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1. Indledning
Denne redegørelse er udarbejdet af Naturstyrelsen som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i
Nordfyn Kortlægningsområde. Redegørelsen skal danne grundlaget for Assens, Middelfart, Nordfyns og Odense
Kommuners efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand.
Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.
Nordfyn Kortlægningsområde består af de tidligere kortlægningsområder Bogense, Søndersø Vest og Otterup,
som sammen med en række andre kortlægningsområder oprindeligt blev udpeget af det tidligere Fyns Amt i Regionplan 2001 som ramme for kortlægning af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. OSD blev udpeget, jf. vejledningen ”Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser” /a/, i hele landet i Regionplan 1997.
Grundvandskortlægningen og udpegningen af drikkevandsressourcer har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§
11 og 11 a /b/. Grundvandskortlægningen varetages af staten (Naturstyrelsen), mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens § 13 /b/ og varetages af kommunerne.
Af vandforsyningslovens § 11 a fremgår hvilke områder der skal udpeges:
§ 11 a. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges
1) områder med drikkevandsinteresser,
2) områder med særlige drikkevandsinteresser,
3) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne i nr. 2,
4) delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, som er særligt følsomme over for en eller flere
typer af forurening (følsomme indvindingsområder) med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening
de anses for følsomme over for, og
5) delområder indenfor de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).
Der er i perioden fra 2004 til 2014 gennemført en række undersøgelser i Nordfyn Kortlægningsområde. Denne
redegørelse sammenfatter resultaterne fra undersøgelserne, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, kvalitet, naturlige beskyttelse, arealanvendelse og forureningskilder. Endvidere er der i denne redegørelse foretaget
en afgrænsning af indvindingsoplande, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder.
Områdeafgrænsningerne er først formelt gyldige, når de er udpeget i en bekendtgørelse med hjemmel i vandforsyningsloven. Forud for vedtagelsen skal bekendtgørelsen offentliggøres i 8 uger.

6

Redegørelse for Nordfyn – Assens Kommune

Redegørelsen bliver ikke opdateret i forhold til eventuelle ændringer som følger af høring af bekendtgørelsen.
Efter høringen vedtages bekendtgørelsen med de endelige områdeudpegninger. Umiddelbart efter vedtagelsen
vises områdeudpegningerne på Danmarks Miljøportal.
Senest et år efter, at kortlægningen er afsluttet, skal kommunen udarbejde en beskrivelse af udkast til foranstaltninger rettet mod de direkte berørte parter, jf. indsatsplanbekendtgørelsens § 4 /c/. Kortlægningen regnes for
afsluttet når, kommunen har modtaget den færdige redegørelse.
Kortlægningsområdet er beliggende på det nordlige Fyn og udgør i alt 419 km², heraf udgør OSD lige knap 400
km². Kortlægningsområdet består af OSD samt indvindingsoplandene til 42 vandværker, hvoraf tre er beliggende i Assens Kommune, fem i Middelfart Kommune, 30 i Nordfyns Kommune og fire i Odense Kommune. Syv
indvindingsoplande i den nordøstlige del af Nordfyns Kommune ligger helt eller delvist uden for OSD. I den centrale del af OSD ligger Søndersø Kortlægningsområde, som blev kortlagt for år tilbage af Fyns Amt. Denne redegørelse omhandler derfor ikke Søndersø Kortlægningsområde. En række af indvindingsoplandene i Nordfyns
Kommune og et enkelt i Odense Kommune strækker sig ind i Søndersø Kortlægningsområde. Nordfyn Kortlægningsområde grænser endvidere op til de færdigkortlagte områder Nr. Aaby mod vest og Odense Vest mod syd.
Et enkelt indvindingsopland i Odense Kommune strækker sig langt ind i Odense Vest Kortlægningsområde.
På figur 1.1 er OSD og indvindingsoplandene til de 42 vandværker i Nordfyn Kortlægningsområde vist. Derudover er også fem indvindingsoplande i Søndersø Kortlægningsområde vist, dog uden angivelse af navn. Disse fem
indvindingsoplande er beregnet af Nordfyns Kommune ud fra samme datagrundlag som i Nordfyns Kortlægningsområde. På figur 1.1, og på de efterfølgende figurer i redegørelsen, vises OSD og indvindingsoplande, som
de fremtræder, efter de er tilpasset kortlægningsresultaterne. Se også kapitel 4.

Figur 1.1. Nordfyn Kortlægningsområde bestående af OSD og indvindingsoplandene til de 42 vandværker. På
kortet er vandværkernes placering endvidere vist.

Redegørelse for Nordfyn – Assens Kommune

7

Med udgangspunkt i de fire kommuner er der skrevet fire redegørelser, hvor de første 6 kapitler er enslydende,
dog undtagen kapitel 3 om vandindvindingen i området, og tabeller over pesticidfund og forureningslokaliteter i
kapitel 5, som er kommunespecifikke. Kapitel 7 om de grundvandsmæssige problemstillinger generelt og ved de
enkelte vandværker, er opdelt efter kommunernes afgrænsning.
Redegørelsen er opbygget således, at kapitel 2 består af en sammenfatning af redegørelsen, som giver et hurtigt
overblik over problemstillinger i kortlægningsområdet. Kapitel 3 beskriver vandindvindingsstrukturen i området, mens kapitel 4 er et grundlæggende kapitel, som giver et regionalt overblik over områdets geologi og grundvandsforhold i bred forstand. Kapitel 5 redegør for arealanvendelsen og forureningskilderne, mens kapitel 6 omhandler de forskellige områdeafgrænsninger og -justeringer. Endelig er der i kapitel 7 givet en sammenfatning af
grundvandsmæssige problemstillinger i området og ved hvert vandværk.
Referencerne til baggrundsmaterialet, lovgivningen og de respektive vejledninger fremgår af kapitel 8. Referencerne for baggrundsmaterialet i form af de forskellige kortlægninger og undersøgelser er nummeret fortløbende
med tal, mens referencerne for lovgivning og vejledninger er angivet med et bogstav.
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2. Sammenfatning
Der er udarbejdet en redegørelse for grundvandskortlægningen i Nordfyn Kortlægningsområde. Redegørelsen
omhandler de grundvandsmæssige forhold, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, kvalitet og naturlige
beskyttelse samt arealanvendelse og forureningskilder. Kortlægningens resultater skal danne grundlag for Assens, Middelfart, Nordfyns og Odense Kommuners indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven.
Kortlægningsområdet består af et stort område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsoplandene til 42 vandværker, hvoraf tre er beliggende i Assens Kommune, fem i Middelfart Kommune, 30 i Nordfyns Kommune og fire i Odense Kommune. Syv indvindingsoplande i den nordøstlige del af Nordfyns Kommune
ligger helt eller delvist uden for OSD. I den centrale del af OSD ligger Søndersø Kortlægningsområde, som blev
kortlagt for år tilbage af Fyns Amt, og som derfor ikke indgår i denne redegørelse.
I kortlægningsområdet er der i 2013 en samlet tilladt indvinding på 9,8 mio. m³. Der blev i 2013 indvundet i alt
7,9 mio. m³, heraf udgjorde indvindingen til de almene vandforsyninger omkring 7 mio. m³.
Gennem de seneste 10 år er der gennemført kortlægningsaktiviteter i området. Således er der bl.a. indsamlet
geofysiske data i form af TEM40, SkyTEM, PACES, MEP og MRS samt udført 12 undersøgelsesboringer, boringsregistrering, indsamlet grundvandskemiske data og pejledata. Der er opstillet en geologisk forståelsesmodel, en 3D hydrostratigrafisk model og udført grundvandskemisk tolkning. Endelig er der også opstillet en
grundvandsmodel, som blandt andet er brugt til at beregne indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande til områdets vandværker.
Nordfyn Kortlægningsområde er beliggende i et landskab, der primært er formet af gletschere og smeltevand ved
slutningen af sidste istid. Landskabet på Nordfyn domineres således af landskabstyperne dødislandskab mod syd
og morænelandskab mod nord. Der findes desuden enkelte randmorænebakker og åse, og særligt mod sydøst
gennemskæres området af markante tunneldale. Mod vest og nord findes endvidere en række smeltevandsdale,
og ud mod kysten ses mange inddæmmede områder bestående af hævede marine flader fra Stenalderhavet.
Der findes ingen prækvartære lag, der rummer grundvandsmagasiner med drikkevandspotentiale i Nordfyn
Kortlægningsområde. Grundvandsmagasinerne er derfor alle af kvartær oprindelse. Der er identificeret tre overordnede grundvandsmagasinlag, KS 1, KS 2 og KS 3, bestående af sand og grus adskilt primært af moræneleraflejringer og nogle steder også af smeltevandsler. De mange geofysiske undersøgelser, der er foretaget i området,
har afsløret, at prækvartæroverfladen er stærkt præget af begravede dale dannet ved kvartær erosion. Det dybeste af grundvandsmagasinlagene forekommer primært i disse begravede dale.
Det er beregnet, at der sker grundvandsdannelse til hovedparten af grundvandsmagasinerne. Langs de fleste
vandløb og i lavtliggende områder ses opadrettet grundvandsstrømning, og dermed ingen grundvandsdannelse.
Den grundvandskemiske kortlægning har vist, at der findes vandtype A og B i halvdelen af de boringer, hvor
vandtypen kunne bestemmes i KS 1 og i en fjerdel af de boringer, hvor vandtypen kunne bestemmes i KS 2. I KS
2 findes de oxiderede vandtyper spredt i hele kortlægningsområdet. Kun ca. 10 % af boringerne, hvor der har
kunne bestemmes en vandtype i KS 3 indeholder en oxideret vandtype. Hovedparten af de reducerede vandtyper
i KS 1 og KS 2 er vandtype C, mens vandtype D kun forekommer sjældent. I KS 3 (figur 4.35) er vandet reduceret
i 90 % af boringerne fordelt med 50 % vandtype C og 40 % vandtype D.
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Der er stort set fundet pesticider i grundvandet overalt i Nordfyn Kortlægningsområde, dog primært i KS 1 og i
KS 2. I KS 2 er der fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider i 22 % af de undersøgte boringer.
I KS 3 er der kun fundet pesticider i fire boringer, svarende til knap 5 % af de analyserede boringer. I seneste
analyse (august 2013) er der fund af pesticidrester i 22 vandværksboringer inden for kortlægningsområdet og i
tre af disse endda i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand. Disse tre boringer tilhører Veflinge,
Næsby og Tarup Vandværker.
I lighed med de fleste andre egne af landet er nedbrydningsproduktet BAM (2,6-dichlorbenzamid) den oftest påviste pesticidrest i grundvandet i Nordfyn Kortlægningsområde. BAM findes ofte nær byerne, men forekommer
også i det åbne land. Der er også mange fund af atrazin og atrazins nedbrydningsprodukter samt en del fund af
bentazon. Derudover er der også fund af en række andre forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider.
I de fleste vandværkers råvand er der fund af jern, mangan og ammonium og i flere tilfælde også methan og aggressiv carbondioxid i koncentrationer, der overstiger kvalitetskravet for drikkevand. Derudover er der også i
mange vandværkers råvand konstateret overskridelser af grænseværdien for arsen i drikkevand. Fundene er generelt uproblematiske, da stofferne normalt bringes under de respektive drikkevandskvalitetskrav under den
almindelige vandbehandling på vandværkerne.
Ud fra vandværkernes indvindingsdybder og udbredelsen af grundvandsmagasinerne er det vurderet, at det
øverste primære grundvandsmagasin, som nitratsårbarheden vurderes i forhold til, udgøres af KS 1 i den sydlige
del af kortlægningsområdet omkring Andebølle, af KS 3 i den vestlige del og langs den nordlige rand af kortlægningsområdet, og endelig af KS 2 i den resterende del af området, herunder også i indvindingsoplandene uden
for OSD. En stor del af KS 1 har nogen eller stor nitratsårbarhed, men der forekommer også enkelte steder lille
nitratsårbarhed. KS 2 er vurderet at have stor nitratsårbarhed i den nordøstlige del af kortlægningsområdet og
syd for Bogense. Derudover er der også spredte, mindre dele af magasinet, der har stor nitratsårbarhed. De dele
af magasinet, der har nogen nitratsårbarhed, findes hovedsageligt i den nordlige og østlige del af området, mens
de dele, der har lille nitratsårbarhed primært findes i kortlægningsområdets sydlige halvdel. KS 3 har lille nitratsårbarhed overalt, hvor det udgør det øverste primære grundvandsmagasin.
Arealanvendelsen i hele kortlægningsområdet består primært af landbrugsarealer og flere steder, særligt i den
østlige del af kortlægningsområdet, også af byområder. Der findes kun enkelte større sammenhængende områder med skovarealer og beskyttet natur.
Inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD findes i alt 251 lokaliteter, som er kortlagt efter jordforureningsloven. Lokaliteterne findes i hele kortlægningsområdet, men er dog hovedsageligt koncentreret omkring
byområderne. Af de i alt 251 lokaliteter er 140 lokaliteter V2 kortlagt mens 126 lokaliteter er V1 kortlagt. Heraf er
15 lokaliteter både kortlagt som V1 og V2.
På baggrund af kortlægningsresultaterne har Naturstyrelsen vurderet, at der ikke er behov for at justere udstrækningen af OSD. Inden for OSD og i indvindingsoplandene uden for OSD er afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder justeret. Nitratfølsomme indvindingsområder er afgrænset, hvor det primære
grundvandsmagasin har nogen eller stor nitratsårbarhed, og hvor der samtidig sker grundvandsdannelse til magasinet. Inden for de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder er der på baggrund af en vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse afgrænset indsatsområder.
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3. Vandindvindingsstruktur
I dette kapitel beskrives den nuværende vandindvinding i kortlægningsområdet, herunder fordelingen af indvindingstyper og vandmængder. Der er særlig fokus på de almene vandforsyningers indvinding. Indvindingsstrukturen har betydning for, hvordan grundvandsressourcen belastes.
Der er i kortlægningsområdet i 2013 tilladt en samlet vandindvinding på 9,8 mio. m³. Der blev i 2013 indvundet
i alt 7,9 mio. m³, heraf udgjorde indvindingen til de almene vandforsyninger omkring 7 mio. m³.

