dette holdes op
imod proportionalitetsprincippet, der kræver, at et indgreb ikke er mere vidtgående end hvad
formålet tilsiger. Det skal altså opvejes, om udgifter til fx erstatninger for værdiforringelsen af
driftsarealer ved påbud om pesticidfri dyrkning er overensstemmende med vandværkets størrelse, eller om det bedre kan betale sig for eksempel at flytte en kildeplads. Dette vil blive vurderet
af Odense og Assens kommuner i de tilfælde, hvor det i dette projekt anbefales, at der udføres
restriktioner.
De anbefalede restriktioner bør opfattes som "minimumstiltag" for at minimere risikoen for forurening af en indvindingsboring. For eksempel kan der være værdi i at mindske forbruget af pesticider i et BNBO med mellem sårbarhed hvis det er en kildeplads med stor vigtighed i forhold til
forsyningssikkerheden.
BNBO med radius under 25 m er dækket af den eksisterende 25 meters beskyttelseszone i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og yderligere restriktioner er ikke nødvendige i forhold til brug af
pesticider og nitrat.
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ANBEFALINGER TIL GRUNDVANDSBESKYTTENDE TILTAG OG ØKONOMISK VURDERING
Ud fra det vurderede behov for beskyttelse inden for de enkelte BNBO'er er udarbejdet forskellige
anbefalinger. Anbefalinger skal opfattes som "minimumstiltag" for at minimere risikoen for forurening af en indvindingsboring. Ved at foretage yderligere tiltag og foranstaltninger kan risikoen
mindskes yderligere. Det vil især være aktuelt på kildepladser der skønnes at have stor vigtighed
i forhold til at opretholde en sikker forsyning.
For BNBO'er med risiko for spild med pesticider er der i Tabel 5.1 vist, hvilke grundvandsbeskyttende tiltag, der anbefales. Anbefalingerne afhænger af den vurderede sårbarhed af det enkelte
BNBO for landbrugsarealer og gartnerier hvorimod der anbefales sammen tiltag overfor private.
Denne sondring skyldes at der er små omkostninger forbundet med at opfordre private til ikke at
bruge pesticider hvorimod det kræver frivillige aftaler og/eller udbetaling af erstatninger til landbrug for driftstab ved et stop for brug af pesticider.
Indgåelse af aftaler om pesticidfri drift kan således vise sig at være attraktivt i BNBO'er med mellem sårbarhed hvis det vurderes at boringernes forsyningsmæssige værdi er større end erstatningsbeløbene.
Spild af pesticid

Vurderet sårbarhed af BNBO overfor spild med pesticider
Lille

Mellem

Høj

Landbrugsareal

Udarbejdes aftale mellem kommunen
og landmænd med landbrugsområde
inden for BNBO om, hvordan der skal
reageres, og hvem der skal kontaktes
i tilfælde af et spild med pesticider
inden for BNBO

Der gives erstatning for det tab en
rådighedsindskrænkning af et forbud imod at opbevare, håndtere og
anvende pesticider inden for BNBO
medfører

Gartnerier/planteskoler/
væksthusområder

Udarbejdes aftale mellem kommunen
og ejer af gartneri/planteskole/væksthusområde inden
for BNBO om, hvordan der skal reageres, og hvem der skal kontaktes i
tilfælde af et spild med pesticider inden for BNBO

Beredskabsplan ved spild eller der
gives erstatning for det tab en rådighedsindskrænkning for et forbud
imod at opbevare, håndtere og anvende pesticider inden for BNBO
medfører

Kolonihaver

Opfordring til ingen brug af pesticider

Private haver

Opfordring til ingen brug af pesticider

Tabel 5.1 Odense og Assens kommuners virkemidler inden for BNBO overfor risiko ved spild med pesticider

Inden for hvert BNBO er der gennemgået, om der er punktkilder til stede og dette er beskrevet i
bilag 1 for hver kildeplads. I Tabel 5.2 er der vist, hvilke virkemidler, der anbefales i tilfælde af,
at den pågældende punktkilde er til stede inden for et BNBO. Virkemidlerne er ligeledes beskrevet i bilag 1 for de enkelte BNBO'er.
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Punktkilde

Kommunens virkemiddel

V1 og V2 kortlagte grunde

Kommunen går i dialog med Regionen om prioritering af oprydning

Olie- og benzinudskiller

Fastsatte afstandskrav i forbindelse med miljøgodkendelser overholdes

Olietank

Lovpligtige afstandskrav overholdes

Kolonihaver

Spildevandsforhold lovliggøres

Nedsivningsanlæg

Lovpligtige afstandskrav på 300 m overholdes

Spildevandsledning

Odense Kommune: Odense Kommune vil holde VCS op på deres
mål, der er følgende: VandCenter Syd har som mål inden udgangen af 2015 at undersøge tilstanden af kloakledninger inden for
de almene vandværksboringers 300 m zoner og BNBO’er. Om
nødvendigt lægger VandCenter Syd en plan for renovering. VandCenter Syd vil endvidere fremadrettet lægge vægt på, at kloaknettet inden for de almene vandværksboringers 300 m zoner og
BNBO’er altid er i så god vedligeholdelsesmæssig stand, at
grundvandstruende forureninger fra utætte kloakledninger så vidt
muligt undgås.
Assens Kommune: Assens Kommune vil vurdere de enkelte tilfælde, hvor lovpligtige afstandskrav ikke er opfyldt.