3.1

Vandforsyninger og kildepladser

Da denne rapport er målrettet Assens Kommune og de vandværker, der er beliggende i kommunen, er der i dette
afsnit lagt vægt på, at beskrive indvindingsforholdene specifikt ved disse vandværker. I kortlægningsområdet er
der i Assens Kommune tre almene vandforsyninger. Den tilladte indvindingsmængde og den aktuelle indvinding
for hver vandforsyning i 2013 fremgår af figur 3.1.
Vandforsyning/kildeplads
Andebølle Vandværk

Aktive boringer

Etterup-Grønnemose
Vandværk

135.266, 135.1100,
135.1362

136.250, 136.868

Tilladt indvinding
(m³)
65.000

Indvinding i 2013
(m³)
54.661

63.000

30.854

Rørup og Omegns Vandværk
135.295, 135.1099
40.000
27.896
Figur 3.1 Vandværkernes tilladte og aktuelle indvinding i 2013 i den del af kortlægningsområdet som er beliggende i Assens Kommune.
Der er tale om tre middelstore vandværker med tilladelser på mellem 40.000 og 65.000 m3/år. Andebølle Vandværk stod i 2013 for ca. 48 % af den samlede vandindvinding til de tre almene vandforsyninger.
Udviklingen i de almene vandforsyningers indvinding siden midten af 1970’erne er vist på figur 3.2. Af figuren
fremgår det, at vandforbruget generelt har været faldende siden indvindingen toppede omkring 1990. Det svarer
til den landsdækkende tendens, hvor faldet indtræder efter indførelse af vandmålere hos forbrugerne, grønne
afgifter og vandsparekampagner. Indvindingen har været mere stabil gennem de sidste 10 år. Ved Etterup-Grønnemose Vandværk er der dog et rimelig stort udsving i indvindingsmængderne mellem 2007 og 2008.
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Figur 3.2 Årlige indvindingsmængder for vandværkerne i kortlægningsområdet (Assens Kommune).
De almene vandforsyningers placering fremgår af figur 3.3 i kapitel 3.2.

3.2

Andre vandindvindinger

Beliggenheden af indvindingsanlæggene er vist på figur 3.3.a. Oplysningerne stammer fra GEUS´ Jupiter database. Der er på figur 3.3.a og 3.3.b vist hhv. indvindingsanlægget og indvindingsboringernes placering. Ud over
indvinding af grundvand til almene vandforsyninger, indvindes der i kortlægningsområdet også vand til markvanding, industri og gartneri samt til enkeltindvindere. Anlægstypen ”enkeltindvinder” dækker over institutioner, større husholdninger (3-9 hustande) og egentlige private husholdningsanlæg til én ejendom. Inden for OSD
er der endvidere nogle få indvindingsboringer registreret med ”anden” anvendelse. Disse er erfaringsmæssigt i
høj grad også indvinding til enkelthusstande. Det skal bemærkes, at de husholdningsanlæg, der er vist på figurerne, er dem, som er indberettet til Jupiter. Der kan være private husholdningsanlæg og boringer herudover.
Disse private husholdningsanlæg indvinder sædvanligvis i størrelsesordenen 100-200 m³ årligt, og den samlede
indvinding er derfor minimal i forhold til den øvrige indvinding. Anlæggene er normalt ikke pligtige til at indberette indvunden vandmængde.
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Figur 3.3.a Beliggenhed af indvindingsanlæg.
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Figur 3.3.b Beliggenhed af indvindingsboringer.
Fordelingen af den tilladte og faktiske indvinding vurderet ud fra de indberettede vandmængder og fordelt på de
enkelte indvindingstyper, er vist på figur 3.4. Data er opgjort inden for kortlægningsområdet, dvs. indenfor OSD
og indvindingsoplande, men opdelt efter kommune.
I den del af kortlægningsområdet, som er beliggende i Assens Kommune, udgør den samlede tilladte indvinding
218.500 m3 og en stor del heraf er givet til den almene vandforsyning (168.000 m3). Til markvanding og gartneri
er der tilladt 47.500 m3, mens der er givet tilladelse på 3.000 m3 til sportsplads/park o. lign. Bemærk, at der i
2013 ikke er nogen indberettet indvinding til markvanding og gartneri i Assens Kommune.
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Indberettede indvindingsmængder

Nordfyns Kommune

Odense Kommune

Assens Kommune

Middelfart Kommune

Tilladte indvindingsmængder

Figur 3.4 Fordelingen af den tilladte og de indberettede indvindingsmængder mellem de forskellige indvindingstyper (gartnerier figurerer under markvanding). De indberettede mængder er primært de indberettede mængder
fra 2013.
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4. Grundvandsressourcen
Kapitel 4 er en gennemgang og sammenstilling af de eksisterende kortlægningsresultater. Der tages udgangspunkt i følgende emner:
Grundvandsmagasiner og dæklag
Hydrologiske forhold
Grundvandskvalitet
Dataene sammenstilles til en samlet vurdering af ressourcen, herunder sårbarheden af denne.
Indledningsvis gennemgås kortlægningsgrundlaget, som består af kortlægningsresultaterne fra de forskellige
kortlægninger og modeller, der er udført og opstillet i området.

4.1

Gennemførte undersøgelser

Denne redegørelse bygger på en lang række nye og tidligere data og undersøgelser. Her er de undersøgelser, der
er udført i forbindelse med statens afgiftsfinansierede grundvandskortlægning kort beskrevet. Der kan læses
mere om metoder, data og resultater i de rapporter, der nævnes i referencelisten. Rapporterne kan findes i
GEUS´ rapportdatabase:
www.GEUS.dk (fanebladet ”Digitale data og kort” og efterfølgende valg af ”Database med grundvandsrapporter”).
De geofysiske data, boringsoplysninger og vandkemi kan ligeledes findes på GEUS´s hjemmeside:
www.GEUS.dk (fanebladet ”Digitale data og kort” og efterfølgende valg af ”National geofysisk database” eller
valg af ”National boringsdatabase”).
Endelig kan den hydrostratigrafiske og hydrologiske model findes på GEUS´s hjemmeside:
www.GEUS.dk (fanebladet ”Digitale data og kort” og efterfølgende valg af ”Modeldatabasen”).
Den geografiske udbredelse af de gennemførte geofysiske undersøgelser, placeringen af undersøgelsesboringer
og afgrænsningen af modelområderne for de hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller fremgår af figur 4.1.
Geofysiske kortlægninger
Inden for og op til kortlægningsområdet er der udført en række fladedækkende geofysiske kortlægninger omfattende TEM40, SkyTEM, PACES og MEP/1 (side 13-14)/, /2/, /3/. De fladedækkende undersøgelser er valgt for at
understøtte den geologiske og hydrostratigrafiske model for området, herunder kortlægning af dæklag, magasiner og magasinbund. SkyTEM kortlægningen, som dækker hovedparten af kortlægningsområdet, er en vigtig
kortlægningsmetode, hvor data fra store arealer indsamles ned til en dybde på ca. 200 m. PACES og MEP giver
et detaljeret billede af de øverste henholdsvis ca. 20 meter og ca. 40-60 meter af lagserien, og er derfor gode til
kortlægning af lerdæklag. Derudover findes der også en række DC sonderinger, som er enkeltstående målinger
svarende til MEP, men med en dybde på op til 100 meter. Alle metoderne giver fordelingen af sand, ler og kalk.
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Der er endvidere udført 36 MRS - sonderinger i kortlægningsområdet /4/. MRS er en punktmåling til at bestemme vandindholdet i jordlagene ned til ca. 70 m. MRS kan bl.a. hjælpe til at optimere de hydrauliske parametre i en hydrologisk model.
Endelig er der udført geofysiske borehulslogs i en række undersøgelsesboringer til nærmere belysning af laggrænser og lithologi og for at understøtte filtersætningerne.
Den arealmæssige udbredelse af de geofysiske kortlægninger fremgår af figur 4.1 øverst.
Undersøgelsesboringer
Der er udført 12 undersøgelsesboringer i forbindelse med kortlægningen. Boringerne er etableret i to omgange
med fem i 2010 (DGU nr. 136.1412, 136.1413, 136.1414, 136.1416 og 136.1417) /5/ og syv i 2012 (DGU nr.
127.388, 127.389, 127.390, 127.391, 127.392, 135.1670 og 135.1671) /6/, se figur 4.1 nederst. Boringerne havde
bl.a. til formål at verificere udbredelsen af grundvandsmagasinerne og den hydrauliske kontakt mellem grundvandsmagasinerne samt at give viden om lagenes materialemæssige sammensætning (lithologi), alder (stratigrafi) og grundvandskemi.
Boringsregistrering, pejlinger og vandkemiske undersøgelser
Der er udført boringsregistrering, pejling af grundvandspotentialer og udtaget og analyseret vandprøver i kortlægningsområdet /7/, /8/. Der er endvidere udtaget og analyseret vandprøver fra førnævnte 12 undersøgelsesboringer. Vandkemianalyserne har til formål at vurdere grundvandskvaliteten og ikke mindst at vurdere en eventuel udvikling i grundvandets kemiske sammensætning i forhold til tidligere analyser.
Geologisk og hydrostratigrafisk model
Der er opstillet en geologisk model for kortlægningsområdet /9/. Den geologiske model sammenfatter den geologiske forståelse for området. Med udgangspunkt i den geologiske model er der opstillet en hydrostratigrafisk
model /1/ for området. Det hydrostratigrafiske modelområde fremgår af figur 4.1 nederst. Området svarer til
OSD tillagt en buffer mod syd, vest og nord samt området uden for OSD nord og øst for Otterup. Med den hydrostratigrafiske model har det bl.a. været muligt at afgrænse grundvandsmagasinerne og modellere tykkelsen af
lerlagene over grundvandsmagasinerne. Modellen er endvidere anvendt i forbindelse med grundvandskemisk
tolkning /10/ og opstilling af en hydrologisk model /11/.
Hydrologisk strømningsmodel og magasinspecifikke potentialekort
På baggrund af den hydrostratigrafiske model er der opstillet en hydrologisk model i værktøjet MIKE SHE /11/.
Modellen dækker et areal på 708 km2, se figur 4.1 nederst. Modellen er bl.a. anvendt til at beregne indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, grundvandsdannelse samt strømnings- og potentialeforhold i det enkelte grundvandsmagasin mv. I forbindelse med opstilling af den hydrologiske model er der endvidere udarbejdet magasinspecifikke potentialekort baseret på observerede pejlinger.
Grundvandskemisk tolkning
Der er foretaget en magasinspecifik tolkning af grundvandskemien i hele kortlægningsområdet /10/ på basis af
den hydrostratigrafiske model /1/ og den hydrologiske model /11/. Tolkningen er hovedsageligt baseret på data
udtrukket fra Jupiter databasen i august 2013.
Af figur 4.1 fremgår det, at hele kortlægningsområdet er dækket af geofysiske data (på nær byområder), og at der
mange steder findes flere forskellige typer data. I kortlægningsområdet findes der ud over de viste data også ca.
4000 boringer, hvoraf knap 1.900 har en udførlig beskrivelse af geologien.
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Figur 4.1 Øverste kort viser de geofysiske undersøgelser der er udført i kortlægningsområdet. Nederste kort viser
modelområdet for den hydrostratigrafiske model og den hydrologiske model samt DGU nr. på de 12 undersøgelsesboringer.
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4.2

Grundvandsmagasiner og dæklag

Et af de væsentligste resultater fra den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er afgrænsningen af grundvandsmagasinerne og deres dæklag. I det følgende beskrives den geologiske og landskabsmæssige forståelse af
Nordfyn området, og derefter de vigtigste resultater fra den hydrostratigrafiske model.
4.2.1

Geologiske og landskabsmæssige forhold

De geologiske aflejringer af sand og ler udgør kortlægningsområdets grundvandsmagasiner og beskyttende dæklag. Derfor er kendskab til aflejringernes fordeling vigtig for at kunne forstå de hydrologiske strømningsmønstre,
den konkrete mulighed for vandindvinding og for bestemmelse af grundvandets sårbarhed. Desuden er sedimenternes fysiske og mineralogiske forhold vigtige for forståelsen af grundvandsstrømningen og vandkemien.
Ud over den nuværende opbygning er det vigtigt at kende lagenes dannelseshistorie, da det kan forklare hydrologiske og vandkemiske problemstillinger. Ligeledes er forståelsen af de dybereliggende strukturer i undergrunden
væsentlig, da disse i høj grad har medvirket til udformningen af grundvandsmagasiner og dæklag i området.
Landskabet og de terrænnære jordlag
Betragtes kortet over terrænkoten på figur 4.2, jordartskortet på figur 4.3 og landskabskortet på figur 4.4, kan
det ses, at landskabet og de overfladenære jordarter varierer meget inden for kortlægningsområdet.

Figur 4.2 Højderelief i og omkring Nordfyn Kortlægningsområde /12/.
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Nordfyn Kortlægningsområde er beliggende i et landskab, der primært er formet af gletschere og smeltevand ved
slutningen af sidste istid. Overordnet er landskabet på det centrale og nordlige Fyn, præget dels af gletscherfremstødet fra nordøst, der efterlod store mængder dødis på det centrale Fyn, dels af det efterfølgende ”Baltiske”
isfremstød fra sydøst (det Ungbaltiske Isfremstød). På det nordlige Fyn ses bl.a. langstrakte bakker (drumlinbakker og åse) og andre parallelt orienterede terrænstribninger, der vidner om isens bevægelsesretning. På det centrale Fyn derimod ses et højtliggende dødislandskab, der blev dannet under den afsmeltende dødis.

Figur 4.3 Jordartskort 1:25.000 for Nordfyn Kortlægningsområde /13/.
Den topografiske variation inden for kortlægningsområdet er stor. Generelt er landskabet i den sydlige del karakteriseret ved dødisrelief, som bl.a. ses som fladbakker med issøler (På figur 4.3 er dette angivet som smeltevandsler). Terrænet i den sydlige del af området er generelt uroligt med talrige huller uden afløb, hvori ferskvandssedimenter er aflejret. Derimellem ses flader med moræneler og smeltevandssedimenter. Dette afspejler
tilsammen et typisk dødislandskab.
De nordlige områder er dannet af aktiv gletscheris og erosion. Den nordlige og østlige del af området er præget af
et morænelandskab med åse og randmorænebakker. Ved Hårslev ses resterne af et randmorænestrøg. Randmorænen strækker sig fra sydøst mod nordvest. Nordvest for Søndersø Kortlægningsområde findes den markante
Grindløse Ås og vest herfor Fogense Ås. Syd og sydøst for Søndersø Kortlægningsområde, findes en række sydøst-nordvest orienterede dalsystemer, der tolkes som tunneldale. Der ses endvidere en tunneldal, beliggende lige
nordvest for Grindløse Ås. Morænelandskabet gennemskæres endvidere af en række smeltevandsdale, bl.a. nord
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og nordøst for Søndersø Kortlægningsområde, hvor markante dalsystemer eroderet dybt ned i underlaget. Også
fra Hårslev mod vest helt ud til kysten ses en markant smeltevandsdal.
I de kystnære områder lige uden for OSD og i indvindingsoplandet til Nordfyns Vandværk findes hævede marine
flader fra Stenalderhavet. Mange af disse arealer er i dag inddæmmet.

Figur 4.4 Uddrag af Per Smeds landskabskort over Danmark /14/.
Prækvartæret
Der findes ingen prækvartære lag, der rummer grundvandsmagasiner med drikkevandspotentiale i Nordfyn
Kortlægningsområde. De øverste prækvartære aflejringer består overvejende af palæogene aflejringer, bl.a. i
form af palæocænt ler og mergel. I enkelte boringer i den sydvestlige og sydøstlige del af området udgøres prækvartæroverfladen dog af kalk, som således ligger umiddelbart under de kvartære aflejringer.
De mange geofysiske undersøgelser, der er foretaget i området har afsløret, at prækvartæroverfladen er stærkt
præget af begravede dale dannet ved kvartær erosion. På figur 4.5 er prækvartæroverfladens kote fra den hydrostratigrafiske model /1/ vist sammen med afgrænsningen af kortlagte begravede dale fra /15/. Den hydrostratigrafiske tolkning har medført en udvidelse og mere detaljeret tolkning af de begravede dale. Fladen varierer generelt fra kote -20 til -40 meter i den sydlige og østlige del af området, mens den generelt ligger lidt dybere, i
kote ca. -40 til -60 meter, mod nord og vest. I to markante strøg fra sydvest mod nordøst i områdets nordlige del

Redegørelse for Nordfyn – Assens Kommune

21

ligger prækvartæroverfladen væsentligt dybere. Disse strøg er tolket som begravede dale. Den nordlige begravede dal når ned til kote ca. -90 meter og den sydlige begravede dal når ned til kote ca. -130 meter. Også i den
sydvestlige del af kortlægningsområdet ses den prækvartære overflade at ligge dybere end i resten af området.
Som det fremgår af figur 4.5 er der kortlagt flere mindre, begravede dale, som ikke er så dybe, at de ses tydeligt i
prækvartæroverfladen.

Figur 4.5 Prækvartæroverfladen /1/ og begravede dale i kortlægningsområdet /15/.
Kvartæret
De kvartære aflejringer i kortlægningsområdet er tolket hovedsageligt at stamme fra sidste istid, Weichsel.
I den geologiske forståelsesmodel /9/ er der beskrevet aflejringer relateret til tre forskellige isfremstød under
sidste istid. Det drejer sig nederst om aflejringer relateret til det Gammelbaltiske Isfremstød, derover aflejringer
relateret til Nordøstisen og øverst aflejringer relateret til det Ungbaltiske Isfremstød.
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I en enkelt boring i kortlægningsområdet er der beskrevet omlejret saltvandsler og -silt fra sidste mellemistid,
Eem. Dette omlejrede ler og silt vurderes at være transporteret til aflejringsstedet af den efterfølgende istids
gletschere. Aflejringerne i de begravede dalstrukturer er dog stedvis tolket at være ældre end Weichsel, blandt
andet på grund af tilstedeværelsen af omlejret ler og silt fra Eem i området.
Der findes mange og spredte smeltevandssandlag, hvoraf flere er tolket som værende mere sammenhængende
grundvandsmagasiner. Der er generelt tolket to til tre sammenhængende sandlag fra terræn til kote ca. -50 meter. Særligt det mellemste sandlag er udbredt i en stor del af kortlægningsområdet. De tre grundvandsmagasinlag adskilles de fleste steder af moræneler og/eller smeltevandsler. Nederst i de begravede dale findes mange steder moræneler og smeltevandsler. Området er generelt præget af et terrænnært lerdække, som hovedsageligt består af moræneler, men stedvis også af smeltevandsler af en vis mægtighed, over grundvandsmagasinerne.
4.2.2

Geologisk og hydrostratigrafisk model

Med udgangspunkt i den geologiske forståelsesmodel er der opstillet en 3D model af de geologiske lag, der har
betydning for grundvandets strømning. Modellen er en hydrostratigrafisk model, som er opbygget med gennemgående lag, der mere tager sigte på at skelne mellem lagenes hydrauliske egenskaber end på den geologiske dannelse af de enkelte lag. Modelområdet dækker hele OSD og indvindingsoplandene uden for OSD og udgør et
areal på 575 km² /1/.
Den hydrostratigrafiske model er opdelt i 9 modellag bestående af fire magasinlag, hvoraf tre er sandlag i kvartæret og et er kalk i prækvartæret. Der indvindes dog ikke fra kalken i kortlægningsområdet. Derudover består
modellen af fire lerlag samt et lag med blandet litologi aller øverst. Bunden af modellen er defineret 50 meter
under toppen af kalken. De hydrostratigrafiske lag og deres litologiske sammensætning fremgår af figur 4.6 og
på figur 4.7 er vist en skitse, der angiver den hydrostratigrafiske laginddeling.
Hydrostratigrafiske

Lithologi

Magasin

lag
Kvartær

Lag 1

Blandet lithologi. Sammensat lagdefinition

Lag 2

Moræneler, smeltevandsler, smeltevandssilt

Lag 3

Smeltevandssand og –grus og moræ-

KS 1

nesand
Lag 4

Moræneler, smeltevandsler, smeltevandssilt

Lag 5

Smeltevandssand og –grus og moræ-

KS 2

nesand
Lag 6

Moræneler, smeltevandsler, smeltevandssilt

Lag 7

Smeltevandssand og –grus, moræne-

KS 3

sand, indslag af moræneler og smeltevandsler
Kvartær/Paleogen

Lag 8

Fed paleogen ler, moræneler og kvartært smeltevandsler

Kridt
Bund af model

Lag 9 – Kalk

Danien kalk og Skrivekridt

Bunden af modellen er placeret 50 m under Top Kalk (top lag 9)

Figur 4.6 De tolkede hydrostratigrafiske flader fra /1/.
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Figur 4.7 Skitse, der angiver den hydrostratigrafiske laginddeling /1/. Sand 1, Sand 2 og Sand 3 svarer til magasinlagene KS 1 (Lag 3), KS 2 (Lag 5) og KS 3 (Lag 7) på figur 4.6.
I forbindelse med udarbejdelse af den hydrostratigrafiske model, er der opstillet nogle retningslinjer for tolkningen af bunden af Lag 1. Konsekvensen af disse retningslinjer, som blandt andet vedrører hensyntagen til redoxgrænsen og den kotemæssige beliggenhed af sandlagene, er illustreret på figur 4.7. På figur 4.8 ses et profilsnit
fra syd mod nord gennem den endelige hydrostratigrafiske model.

Figur 4.8 Profilsnit gennem den hydrostratigrafiske model fra Andebølle i syd mod Bogense i nord /1/.
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4.2.3

Grundvandsmagasiner

Med udgangspunkt i lagene fra den hydrostratigrafiske model (se figur 4.6 og 4.7) er udbredelsen af de primære
grundvandsmagasiner her nærmere gennemgået og præsenteret. De primære grundvandsmagasiner udgøres af
KS 1, KS 2 og KS 3.
På figur 4.9 ses udbredelse og tykkelse af KS 1, som er det øverste grundvandsmagasin, hvorfra der foregår indvinding til almen vandforsyning i kortlægningsområdet. De største forekomster og mægtigheder af KS 1 er tolket
i et vest-øst gående strøg i den sydlige del af det hydrostratigrafiske modelområde, hvor sandenheden lokalt antager tykkelser på over 30 meter. Det er da også i dette område Andebølle Vandværk, der som det eneste vandværk i kortlægningsområdet, indvinder fra KS 1. I resten af området ses generelt kun få tolkede forekomster af
KS 1.
KS 1 er typisk tolket i områder med terrænkoter over 20-30 meter, hvilket findes i den sydlige del af modelområdet samt centralt i området. Ud mod kysten i nord, mod nordvest og øst falder terrænkoterne og bunden af KS 1
følger her terrænniveau. KS 1 udgøres overvejende af glacialt smeltevandssand, men indeholder også smeltevandsgrus og morænesand. I sandenheden ses også indslag af moræneler, men hvor der ses en vekslen i aflejringer, er der dog en overvægt af sandede sedimenter. Den tolkede bund af KS 1 følger, i lighed med Lag 1 og 2, terrænoverfladen i den vestlige, nordlige og østlige del af modelområdet, hvor disse lag ikke er til stede. Bundkoten
for KS 1 ligger kotemæssigt højest i området sydvest for Morud med koter på op til 60-80 meter.

Figur 4.9 Udbredelse og tykkelse af magasinet KS 1 (Lag 3), samt vandværksboringer, der indvinder fra magasinet.

Redegørelse for Nordfyn – Assens Kommune

25

På figur 4.10 ses udbredelse og tykkelse af det udbredte grundvandsmagasin KS 2, som er det grundvandsmagasin, hvorfra de fleste vandværker i kortlægningsområdet indvinder. Således indvinder 27 vandværker fra KS 2 og
tre vandværker fra både fra KS 2 og KS 3: Allesø, Fjelsted, Gamby-Hindevad, Gelsted Tårup (Hønnerup), Hasmark, Hårslev, Hjadstrup, Klintebjerg, Lundeværket, Maderup og omegn, Morud, Nordfyns, Nr. Højrup, Nr.
Nærå-Ringe, Næsby, Otterup, Rørup og omegn, Særslev-Hemmerslev, Søhus, Tarup, Trøstrup og omegn, Tørresø Strand, Tågerod, Veflinge, Væde-Stillebæk, Ørritslev og Østrup indvinder fra KS 2, mens Etterup-Grønnemose, Roerslev og Tyrekrogværket, både indvinder fra KS 2 og KS 3.
KS 2 er primært tolket inden for koteintervallet 20 til -20 meter og udgøres overvejende af smeltevandssand. De
største mægtigheder findes i et omtrentligt vest-øst gående strøg fra Kattebjerg i vest til Roerslev i øst. Den
nævnte udbredelse har omtrent samme orientering som den store begravede dalstruktur ODE 1, se figur 4.5, og
laget har her tykkelser på 15-40 meter. Særligt i den vestlige og sydlige del af modelområdet er laget mindre end
10 m tykt og stedvis så tyndt, at det ikke udgør et egentligt grundvandsmagasin.

Figur 4.10 Udbredelse og tykkelse af magasinet KS 2 (Lag 5), samt vandværksboringer, der indvinder fra magasinet.
KS 3 er det dybest liggende grundvandsmagasin, hvorfra der foregår indvinding til almen vandforsyning inden
for modelområdet. Laget er overvejende relateret til de tolkede begravede dalstrukturer. Udbredelsen og tykkelsen er vist på figur 4.11. Vandværkerne Brenderup, Ejby (Harndrup Lillemark), Ejlby-Lunde, Guldbjerg-Nr.
Sandager, Harndrup, Holse-Ore, Jersore, Kappendrup, Mejlskov og omegn, Skovsgårde og omegn og Uggerslev
indvinder udelukkende fra KS 3, men Etterup-Grønnemose, Roerslev og Tyrekrogværket, både indvinder fra KS2
og KS 3.
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Udbredelsen af KS 3 er overvejende afgrænset til de tolkede begravede dale, hvor laget kan antage store mægtigheder. I det store sv-nø orienterede ODE 1 dalsystem er KS 3 tolket til at have tykkelser på 20-70 meter. Mægtigheder på over 60 meter er tolket i en del af ODE 18 dalsystemet ved Vissenbjerg, men disse mægtigheder er dog
behæftet med en vis usikkerhed. Også i den begravede dal ved Bogense er der tolket et indhold af KS 3 med tykkelser mellem 25 og 60 meter. KS 3 er tolket i koteniveauer under -20 meter. Lithologisk udgøres KS 3 overvejende af smeltevandssand med en kornstørrelse, der varierer fra finkornet til grovkornet. Boringsdata viser desuden, at KS 3 i mindre omfang udgøres af smeltevandsgrus og morænesand. KS 3 indeholder også indslag af lerede sedimenter, typisk moræneler, smeltevandsler og –silt. Det bemærkes, at selv om nogle boringer viser forholdsvis tykke indslag af ler, der adskiller sandet dalfyld, så viser målte potentialeværdier hydraulisk sammenhæng vertikalt i de tolkede dalsystemer. Bunden af KS 3 angiver den nedre grænse for potentielle kvartære sandmagasiner i modelområdet. Bunden af laget når de største dybder i dele af ODE 1 dalsystemet og ODE 18 dalsystemet (se figur 4.5) med koter dybere end -100 meter, og i enkelte tilfælde dybere end -130 meter. Uden for de
tolkede dalsystemer følger bunden af KS 3 toppen af den prækvartære overflade.