Udlagt graveområde i råstofplan

Fastsætte vilkår, hvis der skal graves inden for BNBO, undersøge
påvirkning ved gravning, evt. membran under maskiner, brændstofoplag

Jordvarmeanlæg

Overholde gældende lovgivning på 50 m for horisontale anlæg
med frostsikringsmiddel. Ingen vertikale boringer inden for BNBO

Grundvandstruende LAR-anlæg

Odense Kommune: Ved tilladelser efter Spildevandsbekendtgørelsen til etablering af anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LARanlæg) med afledning af vejvand eller lignende fra trafikbelastede
arealer inden for BNBO vil Odense Kommune, efter en konkret
vurdering, stille vilkår om f.eks. rensning før nedsivning, eller tilsvarende så grundvandets kvalitet beskyttes.
Assens Kommune: Assens Kommune vil vurdere de enkelte tilfælde og stille vilkår.

Tabel 5.2 Virkemidler inden for BNBO i forhold til spild med øvrige miljøfremmede stoffer

I Tabel 5.3 er vist en oversigt over sårbarhedsvurdering for spild med pesticider for hver kildeplads og eventelle udgifter til erstatning for værdiforringelse af landbrugsarealer ved pesticidfri
dyrkning inden for BNBO. For flere af kildepladserne er der flere BNBO'er, hvor sårbarhedsvurderingen er forskellig fra hinanden og i disse tilfælde er hver vurdering vist i tabellen.
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Vandværk

Andebølle
Bellinge Vest
Bellinge Øst
Bregnemose
Brylle
Brændekilde
Dærup og Omegns
Etterup-Grønnemose
Fangel
Flemløse-Voldtofte
Frøbjerg-Skovstrup
Glamsbjerg
Højby
Højrup
Haarby
Jordløse
Kerte og Omegns
Køng-Gummerup
Kådekilde-Orte
Lindved
Magtenbølle-Kelstrup
Nårup
Rørup og Omegns
Skalbjerg
Skallebølle
Skydebjerg
Stærmose
Søllested-Vedtofte
Tommerup Bys
Tommerup St.
VCS - Bolbro
VCS - Borrebyværket
VCS - Dalumværket
VCS - Eksercermarken
VCS - Holmehaveværket
VCS - Lindvedværket
Verninge
Vissenbjerg-Bred
Ørsted
Aarup

26

Sårbarhed over
for spild med pesticider
Høj
Mellem
Høj/lille
Lille
Høj
Mellem
Høj
Høj/lille
Høj/mellem
Høj
Lille
Mellem/lille
Høj/lille
Mellem
Mellem
Lille
Lille
Lille
Lille
Høj
Lille
Lille
Lille
Mellem
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Høj/ lille
Mellem/lille
Mellem/lille
Høj/lille
Høj/mellem
Lille
Lille
Høj/mellem
Mellem/lille
Lille
Lille

Restriktion

Erstatning

Tilladt indvinding

Ingen pesticider
Ingen pesticider
Ingen pesticider

18.558

200.000

pesticider
pesticider
pesticider
pesticider

7.406

41.000

6.021

52.000

Ingen pesticider

30.788

210.000

Ingen pesticider

36.647

160.000

Ingen pesticider
Ingen pesticider

24.679

1.000.000

Ingen pesticider

4.224

90.000

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen pesticider

Tabel 5.3 Restriktioner inden for BNBO i forhold til risiko for spild med pesticider

For enkelte vandværker er der restriktion med ingen pesticider, men ingen erstatning, hvilket
skyldes, at der ikke er landbrugsområde inden for det pågældende BNBO. Priserne i Tabel 5.3 er
beregnet ud fra hvor stort et areal af marken der er indeholdt i BNBO og indeholder ikke udgifter
til brugsspecifikke engangsomkostninger forbundet med en evt. deklaration såsom f.eks. driftstab
i omstillingsperioden, hegning, såning af græs eller udgifter til sagkyndig bistand eller lignende.
De skal således opfattes som prisoverslag.
Som det fremgår af Tabel 5.1 og Tabel 5.3 er der kun anbefalet restriktioner for BNBO'er med
Høj sårbarhed. Generelt anbefales det at udarbejde en instruks der beskriver hvorledes landbrug
og gartnere skal reagere i tilfælde af spild med pesticider samt opfordre private til at stoppe brugen af pesticider.
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