Figur 4.11 Udbredelse og tykkelse af magasinet KS 3 (Lag 7), samt vandværksboringer, der indvinder fra magasinet.
4.2.4
Dæklag
I forbindelse med udarbejdelse af den hydrostratigrafiske model, er der opstillet nogle retningslinjer for tolkningen af bunden af Lag 1. På baggrund af disse retningslinjer, som er nærmere beskrevet i /1/, består laget jf. figur
4.6 af forskellige litologier, der omfatter både sand, ler og blødbundsaflejringer, som generelt er beliggende over
redoxgrænsen, se figur 4.7.
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I forbindelse med afslutning af den hydrostratigrafiske model er de samlede lertykkelser over de respektive magasiner KS 1, KS 2 og KS 3 beregnet. Lag 1 er ikke medtaget i disse beregninger, da bunden af laget i områder
med ler defineres af redoxgrænsen, og derfor indeholder oxideret ler. Førnævnte retningslinjer har dog ikke muliggjort at tage fuldt hensyn til redoxgrænsens beliggenhed ved modellering af Lag 1. Dermed forekommer der
boringer, hvor redoxgrænsen er beskrevet dybere end bund af Lag 1, og de modellerede lertykkelseskort i den
hydrostratigrafiske model har således ikke kunnet anvendes i forbindelse med den efterfølgende nitratsårbarhedszonering.
Der er derfor genereret nye lertykkelseskort, som er beregnet som akkumuleret ler under redoxgrænsen over
henholdsvis KS 1, KS 2 og KS 3. Dermed gengiver de nye lertykkelseskort mægtigheden af reduceret ler over magasinerne. Fremgangsmåden for beregning af de nye lertykkelseskort er kort beskrevet i /16/. I det følgende er
det er valgt, at vise de nye lertykkelseskort, som altså viser den akkumulerede tykkelse af reduceret ler over hvert
af de tre grundvandsmagasinlag.
Tykkelsen af reduceret ler over KS 1 er vist på figur 4.12. Laget består overvejende af moræneler og i mindre grad
af smeltevandsler og -silt. Tykkelsen af reduceret ler over KS 1 er de fleste steder under fem meter og mange steder findes slet ikke reduceret ler over KS 1. Det hænger i vid udstrækning sammen med, at KS 1 kun har begrænset udbredelse jf. figur 4.9. I den sydlige del af kortlægningsområdet, hvor KS 1 har sin største mægtighed ses
også de største mægtigheder af reduceret ler over magasinet med tykkelser på 15-30 meter. Disse tykkelser er
dog relateret til spredte lokale forekomster.

Figur 4.12 Tykkelse af reduceret ler over KS 1. Områder uden farve viser, at der ikke forekommer reduceret ler
over KS 1.

28

Redegørelse for Nordfyn – Assens Kommune

Den akkumulerede tykkelse af reduceret ler over magasinlag KS 2 er vist på figur 4.13. Lithologisk er lerlagene
domineret af moræneler, men der ses også indslag af smeltevandsler og -silt. Der kan ligeledes forekomme interglaciale aflejringer, der dog kun er beskrevet i meget få boringer. Tykkelsen af reduceret ler over KS 2 varierer
meget inden for området. I den nordøstlige del er tykkelsen mange steder under 5 meter, hvor det underliggende
KS 2 er tolket omkring terrænniveau. I et større område sydøst for Bogense i den nordvestlige del af kortlægningsområdet er tykkelsen 0-10 meter og i mindre, spredte områder er tykkelsen 5-15 meter. Mange steder, særligt i den vestlige og østlige del af kortlægningsområdet er tykkelsen 15-30 meter, mens den i en stor del af den
sydlige del af kortlægningsområdet overstiger 30 meter.

Figur 4.13 Akkumuleret tykkelse af reduceret ler over KS 2. Områder uden farve viser, at der ikke forekommer
reduceret ler over KS 2.
Den akkumulerede tykkelse af reduceret ler over magasinlag KS 3 er vist på figur 4.14. Lithologisk består lerlagene af moræneler, smeltevandsler og –silt samt i begrænset omfang af interglacialt ler og repræsenterer flere
steder leret fyld i nogle af de begravede dalstrukturer i modelområdet. Den akkumulerede tykkelse af reduceret
ler over magasinlag KS 3 overstiger 30 meter i hovedparten af kortlægningsområdet. Langs den østlige del af
kortlægningsområdet er tykkelsen dog flere steder 15-30 meter og i den nordøstlige del omkring Roerslev helt
ned til mindre end fem meter i et mindre område.
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Figur 4.14 Akkumuleret tykkelse af reduceret ler over KS 3.

4.3

Hydrologiske forhold

Beskrivelsen af de hydrologiske forhold i området omfatter en beskrivelse af overfladerecipienterne, herunder
vandløb og større grøfter, samt en beskrivelse af vandbalanceforholdene og de potentiale- og strømningsmæssige
forhold i grundvandsmagasinerne. Beskrivelsen bygger hovedsageligt på den hydrologiske model /11/, der er opstillet for området.
4.3.1
Overfladerecipienter
Grundvandsudstrømning til vandløb og søer har sammen med de topografiske forhold betydning for trykniveauet i grundvandet og dermed strømningsretningen af grundvandet.
Beliggenheden af områdets vandløb og større grøfter fremgår af figur 4.15. I det meste af den nordlige og vestlige
del af kortlægningsområdet afstrømmer overfladevandet til Kattegat og Lillebælt, mens afstrømning i områdets
sydlige og østlige del primært sker til Odense Fjord. Bortset fra Dallund Sø, der er beliggende i Søndersø Kortlægningsområde, findes der kun én større sø i området, nemlig Langesø ved Morud. Langesø er ca. 0,2 km2 stor
og afvander et større areal i den sydlige del af kortlægningsområdet.
Inden for kortlægningsområdet findes der en række vandløbsmålestationer. Ved målestationerne er der ofte opsat måleapparater til registrering af vandstanden i vandløbet, hvilket sammen med vandføringsmålinger gør det
muligt over længere perioder at beregne hvor meget vand, der løber i vandløbet. Målestationerne er vist på figur
4.15. Det er kun to af målestationerne, der stadig er aktive (43.04 og 45.22), men det har været muligt at finde
brugbare data fra fem stationer. Disse data er benyttet til at kontrollere vandbalancen i den hydrologiske model.
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Figur 4.15 Vandløb og målestationer i kortlægningsområdet.
I Storå og Stavidså vandløbssystemerne er vandføringen størst, og det er da også her, at der er størst kontakt
mellem grundvand og vandløb.
4.3.2
Vandbalance, grundvandsdannelse og potentialeforhold
Der er som tidligere nævnt opstillet en hydrologisk model (grundvandsmodel) for kortlægningsområdet /11/.
Den hydrologiske model tager udgangspunkt i lagene fra den hydrostratigrafiske model. Modelområdet for den
hydrologiske model dækker hele kortlægningsområdet og kan ses på figur 4.1.
Den hydrologiske model er primært opstillet med henblik på at vurdere vandbalanceforhold, grundvandsdannelse og potentialeforhold samt optegne indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande til vandværkerne.
Den gennemsnitlige grundvandsdannelse i hele modelområdet er beregnet til 235 mm/år. Jf. den hydrologiske
model reduceres infiltrationen til de enkelte grundvandsmagasinlag naturligt med dybden, således er den gennemsnitlige grundvandsdannelse til KS 1 beregnet til 45 mm/år, mens den er beregnet til 39 og 27 mm/år til
henholdsvis KS 2 og KS 3. Beregningerne er for modellens kalibreringsperiode, som er 1991-2000. Nyere data
fra 2001-2010 er anvendt til at validere modellen.
På figurerne 4.16 og 4.17 er den arealmæssige fordeling af grundvandsdannelsen til hhv. KS 1 og KS 2 vist. Beregningerne er fortaget med udgangspunkt i, at der indvindes de tilladte vandmængder i området. Det fremgår, at
grundvandsdannelsen til begge magasinlag varierer fra negative værdier til mere end 500 mm/år. Negative værdier (< 0 mm) angiver en opadrettet grundvandsstrømning. Der ses en tydelig sammenhæng mellem områder
med opadrettet grundvandsstrømning og beliggenheden af vandløb og drænede områder. Dette viser, at overfladevandssystemet har en betydelig indflydelse på grundvandsstrømningen og grundvandsdannelsen. Hvor der
sker grundvandsdannelse til magasinerne, er størrelsen typisk mellem 50 og 200 mm/år.
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Figur 4.16 Grundvandsdannelse til Magasin KS 1.
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Figur 4.17 Grundvandsdannelse til Magasin KS 2.
Der er i forbindelse med opstillingen af den hydrologiske model udarbejdet potentialekort for grundvandsmagasinlagene. På figur 4.18 og 4.19 er potentialekort for de observerede potentialer vist. I den hydrologiske model er
der endvidere genereret potentialekort for hvert magasinlag. Disse beregnede potentialer fremgår af /11/ og viser
samme overordnede strømningsmønster som de observerede potentialer, om end kurvemønsteret er mere uregelmæssigt. I KS 1 genererer vandløbene dog et lavere simuleret potentiale end det observerede, hvilket til dels
skyldes, at vandløbene ikke har indgået i udarbejdelsen af de konturerede observerede potentialer.
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Figur 4.18 Kontureret observeret grundvandspotentiale i magasin KS 1 /11/. Pile angiver de overordnede strømningsretninger.
Af figur 4.18 fremgår det, at der er to markante toppunkter i potentialet for KS 1, et ved Grønnemose i kortlægningsområdets sydvestlige del, og et i Søndersø Kortlægningsområde. Disse toppunkter er naturligt nok beliggende, hvor magasinet har sin væsentligste udbredelse. Fra disse toppunkter strømmer vandet i magasinet vinkelret på potentialelinjerne mod kysterne.
Af det konturerede observerede potentiale for KS 2, figur 4.19, fremgår det, at der også er to toppunkter i potentialet omtrent de samme steder som i KS 1. Mellem Næsbyhoved-Broby og Stige nordvest for Odense er der
umiddelbart nord for indvindingsoplandet til Søhus Vandværk et aflangt potentialetoppunkt i de observerede
potentialer. Et billede, som ikke genfindes på det simulerede potentialekort fra grundvandsmodellen. Derudover
er toppunktet ved Søndersø ikke så udtalt i det simulerede potentiale som i det observerede. Disse mindre
variationer ændrer dog ikke på det overordnede potentialebillede. Øst for Ejby i den sydvestligste del af OSD er
der et saddellavpunkt i potentialet, som den vestlige grænse af OSD mod Nr. Aaby Kortlægningsområde følger.
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Figur 4.19 Kontureret observeret grundvandspotentiale i magasin KS 2 /11/. Pile angiver de overordnede strømningsretninger.
I forbindelse med udarbejdelse af grundvandsmodellen er der også beregnet potentialeforskel mellem grundvandsmagasinlagene, dvs. hvor der henholdsvis nedadrettet og opadrettet strømning mellem magasinlagene.
Disse kort fremgår af /11/. Områder med nedadrettet strømning svarer til områder med grundvandsdannelse,
mens områder med opadrettet strømning svarer til områder uden grundvandsdannelse på figur 4.16 og 4.17. På
figur 4.20 er forskellen mellem toppen af magasinlag KS 2 og vandspejlet i KS 2 vist. Af kortet fremgår det, at
vandspejlet står et stykke nede i magasinet, hvor farverne er orange og røde, og at der dermed er frit vandspejl
disse steder. Hvor farverne er blå, er der overtryk i magasinet, dvs. at magasinet er spændt.
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Figur 4.20 Forskellen mellem toppen af magasinlag KS 2 og vandspejlet i KS 2 /10/. Positive værdier angiver
hvor langt nede i magasinet vandspejlet står, og negative værdier angiver hvor meget overtryk, der er i magasinet.
4.3.3
Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande
Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel er der beregnet indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for de enkelte vandværker. Indvindingsoplandet er det område inden for hvilket, der strømmer
grundvand i de vandmættede lag hen mod indvindingsboringerne. Det grundvandsdannende opland er det område ved vandspejlet, hvorfra vandet i sidste ende havner i indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandene er bestemt ved at beregne, hvor det vand, der indvindes på vandværkerne, stammer fra.
Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i, at vandværkerne indvinder fra deres nuværende, aktive boringer
og med deres tilladte indvindingsmængde.
Beregningen af indvindingsoplandene er foretaget som 200 års oplande. Det betyder, at de omfatter de beregningsceller, hvorfra der strømmer vand hen til boringerne inden for 200 år.
Beregningen af de grundvandsdannende oplande er imidlertid foretaget for 500 år, da partiklerne i flere tilfælde
ifølge modellen er mellem 200 og 500 år om at nå fra vandspejlet ned til boringernes indvindingsfiltre. For at de
grundvandsdannende oplande kan være indeholdt i indvindingsoplandene, er 200 års indvindingsoplandene
udvidet til at omfatte de grundvandsdannende oplande, hvor disse er baseret på partikler, der er mere end 200
år om at nå boringerne.
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Der er udført stokastiske beregninger for at vurdere usikkerhederne på de beregnede indvindings- og grundvandsdannende oplande. De stokastiske oplande er beregnet ud fra 50 simuleringer med den tilladte indvindingsmængde og forskellige parameterværdier jf. /11/. I hver beregningscelle i modellen er der initialt placeret ni
partikler, og efterfølgende er det opgjort hvor mange partikler, der er endt i indvindingsboringerne efter de 50
simuleringer. Der kan således maksimalt komme 450 partikler fra en celle, svarende til 50*9 partikler. De celler,
hvorfra der kommer mindst 80 % af 450 partikler, dvs. mindst 360 partikler, indgår i optegningen af oplandene.
Det betyder, at der er mindst 80 % sandsynlighed for, at disse celler indgår i oplandet.
Optegningen af de endelige indvindingsoplande indeholder således de beregningsceller, hvorfra der strømmer
vand hen til boringerne inden for 200 år. Derudover er oplandet tillagt en buffer på 100 meter og der er indeholdt en 300 meter zone omkring vandværksboringerne. Endelig er det sikret, at det samlede 80 % opland fra
den stokastiske analyse er indeholdt i oplandet.
Optegningen af de endelige grundvandsdannende oplande indeholder de beregningsceller i modellens øverste to
beregningslag, hvorfra vandet ender i boringernes filtre. De grundvandsdannende oplande er ikke tillagt bufferzoner.
Indvindingsoplandene og de grundvandsdannende oplande fremgår af figur 4.21.

Figur 4.21 Indvindings- og grundvandsdannende oplande /11/.
Generelt afhænger et indvindingsoplands størrelse af indvindingstilladelsens størrelse: Jo større indvinding, desto større indvindingsopland. Størrelsen af grundvandsdannelsen inden for det grundvandsdannende opland
spiller også en rolle, idet en stor grundvandsdannelse vil give et mere kompakt indvindingsopland end en lille
grundvandsdannelse. Påvirkning fra andre indvindinger kan desuden få oplandet til at ændre udbredelse.
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Som det fremgår af figur 4.21 er der vandværker, hvor næsten hele indvindingsoplandet er grundvandsdannende
opland, mens der er andre, hvor det grundvandsdannende opland kun udgør en mindre del af indvindingsoplandet. Det skal understreges, at der sandsynligvis sker en hvis grundvandsdannelse inden for store dele af indvindingsoplandet til hvert vandværk, men at hovedparten af grundvandsdannelsen til selve boringerne sandsynligvis sker inden for de beregnede grundvandsdannende oplande.
På figur 4.22 er grundvandets transporttid fra 0 til 200 år til boringernes filtre vist. Transporttiden angiver det
antal år, som vandpartiklerne strømmer i de vandmættede jordlag. Infiltrationstiden fra terræn til det øverste
vandmættede jordlag er således ikke indregnet. Figuren viser de områder indvindingsoplandene er optegnet ud
fra jf. ovenstående. Figur 4.23 viser hvor længe det grundvand, der dannes til vandværkernes boringer, er om at
nå fra vandspejlet ned til filtrene. Transporttiden bør ikke antages at være eksakt, men den giver en god indikation om, hvorvidt der generelt er tale om ”ungt vand”, dvs. vand fra de sidste 50 år eller ”gammelt vand”, der har
en alder på hundrede år eller mere.

Figur 4.22 Grundvandets transporttid inden for indvindingsoplandene til boringernes filtre (200 års oplande)
/11/.
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Figur 4.23 Grundvandets transporttid inden for de grundvandsdannende oplande fra vandspejl (modellag 1 og 2
/11/) til boringernes filtre.
Som det fremgår af figur 4.23 er vandet ikke overraskende yngst i de dele af de grundvandsdannende oplande,
der ligger nærmest boringerne og ældst i de dele, der ligger længst væk fra boringerne. Transporttiderne er beskrevet nærmere under det enkelte vandværk i kapitel 7.2.

4.4

Grundvandskvalitet

Grundvandets kemiske sammensætning er et produkt af alle de påvirkninger, vandet har været udsat for på vejen fra terrænoverfladen til boringens filter. Den kemiske sammensætning af en vandprøve afspejler derved indirekte vandets alder, dæklagenes beskaffenhed og det geokemiske miljø generelt.
Nedenfor beskrives de væsentligste hovedstoffer og miljøfremmede stoffer, der kræver opmærksomhed i forhold
til grundvandskvaliteten. Beskrivelsen bygger på den grundvandskemiske kortlægning som er foretaget i området /10/.
4.4.1

Naturlige stoffer

Nitrat
Nitrat er væsentligt i forhold til at vurdere grundvandskvaliteten og grundvandsmagasinets nitratsårbarhed.
Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. Er der målt nitrat i grundvandet er det en tydelig indikation
på, at grundvandsmagasinet er sårbart over for påvirkninger fra overfladen, hvilket kan betyde, at magasinet
også kan være sårbart over for andre stoffer som f.eks. miljøfremmede stoffer.
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Nitrat stammer fra gødning, som spredes på landbrugsarealerne, men der vil også under naturarealer ske en udvaskning af nitrat i forbindelse med nedbrydningen og omsætningen af det organiske stof i jordbunden. Udvaskningen under naturarealer er dog betydeligt mindre end under landbrugsarealer.
Hvorvidt den nedsivende nitrat når grundvandsmagasinet, afhænger af jordens evne til at nedbryde og omsætte
nitraten. Såfremt jordlagene har tilstrækkelig med reduktionskapacitet i form af bl.a. pyrit og organisk materiale,
vil nitraten blive nedbrudt længe før, det når grundvandsmagasinet. Også i grundvandsmagasinet foregår denne
nedbrydning af nitrat, såfremt der er pyrit og organisk materiale til stede. Det skal bemærkes, at når reduktionskapaciteten i f0rm af pyrit i jordlagene er opbrugt, kan denne ikke genskabes.
Den geografiske fordeling af nitratmålinger i hvert af de tre magasinlag inden for Nordfyn Kortlægningsområde
er vist på figurerne 4.24-4.26. Det fremgår, at nitrat forekommer i koncentrationer mellem 25 og 50 mg/l flere
steder i KS 1, men også, at der flere steder ikke forekommer nitrat i magasinet. Hvor KS 1 udgør det øverste primære grundvandsmagasin i Nordfyn Kortlægningsområde er der konstateret nitrat i grundvandet to steder,
begge i koncentrationer under 10 mg/l.
Forhøjede koncentrationer af nitrat forekommer hyppigt i KS 2 i den nordvestlige del af kortlægningsområdet,
blandt andet i indvindingsoplandet til Tyrekrogværket, hvor der i flere boringer er målt nitrat i koncentrationer
over grænseværdien for drikkevand. I den nordøstlige og østlige del af kortlægningsområdet er der også mange
steder målt nitrat i KS 2. Det være sig både i vandværksboringer og i boringer med andre indvindingsformål. Boringer uden nitratfund forekommer i hele KS 2, også mellem boringer med høje nitratfund.
I det dybe grundvandsmagasin, KS 3, er der ikke konstateret nitrat i magasinet de steder, hvor magasinet er vurderet at være det øverste primære grundvandsmagasin. Enkelte steder uden for de områder, hvor KS 3 er det
øverste primære magasin, er der konstateret nitrat i koncentrationer under 10 mg/l.
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Figur 4.24 Nitratindhold i boringer i det øvre magasinlag KS 1 (seneste analyse i hver boring, august 2013). Med
farvelægning er det markeret, hvor KS 1 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel 4.5.
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Figur 4.25 Nitratindhold i boringer i magasinlag KS 2 (seneste analyse i hver boring, august 2013). Med farvelægning er det markeret, hvor KS 2 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel
4.5.
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Figur 4.26 Nitratindhold i boringer i det nedre magasinlag KS 3 (seneste analyse i hver boring, august 2013).
Med farvelægning er det markeret, hvor KS 3 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også
kapitel 4.5.
Samlet kan det for nitrat konkluderes, at knap 20 % af de boringer, som er analyseret, indeholder nitrat. Generelt er der fund af nitrat i de områder, hvor lerdæklagene har begrænset tykkelse, og hvor der optræder frit vandspejl i KS 2 jf. kapitlerne 4.2.4 og 4.3.2.
I forbindelse med den grundvandskemiske tolkning /10/ er der udarbejdet plots af udviklingen af nitratindholdet i 125 boringer tilhørende de 42 vandværker i området. Det vil komme for vidt at beskrive disse nærmere i
nærværende redegørelse, hvorfor der henvises til bilag 7 i /10/. Under hvert af de 42 vandværker i kapitel 7.2 er
udviklingen i nitratindholdet kommenteret, hvis der er nitrat i en eller flere af vandværkets boringer.
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Sulfat
Et sulfatindhold over 50 mg/l indikerer, at der er tilført mere sulfat til grundvandet, end der naturligt er indeholdt i det nedsivende regnvand. Kilden vil ofte være pyritoxidation, som er en proces, hvor ilt og nitrat reduceres under dannelse af sulfat. Et forhøjet og/eller stigende sulfatindhold viser derfor, at grundvandsmagasinet er
påvirket fra overfladen. For med sikkerhed at kunne angive at pyritoxidationen er forårsaget af enten nitrat eller
atmosfærisk ilt som oxidationsmiddel, anbefales det i /f/, at 70 mg/l sulfat anvendes som grænsen for denne
proces. Et lavt sulfatindhold under 20 mg/l viser, at de grundvandskemiske forhold i magasinet er stærkt reducerede, og at der foregår sulfatreduktion.
Den geografiske fordeling af sulfatmålinger i de tre magasinlag i Nordfyn Kortlægningsområde er vist på figurerne 4.27-4.29. I hovedparten, svarende til 71 % af målingerne i KS 1 og KS 2, ses et forhøjet og i flere tilfælde
også stigende sulfatindhold, mens der i KS 3 kun ses forhøjet sulfatindhold i 11 % af målingerne og langt de fleste
af disse er beliggende uden for de områder, hvor KS 3 udgør det øverste primære magasin /10/. Sulfatreducerende forhold er kun identificeret i henholdsvis 5 og 7 % af målingerne i henholdsvis KS 1 og KS 2, mens der er
sulfatreducerende forhold i 40 % af målingerne i KS 3.

Figur 4.27 Sulfatindhold i boringer i det øvre magasinlag KS 1 (seneste analyse i hver boring, august 2013). Med
farvelægning er det markeret, hvor KS 1 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel 4.5.
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Figur 4.28 Sulfatindhold i boringer i magasinlag KS 2 (seneste analyse i hver boring, august 2013). Med farvelægning er det markeret, hvor KS 2 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel
4.5.
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Figur 4.29 Sulfatindhold i boringer i det nedre magasinlag KS 3 (seneste analyse i hver boring, august 2013).
Med farvelægning er det markeret, hvor KS 3 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også
kapitel 4.5.
I forbindelse med den grundvandskemiske tolkning /10/ er der udarbejdet plots af udviklingen af sulfatindholdet i 125 boringer tilhørende de 42 vandværker i området. Det vil komme for vidt at beskrive disse nærmere i
nærværende redegørelse, hvorfor der henvises til bilag 7 i /10/. Under hvert af de 42 vandværker i kapitel 7.2 er
udviklingen i sulfatindholdet kommenteret i det omfang, det er fundet relevant. På cirka en tredjedel af vandværkerne i området er der konstateret stigende sulfatindhold i en eller flere boringer.
Chlorid
Chlorid findes generelt i uproblematiske koncentrationer i området, og det er derfor valgt ikke at vise nogle kort
over chloridindholdet i magasinlagene. Grænseværdien for klorid er 250 mg/l. I de lavtliggende områder i ådalene vest for Odense og nær kysten findes dog en del forekomster af forhøjede chloridindhold, det vil sige over 45
mg/l /10/.
I tre boringer beliggende tæt op ad veje er der fundet et forhøjet indhold af chlorid på over 45 mg/l. Kilden til det
forhøjede chloridindhold i disse boringer kan være vejsaltning.
I mange boringer filtersat i KS 2 er der forhøjet indhold af chlorid i koncentrationer mellem 45 og 100 mg/l. En
del af disse er knyttet til den nordøstlige del af området ud mod kysten, men også inde omkring den nordlige del
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af Odense og i området ud mod Korup er der boringer med et forhøjet indhold af chlorid. I en del af disse boringer er indholdet endda over 100 mg/l. Boringerne med forhøjet indhold af chlorid i området omkring Odense
ligger i tilknytning til de lavtliggende områder i ådalene. I en af Tørresø Strand Vandværks nu sløjfede boringer,
som lå helt ud til kysten, blev der tilbage i begyndelsen af 1990’erne målt chloridindhold på over 600 mg/l.
I det dybest liggende magasinlag KS 3 er chloridindholdet forholdsvis moderat. Der er dog i en række boringer
langs med kysten nord for Otterup fundet chlorid i koncentrationer mellem 45 og 100 mg/l. I det dybeste filter i
DGU nr. 136.1412 i intervallet 116-122 m u.t er der fundet et meget højt indhold på 360 mg/l chlorid, mens der i
et højere liggende filter fra 100 til 106 m u.t. kun er fundet 48 mg/l. Boringen står lige nord for Gamby, og den er
placeret i en af de begravede dalstrukturer øst for det område, hvor KS 3 udgør det øverste primære grundvandsmagasin. Det dybeste filter er tydeligvis påvirket af dybereliggende aflejringer, som er saltholdige.
Arsen
Arsen forekommer naturligt i grundvandet. Arsenkoncentrationerne overskrider mange steder drikkevandskravet på 5 µg/l, især i magasinlag KS 2 og KS 3. I KS 1 er der kun forhøjede arsenkoncentrationer få steder, og disse
er uden for det område, hvor KS 1 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin.

Figur 4.30 Arsenindhold i boringer i magasinlag KS 2 (seneste analyse i hver boring, august 2013). Med farvelægning er det markeret, hvor KS 2 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel
4.5.
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I KS 2 er der i 13 % af analyserne er fundet et arsenindhold over 10 ug/l. Disse fund er primært gjort i den sydlige
del af kortlægningsområdet, men også i området omkring Otterup er der i fire boringer fundet arsenindhold over
10 ug/l, se figur 4.30.
I KS 3 findes boringerne med forhøjede arsenindhold hyppigst i den sydvestlige del af kortlægningsområdet i
den begravede dal omkring Harndrup og Brenderup, se figur 4.31.

Figur 4.31 Arsenindhold i boringer i magasinlag KS 3 (seneste analyse i hver boring, august 2013). Med farvelægning er det markeret, hvor KS 3 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel 4.5.
Et arsenindhold over 10 µg/l kan være vanskeligt at bringe ned under grænseværdien for drikkevand ved almindelig vandbehandling.
Der skal være en vis mængde jern i grundvandet før arsen i tilfredsstillende grad kan udfældes sammen med jern
ved normal vandbehandling. Det er i /10/ undersøgt, hvorvidt der er tilstrækkeligt med jern i grundvandet til at
bringe arsenkoncentrationen ned under grænseværdien for drikkevand ved normal vandbehandling. Det fremgår
af figur 4.32, at det kun er i ca. 10-20 % af boringerne, at der er tilstrækkeligt med jern til at bringe arsen under 5
µg/l. Den orange linje viser den beregnede kombination af jern og arsen, som vil give en skønnet restkoncentration
af arsen på ca. 5 µg/l efter normal vandbehandling.
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Figur 4.32 Relationen mellem arsen og jern viser, at ca. 10 - 20 % af boringerne har en kombination af arsen og
jern, der potentielt kan give overskridelser af grænseværdien (5 µg/l) efter vandbehandlingen. Den indtegnede
”problem indikator” er den beregnede kombination af arsen og jern i grundvandet, som vil resultere i en restkoncentration af arsen på ca. 5 µg/l efter normal vandbehandling.
4.4.2
Vandtype
Ud fra en række af de redoxfølsomme hovedstoffer og beregnede parametre: Ilt, nitrat, sulfat, jern, methan og
forvitringsgrad, har Miljøstyrelsen opstillet en klassifikation i fire vandtyper /d/. Fordeling i vandtyper følger
Geo-vejledning nr. 6 /f/, hvor der er opstillet en algoritme, som giver klassifikationen. På figur 4.33-4.35 er
vandtypernes fordeling i de tre magasinlag vist. De oxiderede vandtyper A og B viser, at grundvandsmagasinet er
direkte påvirket fra overfladen og dermed, at magasinet er sårbart. Vandtype C repræsenterer en vandtype, som
viser en indirekte påvirkning af grundvandet fra overfladen, og som dermed er en mindre sårbar vandtype end
vandtype A og B. Vandtype D er en ikke sårbar vandtype, der viser, at grundvandet ikke er påvirket fra overfladen, og dermed, at grundvandets sårbarhed er lille.
Vandtype A og B findes i halvdelen af de boringer, hvor vandtypen kunne bestemmes i KS 1 og i en fjerdel af de
boringer, hvor vandtypen kunne bestemmes i KS 2. I KS 2 findes de oxiderede vandtyper spredt i hele kortlægningsområdet. Kun ca. 10 % af boringerne, hvor der har kunnet bestemmes en vandtype i KS 3, indeholder en
oxideret vandtype.
Det skal særligt bemærkes, at et nitratindhold på over 1 mg/l giver enten vandtype A eller B. I vandanalyser fra
en række boringer i Nordfyn Kortlægningsområde har detektionsgrænsen for nitrat været 3 mg/l. Det betyder, at
vandtypen i disse vandanalyser er bestemt til enten A eller B. I de fleste af disse tilfælde viser en konkret vurdering foretaget i forbindelse med nitratsårbarhedszoneringen /17/, at vandet formentlig ikke indeholder nitrat, og
at vandet i disse tilfælde derfor reelt er reduceret (type C). I de fleste af tilfældene er vandtyperne bestemt til Ax,
da der ofte er mere end 0,2 mg jern pr. liter. De fleste af vandtyperne Ax på figur 4.34 og 4.35 er således vurderet
ikke reelt at være oxiderede.
Af figur 4.33 og 4.34 fremgår det, at hovedparten af de reducerede vandtyper i KS 1 og KS 2 er vandtype C, mens
vandtype D kun forekommer sjældent. I KS 3 (figur 4.35) er vandet reduceret i 90 % af boringerne fordelt med
50 % vandtype C og 40 % vandtype D.
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Figur 4.33 Vandtyper i boringer i magasinlag KS 1 (seneste analyse i hver boring, august 2013). Med farvelægning er det markeret, hvor KS 1 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel 4.5.
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Figur 4.34 Vandtyper i boringer i magasinlag KS 2 (seneste analyse i hver boring, august 2013). Med farvelægning er det markeret, hvor KS 2 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel 4.5.
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Figur 4.35 Vandtype i boringer i magasinlag KS 3 (seneste analyse i hver boring, august 2013). Med farvelægning
er det markeret, hvor KS 3 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel 4.5.
4.4.3
Miljøfremmede stoffer
Der er analyseret for pesticider i en række boringer i kortlægningsområdet. På figur 4.36-4.38 ses fordelingen af
boringer, der er analyseret for pesticider i de tre magasinlag. På figuren er endvidere angivet, hvorvidt der er
fund eller ej, og om koncentrationen er over eller under grænseværdien for drikkevand. Endvidere er der angivet
DGU nr. på de boringer, som havde et pesticidindhold over grænseværdien for drikkevand ved seneste måling
(august 2013).
Der er stort set fundet pesticider i grundvandet over alt i Nordfyn Kortlægningsområde, dog primært i KS 1 og i
KS 2. I KS 2 er der fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider i 22 % af de undersøgte boringer.
I KS 3 er der kun fundet pesticider i fire boringer, svarende til knap 5 % af de analyserede boringer.
I lighed med de fleste andre egne af landet er nedbrydningsproduktet BAM (2,6-dichlorbenzamid) den oftest påviste pesticidrest i grundvandet i Nordfyn Kortlægningsområde. BAM findes ofte nær byerne, men forekommer
også i det åbne land. Der er også mange fund af atrazin og atrazins nedbrydningsprodukter samt en del fund af
bentazon. Derudover er der også fund af en række andre forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider.
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Figur 4.39 lister de pesticider og nedbrydningsprodukter, som er påvist inden for den del af kortlægningsområdet, som ligger i Assens Kommune.

Figur 4.36 Pesticidfund pr. 4. september 2014 i boringer i magasinlag KS 1. Med farvelægning er det markeret,
hvor KS 1 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel 4.5.
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Figur 4.37 Pesticidfund pr. 4. september 2014 i boringer i magasinlag KS 2. Med farvelægning er det markeret,
hvor KS 2 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel 4.5.
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Figur 4.38 Pesticidfund pr. 4. september 2014 i boringer i magasinlag KS 3. Med farvelægning er det markeret,
hvor KS 3 anses for at være det øverste primære grundvandsmagasin, se også kapitel 4.5.
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Figur 4.39 Pesticidfund pr. 4. september 2014 i Assens Kommunes andel af Nordfyn Kortlægningsområde.
1Moderstof til BAM og 2,6-dichlorbenzosyre.
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Som det fremgår af figur 4.39, er der kun fundet pesticider i fire boringer inden for Assens Kommunes andel af
Nordfyn Kortlægningsområde, og de konstaterede koncentrationer er alle under grænseværdien for drikkevand.
Den ene af boringerne med fund i seneste analyse tilhører Andebølle Vandværk (DGU nr. 136.868).
Ud over pesticider er der også fundet miljøfremmede stoffer i form af chlorerede opløsningsmidler, som primært
er fundet i byområder og oliestoffer, som er fundet spredt i hele kortlægningsområdet. Der er dog kun fundet
chlorerede opløsningsmidler i 5 af 218 analyserede boringer. Disse er beliggende i Tarup i den vestlige del af
Odense, i Grønnemose, og i Kosterslev mellem Veflinge og Særslev. Der er fundet oliestoffer i 37 af 213 analyserede boringer, hvilket er forholdsvis mange. Ingen af disse fund er dog gjort i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand.
4.4.4
Redoxgrænse og nitratreduktion
Der er i forbindelse med opstilling af den hydrostratigrafiske model /1/foretaget en vurdering af dybden til redoxgrænsen. Redoxgrænsen er den grænse der adskiller de jordlag, der har opbrugt evnen til at nedbryde nitrat,
fra de jordlag, som stadig har naturlige nitratnedbrydende egenskaber. Dybden til denne grænse øges i takt med,
at nitratreduktionskapaciteten i jorden opbruges. Farveskiftet fra de iltede rød-brune farver i jordlagene til de
reducere grålige farver er et udtryk for dybden til redoxgrænsen.
Redoxgrænsen er beskrevet ud fra farveskift anført i borejournaler. I praksis er der foretaget en manuel gennemgang af de brøndborerjournaler, der findes i jupiterdatabasen. På baggrund af de vurderede redoxgrænser er det
interpoleret en flade, som så præcist, det er muligt, angiver den øvre redoxgrænse i meter under terræn, se figur
4.40. Datagrundlaget består af i alt 1465 boringer.
Bestemmelse af redoxgrænsen ud fra farveskift i boringer har den svaghed, at farveskiftbestemmelsen fra boringens etablering ikke nødvendigvis et udtryk for farveskiftets og dermed redoxgrænsens beliggenhed i dag. Det er
således, at i områder, hvor der indvindes store vandmængder, vil farveskiftet ligge dybere, da der her skabes en
sænkningstragt og dermed mulighed for, at der kan trænge ilt dybere ned i lagserien end i områder, hvor der kun
indvindes begrænsede mængder vand.
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Figur 4.40 Dybden til den øvre redoxgrænse bestemt ved farveskift i boringer.
Grundvandskemien i kortlægningsområdet viser entydige tegn på, at der sker udbredt pyritoxidation i kortlægningsområdet /10/. Det være sig både under de mange landbrugsarealer og omkring de store indvindinger i den
nordvestlige del af Odense. De tydelige tegn på pyritoxidation vidner om, at der tæres på jordlagenes nitratreduktionskapacitet, men også om, at jordlagene mange steder stadigvæk har en reduktionskapacitet.

4.5

Grundvandsressourcens nitratsårbarhed

Grundvandsmagasinernes sårbarhed vurderes i forhold til nitrat. Der tages udgangspunkt i det øverste primære
grundvandsmagasin, hvorfra hovedparten af drikkevandet indvindes eller kan indvindes i fremtiden.
I Nordfyn Kortlægningsområde består de øverste primære grundvandsmagasiner af magasinlagene KS 1 (Lag 3),
KS 2 (Lag 5) og KS 3 (lag 7) jf. /1/.
KS 1 udgør det øverst primære grundvandsmagasin i den sydlige del af kortlægningsområdet, hvor Andebølle
Vandværk som det eneste vandværk i kortlægningsområdet indvinder fra laget. KS 1 har her sin største udbredelse inden for kortlægningsområdet. Magasinet strækker sig mod syd over randen til kortlægningsområde
Odense Vest, hvor KS 1 også er udbredt i området øst for Vissenbjerg. KS 2 har begrænset tykkelse eller er helt
fraværende her.
I den centrale, sydlige og østlige del af OSD foregår hovedparten af vandværksindvindingen fra KS 2, som derfor
betragtes som det øverste primære grundvandsmagasin her. Langs den nordlige og vestlige rand af OSD samt i
det sydvestlige hjørne af kortlægningsområdet er KS 2 stedvis fraværende eller af ringe mægtighed. I disse områder foregår vandværksindvindingen primært fra KS 3, som hovedsageligt findes i begravede dalsystemer. Derfor
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er KS 3 det øverste primære grundvandsmagasin her. Grænsen mellem, hvor henholdsvis KS 2 og KS 3 betragtes
som det øverste primære magasin, er draget ud fra en sammenstilling af magasinlagenes tykkelse og udbredelse,
samt afgrænsningen af begravede dale og hvilket magasin, boringer i området generelt indvinder fra.
I en række mindre områder i den centrale og sydlige del af kortlægningsområdet, hvor KS 2 udgør det øverste
primære magasin, er der begrænset magasinudbredelse. Der er tale om mindre områder, hvor der primært er ler
i lagserien, hvorfor der ikke disse steder kan forventes at være et større udbredt magasin. Der må dog formodes
at være hydraulisk kontakt fra de sporadiske sandlag i leret og til de egentlige grundvandsmagasiner, der grænser op til områderne med begrænset magasinudbredelse.
I de indvindingsoplande, som er beliggende helt eller delvis uden for OSD er det primære grundvandsmagasin,
det magasin, der indvindes fra, hvilket vil sige KS 2 i alle tilfælde.
På figur 4.41 er vist inddelingen af kortlægningsområdet i de tre grundvandsmagasiner efter hvilke, nitratsårbarheden er vurderet. På figuren er det også vist i hvilket magasinlag, vandværksboringerne er placeret.

Figur 4.41 Oversigt over hvilket magasin, der anses for det øverste primære i de forskellige dele af kortlægningsområdet samt vandværksboringers indvindingsmagasin.
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Nitratsårbarhed

Lille

Egenskaber for dæklag og grundvandsmagasin




Dæklag af fed grå ler eller glimmerler eller
Dæklag med højt organisk indhold, evt. brunkul eller
Tykkelse af reducerede (grå)sammenhængende lerdæklag > 15 m
eller
Reduceret magasinbjergart med indhold af organisk materiale,
pyrit og evt. brunkul.

Grundvand fra
methanzonen og fra
jern- og sulfatzonen.
Vandtype C og D

Grundvand fra jernog sulfatzonen.
Vandtype C



Dæklag af oxideret sand med slirer af silt og ler eller
Dæklag af reduceret, gråt sand eller gråt/gråsort sand med lignit
eller pyrit eller
Tykkelse af reducerede (grå), sammenhængende lerdæklag er 5 til
15 m eller
Reduceret magasinbjergart.





Kun dæklag af oxideret, gulligt-gulbrunt sand og/eller ler eller
Tykkelse af reducerede, sammenhængende lerdæklag < 5 m og
Magasinbjergart uden større nitratreduktionspotentiale.

Grundvand fra
ilt- og nitratzonerne.
Vandtype A og B




Nogen

Stor

Grundvandskvalitet



Figur 4.42 Kriterier for nitratsårbarhedszoneringen. Opstillet ud fra zoneringsvejledningen /d/.
Vurderingen af de øverste primære magasiners sårbarhed bygger på zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af nitratsårbarhed, der bl.a. bygger på dæklagsegenskaberne (lertykkelser) og vandkvaliteten /d/, se
figur 4.42, og Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder/e/.
Med udgangspunkt i det akkumulerede reducerede ler over de respektive grundvandsmagasiner og grundvandskemien, er der foretaget en nitratsårbarhedszonering af de øverste primære grundvandsmagasiner i lille, nogen
og stor nitratsårbarhed. Zoneringen er foretaget ud fra det øverste primære magasinlag, og er vist på figur 4.44.
I det følgende beskrives nitratsårbarhedsvurderingen på overordnet niveau. Der er udarbejdet et notat, der i
større detalje redegør for nitratsårbarhedszoneringen og de vurderinger, der ligger til grund for den endelige zonering /17/. Der henvises til dette for yderligere detaljer.
Resultaterne fra den grundvandskemiske tolkning og fra den hydrologiske model viser, at den geologiske heterogenitet i kortlægningsområdet er særligt betydende for områder, der er påvirket af stor indvinding, idet stor indvinding forcerer grundvandsdannelse og dermed nedsivning af forskellige stoffer fra overfladen. Det betyder, at
de dele af de primære magasiner, hvor der enten ikke foregår indvinding eller som kun er påvirket af mindre indvindinger, vil kunne blive mere sårbare, hvis der etableres nye store indvindinger, eller eksisterende indvindinger forøges.
Hvor KS 1 er det øverste primære magasin i den sydlige del af kortlægningsområdet, overlejres laget typisk af 015 meter reduceret ler, men i mindre områder findes også mere end 15 meter reduceret ler. Tykkelsen varierer
meget. Der er kun få vandkemiske analyser fra magasinet, og de viser både oxideret og reduceret vand. Omkring
Andebølle Vandværks kildeplads samt andre steder, hvor tykkelsen af reduceret ler over KS 1 er under 5 meter,
er magasinet vurderet at have stor nitratsårbarhed. Hvor tykkelsen af reduceret ler er 5-15 meter, er magasinet
vurderet at have nogen nitratsårbarhed, mens det er vurderet at have lille nitratsårbarhed, hvor tykkelsen af reduceret ler overstiger 15 meter.
På figur 4.43 er tykkelsen af de akkumulerede reducerede lerdæklag over KS 2 og vandtyperne i dette magasinlag
vist. De største akkumulerede tykkelser af reduceret ler over KS 2 ses at opnå tykkelser på mere end 30 meter i
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den sydlige del af modelområdet ved Morud og Fyns Motorvejen. Der er registreret et større område mellem Roerslev, Kappendrup og Nr. Højrup i den nordøstlige del af modelområdet, hvor der ikke findes lerdække over KS
2, hvilket skyldes, at KS 2 i dette område findes relativt terrænnært. Herudover findes kun mindre, spredte områder, med et begrænset lerdække på 0-5 meter, blandt andet i indvindingsoplandet til Tyrekrogværket syd for
Bogense. I den centrale del af kortlægningsområdet ses mellem Hårslev i vest og Søndersø Kortlægningsområde
i øst et større område med 5-15 meter akkumuleret reduceret ler over KS 2. Ellers er der i store dele af modelområdet tolket 15-30 meter akkumuleret ler over KS 2.

Figur 4.43 Tykkelse af akkumuleret reduceret ler over KS 2 og vandtyper i KS 2.
Grundvandet i KS 2 er generelt svagt reduceret, men oftest med et forhøjet og/eller stigende sulfatindhold. Særligt i den nordøstlige del af kortlægningsområdet ses oxiderede nitratholdige vandtyper. Der er generelt meget
stor overensstemmelse mellem områder, hvor KS 2 er overlejret af et akkumuleret dække af reduceret ler på under 15 meter, og boringer med vandtype A og B, og dermed fund af nitrat i grundvandsmagasinet. Tilsvarende
findes en stor del af de nitratfrie boringer med vandtype C og D i områder, hvor magasinet er overlejret af mere
end 15 meter akkumuleret reduceret ler. Der ses dog i mange tilfælde som nævnt forhøjede og/eller stigende sulfatindhold i boringer med vandtype C.
Magasinet er nogle steder vurderet at have større sårbarhed, end den akkumulerede tykkelse af reduceret ler
umiddelbart antyder. Det være sig for eksempel ved de store kildepladser i områdets sydøstlige del, i området
omkring Skovby, Ejlskov og Hårslev i områdets nordvestlige del samt ved Særslev-Hemmerslev i den centrale
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del af området og ved Otterup. Alle disse steder er magasinet vurderet at have nogen nitratsårbarhed, selvom
tykkelsen af akkumuleret reduceret ler overstiger 15 meter på kortet (figur 4.43). De nærmere redegørelser herfor fremgår af /17/. Magasinets nitratsårbarhed er vurderet at være stor i den nordøstlige del af kortlægningsområdet og syd for Bogense. Derudover er der også spredte, mindre dele af magasinet, der har stor nitratsårbarhed.
De dele af magasinet, der har nogen nitratsårbarhed, findes hovedsageligt i den nordlige og østlige del af området, mens de dele, der har lille nitratsårbarhed primært findes i kortlægningsområdets sydlige halvdel.
Den akkumulerede tykkelse af reduceret ler over KS 3, som er knyttet til begravede dale, er, hvor KS 3 er det
øverste primære magasin, overvejende mere end 30 meter. Det er kun meget få og små områder, hvor tykkelsen
ligger mellem 15 og 30 meter. Vandtyperne er svagt eller stærkt reducerede, og sulfatindholdene generelt lave, og
KS 3 har derfor lille nitratsårbarhed.

Figur 4.44 Sårbarhedszonering i forhold til nitrat /17/.
Afgrænsningerne af zonerne følger ikke alle steder lertykkelseskortenes konturlinjer præcist. Afgrænsningerne er
i et vist omfang ”blødt op” og afrundet, da de i modsat fald ofte vil have et mere hakket og kantet forløb. Derudover er meget små områder med for eksempel lille nitratsårbarhed i et område med for eksempel nogen nitratsårbarhed inkluderet i området med nogen nitratsårbarhed, så zoneringskortet ikke fremstår alt for spættet. I
overgangene mellem to forskellige magasiner, hvor vurderingen af sårbarheden springer fra det ene til det andet
lertykkelseskort, kan der forekomme bratte overgange fra stor til lille nitratsårbarhed. Tilsvarende vil der nogle
steder forekomme overgange fra stor til lille nitratsårbarhed på tværs af grænserne til kortlægningsområderne
Søndersø, Nr. Aaby og Odense Vest. I Søndersø og Odense Vest Kortlægningsområder er nitratsårbarheden vurderet i forhold til KS 1, mens den er vurderet i forhold til KS 2 og KS 3 i Nr. Aaby Kortlægningsområde. Det skal
bemærkes, at nitratsårbarheden ikke er nærmere vurderet i de dele af indvindingsoplandene, der strækker sig
ind i de allerede kortlagte områder Søndersø og Odense Vest.
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4.6

Sammenfatning af grundvandsressourcen

Grundvandsressourcen i Nordfyn Kortlægningsområdet er generelt forekommende i tre forskellige kvartære
grundvandsmagasiner, hvoraf det mellemste, KS 2, har den største udbredelse. Udover sporadiske forekomster
findes det øvre magasinlag, KS 1, kun i den sydlige del af området. Det dybe magasinlag, KS 3, er hovedsageligt
knyttet til begravede dalsystemer med de største forekomster i den nordlige og vestlige del af kortlægningsområdet. Hovedparten af indvindingen til vandværker foregår fra KS 2 og KS 3, mens kun et enkelt vandværk indvinder fra KS 1.
Kortlægningsområdet er præget af stor topografisk forskel, der betyder, at KS 2 er beliggende nær terræn mange
steder i den nordlige og særligt den nordøstlige del af området, og KS 1 er således ikke forekommende her. Områdets grundvandsmagasiner og dæklag er dannet i forbindelse med flere forskellige isfremstød. Dette medfører,
at områdets geologiske opbygning er påvirket af deformation, og at lerlagene flere steder yder grundvandsmagasinerne mindre beskyttelse end tykkelsen umiddelbart indikerer.
Der er lokaliseret nogle mindre områder, særligt i den centrale sydlige del af kortlægningsområdet, hvor der kun
er begrænset grundvandsmagasin. Disse steder ligger uden for de nuværende indvindingsoplande, og det kan
ikke anbefales at etablere indvindingsboringer her.
Der er fundet nitrat i en række boringer spredt ud i hele kortlægningsområdet. Nitratfundene er primært knyttet
til KS 1 og KS 2. Mange steder i KS 2, hvor der ikke er konstateret nitrat, er der konstateret forhøjede og nogle
steder også stigende sulfatkoncentrationer i grundvandet, hvilket vidner om, at der sker pyritoxidation, og dermed om at der tæres på jordlagenes naturlige evne til at nedbryde nitrat.
Der er fundet pesticider i forholdsvis mange boringer i kortlægningsområdet. Der er fund både over og under
grænseværdien. I lighed med de fleste andre egne af landet udgør BAM det stof, der er fundet i de fleste boringer.
Variationen i tykkelsen af beskyttende lerlag over de primære grundandsmagasiner og de grundvandskemiske
forhold i magasinerne bevirker, at der er relativt stor forskel på grundvandets nitratsårbarhed. Dette gælder
både for KS 1 og KS 2. I den nordlige og østlige del af området har det primære grundvansmagasin KS 2 stor eller
nogen nitratsårbarhed flere steder, men mange steder har magasinet også lille nitratsårbarhed. Overalt hvor KS
3 anses for at være det primære grundvandsmagasin, har det lille nitratsårbarhed.
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5. Arealanvendelse og forureningskilder
I dette kapitel redegøres der for arealanvendelsen og de potentielle forureningskilder i kortlægningsområdet.
Redegørelsen indgår sammen med resultaterne fra den øvrige kortlægning i en sammenfatning af problemstillinger i forhold til at beskytte grundvandet i området (kap. 7).

5.1

Arealanvendelse og planmæssige forhold

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og i byområder kan udgøre en forureningstrussel i forhold til grundvandet, mens skov- og naturarealer oftest vil medføre en god beskyttelse af grundvandet.
Arealanvendelsen i hele kortlægningsområdet består primært af landbrug og i mindre grad af skov, bebyggelse
og andet (eks. veje, åben bebyggelse og mv.). Der er kun få og relativt små naturarealer i kortlægningsområdet,
se figur 5.1.

Figur 5.1 Arealanvendelsen i kortlægningsområdet (reklassificerede AIS data fra Naturstyrelsen).
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Langt hovedparten af arealanvendelsen udgøres af landbrugsarealer. Således udgør disse godt 75 % af areal-anvendelsen, mens byområder udgør knap 12 %. Skovarealer og naturområder udgør tilsammen ca. 12 %, mens
ferskvandsområder udgør 0,6 % af arealet. De store skovarealer inden for kortlægningsområdet findes overvejende i den sydlige del af OSD.
Fordelingen af arealanvendelsen kan også illustreres, som angivet på figur 5.2.
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Figur 5.2 Fordelingen af arealanvendelsen i OSD og indvindingsoplande uden for OSD (reklassificerede AIS data
fra Naturstyrelsen).
5.1.1

Byer og råstofområder

Byområder kan udgøre en potentiel forureningstrussel i forhold til grundvandet. Anvendelsen, opbevaringen og
håndteringen af sprøjtemidler, olie og kemikalier samt eventuel udsivning fra kloaker udgør de største trusler
over for grundvandet.
I forhold til råstofområder er det afgørende for grundvandsbeskyttelsen, at de efterbehandlede råstofgrave ikke
anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet. Efter råstofloven udarbejder regionerne en
råstofplan, hvori der fastlægges en kortlægning og planlægning af råstofgraveområder og fremtidige råstofinteresseområder. Det er Region Syddanmark, der udarbejder råstofplaner i dette område.
På figur 5.3 er vist de nuværende og de planlagte byzoner i Nordfyn Kortlægningsområde. På figuren er endvidere vist råstofgraveområderne og råstofinteresseområderne.
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Figur 5.3 By, planlagt by samt råstofgraveområder og råstofinteresseområder (data fra plansystem.dk).
I kortlægningsområdet findes flere råstofgrave- og råstofinteresseområder. I den sydvestlige del af OSD i området mellem Fjeldsted og Gribsvad er der udlagt flere råstofgraveområder, mens der lidt mere spredt er udpeget
råstofinteresseområder i området sydvest for Morud. Ligeledes findes der råstofgrave- og råstofinteresseområder ved henholdsvis Kappendrup og Engelstrup i den nordlige del af Nordfyn Kortlægningsområde.
5.1.2

Beskyttede naturtyper

Beskyttede naturtyper er områder, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne omfatter heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og overdrev. Områderne yder som
udgangspunkt en god beskyttelse af grundvandet, da de enten henligger som natur eller drives ekstensivt uden
eller kun med begrænset brug af kvælstof og sprøjtemidler.
Figur 5.4 viser, hvor der findes beskyttede naturtyper inden for kortlægningsområdet.
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Figur 5.4 Beskyttede naturtyper (data fra Miljøportalen).
De beskyttede naturområder, primært i form af eng, mose og overdrev, er fortrinsvis knyttet til arealerne langs
med vandløbene i området. Der forekommer generelt kun små arealer med beskyttede naturområder i indvindingsoplandene beliggende udenfor OSD.
5.1.3

Skov, skovrejsningsområder og SFL

Skovarealer, bortset fra juletræskulturer, giver som udgangspunkt en god og langsigtet beskyttelse af grundvandet. Skovrejsningsområderne er derfor vigtige i forhold til indsatsplanlægningen. Naturstyrelsen administrer
tilskudsordninger til skovrejsning. For yderligere oplysninger henvises til Naturstyrelsens hjemmeside
www.nst.dk
På figur 5.5 ses eksisterende skov og skovrejsningsområder.
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Figur 5.5 Eksisterende skovområder, skovrejsningsområder og områder hvor skovrejsning er uønsket (data fra
Miljøportalen og plansystem.dk).
I den sydøstlige del af OSD, er der umiddelbart uden for den eksisterende byzone ved Odense, udpeget flere
skovrejsningsområder. Skovrejsningsområderne er beliggende indenfor indvindingsoplandene til Næsby Vandværk, Tarup Vandværk, Allesø Vandværk og Søhus Vandværk. Endvidere er skovrejsning ønsket i tilknytning til
et eksisterende skovområde, i området nord for Brenderup i den vestlige del af OSD.
Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget på baggrund af eksempelvis naturmæssige, kulturhistoriske,
geologiske og landskabelige interesser, råstof-, vindmølle- og byudviklingsområder samt vejtekniske anlæg, der
ikke er forenelige med skovrejsning. Skovrejsning i disse områder er derfor ikke tilladt.
Skovrejsning er uønsket i den sydvestlige del af OSD i forbindelse med råstofgraveområderne syd for Harndrup
og langs vandløb syd for Brenderup. Endvidere er skovrejsning uønsket i store dele af den sydøstlige del af OSD
ind mod Odense by.
De Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL) er udpeget af de tidligere amter, hvor ekstensiv og miljøvenlig
landbrugsdrift i særlig grad vil være til gavn for miljøet og naturen. Inden for disse områder var det til og med
2006 muligt at få tilskud til en række miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ). De sidste tilsagn til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger udløber i 2023.
Inden for de Særligt Følsomme Landbrugsområder er MVJ ordningen erstattet af en række andre muligheder for
at opnå støtte til en række miljøvenlige dyrkningsmuligheder.
For oplysning om støttemulighederne indenfor SFL, og i øvrigt også indenfor Natura 2000 og de § 3 beskyttede
naturtyper, henvises til NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.dk.
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På figur 5.6 ses de Særligt Følsomme Landbrugsområder. Data er hentet fra Miljøportalen.

Figur 5.6 Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL) (data fra Miljøportalen).
I selve kortlægningsområdet er der udpeget SFL for både natur, overfladevand og grundvand. SFL udpeget i forhold til grundvand er primært beliggende ved indvindingsoplandene i den østlige del af området. SFL udpeget i
forhold til både natur og overfladevand ligger hovedsageligt langs vandløb, og er spredt over hele kortlægningsområdet.

5.2

Landbrugsforhold

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af landbrugsforholdene i kortlægningsområdet. Beskrivelsen
skal altså forstås som en screening af den potentielle belastning i området og ikke som grundlag for konkrete tiltag i mindre delområder.
Beskrivelsen bygger på landbrugsdata fra det generelle landbrugsregister (GLR)) og Gødningsregnskabet. Placeringen af de enkelte bedrifter (punktdata) stammer fra de adresser som den enkelte bedrift har meldt ind i enten
det centrale husdyrregister (CHR), gødningsregnskabet eller Enkeltbetalingsordningen (GLR). Landbrugsdataene er som udgangspunkt registerdata fra år 2012. For beregningen af den potentielle nitratudvaskning er der
dog tale registerdata for perioden 2009-2012. De benyttede landbrugsdata er leveret til Naturstyrelsen af Conterra /18/. Ved punkttemaet er det væsentligt at være opmærksom på at hele bedriftens areal og dyrehold bliver
gentaget på alle steder hvor bedriften har aktiviteter (adresser).
Landbrugsdata er dels koblet til en bedrift, det vil sige en punktplacering, dels til markblokke.

68

Redegørelse for Nordfyn – Assens Kommune

Markblokke er en opdeling af landbrugsarealer i blokke, bestående af en eller flere marker. Grænserne følger typisk faste grænser i landskabet, som f.eks. hegn og vandløb. Bemærk dog at det kan variere fra år til år, hvilke
marker, der indgår i en markblok samt at der i en markblok kan være marker tilhørende forskellige bedrifter.
5.2.1

Landbrugsbedrifter

Landbrugsbedrifter kan være potentielle forureningskilder både i forhold til fladekilder og til punktkilder. Fladekilder kan være udbringning af kvælstof, sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer på marken. Punktkilder
kan være opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning (gyllebeholdere, møddingspladser, ajlebeholdere og markstakke), vaske- fyldpladser for marksprøjter, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsaktiviteter og spildevandsanlæg.
På figur 5.7 er vist fordelingen af de forskellige landbrugsbedrifter i området. Antallet af dyreenheder er beregnet
ud fra gødningsregnskaberne. Bedrifter med ingen ”dyreenheder” (DE) vil være planteavlsbrug eller små, ekstensive landbrugsbedrifter. Anvendelsen af sprøjtemidler vil som udgangspunkt være uafhængig af bedriftstype.
For hver landbrugsbedrift foreligger der oplysninger om bl.a. dyreenhed og dyrket areal. En del af dyrkningsarealet kan ligge uden for kortlægningsområdet. Ligeledes kan bedrifter, der ligger uden for kortlægningsområdet,
have dyrkningsarealer inden for området.

Figur 5.7 Placeringen af landbrugsbedrifterne samt antal dyreenheder (DE) ved hver bedrift. Hvor flere ejendomme drives sammen, fremgår det samlede antal DE ved hver af de aktuelle ejendomme. /18/
Husdyrtrykket varierer betydeligt inden for kortlægningsområdet. Det er navnlig i den nordøstlige og den vestlige del, at der er store husdyrbedrifter. Der ses en forholdsvis stor forekomst af bedrifter over 500 DE.
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5.2.2

Potentiel nitratudvaskning

Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der med udgangspunkt i kvælstofoverskuddet og nettonedbøren principielt kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet. Kvælstofoverskuddet beregnes ud fra gødningsregnskaberne, som er indberettet på bedriftsniveau. Det betyder, at opgørelserne, som er vist på markblokniveau, udgør det gennemsnitlige kvælstofoverskud for hele bedriften.
Den potentielle nitratudvaskning fra rodzonen inden for de enkelte markblokke er beregnet som et gennemsnit
for perioden 2009-2012. Resultatet fremgår af figur 5.8.

Figur 5.8 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning opgjort på markblokniveau for perioden 2009-2012
/18/.
Den potentielle nitratudvaskning varierer meget inden for området, fra under 25 mg/l til over 100 mg/l. I den
nordøstlige del af kortlægningsområdet er den potentielle nitratudvaskning større end i den resterende del af
kortlægningsområdet. Således ses her en stor hyppighed af markblokke med en potentiel nitratudvaskning på 75
mg/l eller derover (orange og røde farver). Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra markblokkene
inden for OSD (excl. Søndersø Kortlægningsområde) beregnet ud fra markblokkenes areal er 68,4 mg/l. Den tilsvarende gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning for markblokkene i hele kortlægningsområdet er 69,4
mg/l.
Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning omfatter kun de arealer, som dyrkes landbrugsmæssigt. Den
gennemsnitlige nitratudvaskning fra alle arealer inklusiv skov og naturarealer vil være lavere.
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Den potentielle nitratudvaskning på figur 5.8 bygger, som nævnt, på gennemsnitdata fra 2009-2012. I forhold til
denne redegørelsesrapport og det efterfølgende indsatsplanarbejde skal kortet udelukkende anvendes som en
screening, der indikerer, hvor der kan være en potentiel risiko for stor nitratudvaskning.

5.3

Forureningskilder

I nærværende afsnit beskrives forureningskilderne i kortlægningsområdet primært med udgangspunkt i de kortlagte jordforureninger. En række øvrige mulige forureningskilder er dog også berørt.
5.3.1

Kortlagte jordforureninger

Tidligere tiders brug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, håndtering af affald mv. betyder, at der på en
række lokaliteter inden for Nordfyn Kortlægningsområde er forurenede grunde, hvorfra der sker eller kan ske
udvaskning af forurenende stoffer til grundvandet. Inden for kortlægningsområdet er det Region Syddanmark,
der ifølge jordforureningsloven prioriterer kortlægning, undersøgelse og oprensning af punktkilder.
Undersøgelserne og afværgeindsatserne i forhold til grundvand vil blive prioriteret af Region Syddanmark i forhold til den vurderede forureningsrisiko. Fremdriften i grundvandskortlægningen og kommunernes indsatsplaner for grundvand vil også være af væsentlig betydning for Region Syddanmark prioritering af indsatsen til sikring af grundvandsressourcen. Regionen kan også inddrage anden potentiel forureningspåvirkning samt udnyttelsesgraden og kvaliteten af grundvandsressourcen i sin prioritering.
Jordforureningskortlægningen foregår på to niveauer. Vidensniveau 1 (V1) betyder, at der har været aktiviteter,
som kan have medført forurening. Vidensniveau 2 (V2) betyder, at der er konstateret forurening, som kan udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko.
Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ikke afsluttet kortlægningen af lokaliteter i området. Der er
desuden en række lokaliteter, hvor regionen på nuværende tidspunkt ikke har taget stilling til kortlægning. I de
tilfælde, hvor regionen ikke har undersøgt eller afværget kendte forureninger i et kortlægningsområde, prioriteres indsatsen af regionen. Da jordforureningskortlægningen omfatter et stort antal lokaliteter fordelt over hele
regionen, må der forventes at gå nogle årtier, før regionen har undersøgt og eventuelt afværget alle relevante forureninger omfattet af regionens indsats.
Regionens kortlægning efter jordforureningsloven er en fortløbende proces. Ny viden kan derfor medføre, at der
kommer lokaliteter til, som ikke tidligere har været omfattet af jordforureningslovens kortlægninger eller den
offentlige indsats.
Med udgangspunkt i data hentet ved Region Syddanmark den 4. juli 2014, findes der i tilknytning til kortlægningsområdet 251 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen. Placeringen af lokaliteterne er
angivet på figur 5.9.
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Figur 5.9 Kortlagte forureningslokaliteter pr. 4. juli 2014.
Lokaliteterne findes i hele kortlægningsområdet, men er koncentreret omkring byområderne. Af de i alt 251 lokaliteter er 140 lokaliteter V2 kortlagt mens 126 lokaliteter er V1 kortlagt. Heraf er 15 lokaliteter både kortlagt
som V1 og V2.
I tabellen i figur 5.10 ses en status pr. august 2014, for de kortlagte V2 lokaliteter beliggende i Assens Kommune,
som udgør eller kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen.
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Lokalitetsnr.

Lokalitetsnavn

Branche / aktivitet

Status
(V1/V2)

Evt. konstateret
forurening
(stofgr.) (J=jord,
G=grundvand,
P=poreluft)
Lossepladsperkolat
(G)

Forventet grundvandsrettet indsats

Indvindingsopland
/ OSD

491-00002

Luhøjvej Losseplads

V2

491-00003

Luhøjvej Losseplads

491-70107

Andebølle Autohandel og Karosseriværksted

Drift af affaldsbehandlingsanlæg, Aktiviteter vedr. jord
og affald
Drift af affaldsbehandlingsanlæg, Aktiviteter vedr. jord
og affald
Autoværksted

Undersøgelse, videregående

OSD

V2

Lossepladsperkolat
(G)

Undersøgelse, videregående

OSD

V2

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

OSD

Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

Andebølle VV, OSD

Monitering, overvågning

Ejby vandværk: Harndrup Lillemark, OSD

V1+V2

Fyringsolie (J)

Undersøgelse, videregående
Undersøgelse, videregående
Undersøgelse, indledende (V2)

OSD

V2

Olie (P), Trichlorethylen (P),
Tetrachlorethylen
(P), Olieprodukter
(P), Benzen (P),
Chlorerede opl.midl.
(P)
C10-C25 kulbr.frakt
(P), Polyc.arom.kulbr.PAH
(J), Benzen (P),
Benz[a]pyren (J);
Olieprodukter
(G+J), Olie (G+J),
Chlorerede opl.midl.
(G), Phenol (G)
Tjære (J), Lossepladsperkolat (J)
Bly (J)

491-70108

Andebølle Auto &
Traktor

Autoværksted

V2

499-00010

Asfaltfabrik

Asfalt- og tagpapfabrikker,
Asfalt, fremstilling af,

V2

499-00011

Ålsbogårds Grusgrav

V2

499-00018

Etterup Elværk

Drift af affaldsbehandlingsanlæg, Losseplads
Autoværksted, Autolakererier

499-04009

Ålsbo Smedie og
VVS, Benzinsalg

499-70122

Tanderup Transport

Anden bearbejdning af jern
og stål i øvrigt, Servicestationer
Autoværksted/vognmand,
Benzin og olie, aktiviteter
vedr.,

V2

Olieprodukter (J+P)

Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

Etterup-Grønnemose
Vandværk, OSD

Ejby vandværk: Harndrup Lillemark, OSD
Gelsted Tårup vandværk: Hønnerup, OSD

Figur 5.10 Kortlagte muligt forurenede eller forurenede lokaliteter inden for OSD og indvindingsoplande uden
for OSD pr. 4. juli 2014.
5.3.2

Øvrige forureningskilder

Udover de kortlagte jordforureninger er der en række øvrige potentielle kilder til grundvandsforurening.
Spildevandsanlæg
Spildevandsanlæg, spildevandstanke og spildevandsledninger kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet.
Spildevandet fra de kloakerede dele af området ledes til de kommunale renseanlæg. Spildevandsledninger fra
huse til renseanlæg kan give forurening med miljøfremmede stoffer og bakterier, hvis ledningerne er gamle og
utætte. I det åbne land har flere ejendomme nedsivningsanlæg. Der er risiko for, at miljøfremmede stoffer og
bakterier herfra ender i grundvandet. Især hvor der er flere nedsivningsanlæg i et område, kan der være risiko
for grundvandsforurening.
Der er ikke ud fra eksisterende data, herunder vandanalyser, fundet indikationer på sådanne forureninger af
grundvandet.
Sprøjtemidler
I landzonen kan der være risiko for udvaskning af sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter heraf fra fladekilder
og især punktkilder i form af fylde- og vaskepladser. Uhensigtsmæssig indretning af fylde- og vaskepladser kan
resultere i spild af sprøjtemidler. Herudover har gartnerier, frugtplantager og planteskoler ofte et stort forbrug af
sprøjtemidler. Gårdspladser kan udgøre en mulig forureningsrisiko, da der ofte har været anvendt ukrudtsmidler, ligesom det flere steder har været almindeligt at anvende gårdspladserne som fylde- og vaskeplads.
Der kan der være risiko for påvirkning fra sprøjtemidler fra anvendelse i parcelhushaver, på sportspladser, kirkegårde og golfbaner samt langs jernbaner, stier, veje og andre befæstede arealer.
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Som tidligere nævnt er der fundet pesticider i grundvandet stort set overalt i kortlægningsområdet. Fund af pesticider er primært gjort i boringer filtersat i KS 1 og KS 2 og i en række tilfælde er fundene gjort i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand.
Vejsalt
Vejsaltning kan påvirke chloridindholdet i grundvandet. I GEUS’s rapport fra 2009 /19/ anføres, at vejsaltning
sandsynligvis påvirker grundvandets kvalitet i boringer omkring byer og langs trafikintensive veje, men at der ud
fra det eksisterende datamateriale i Jupiter, kun er et meget begrænset antal boringer, hvor vejsalt har medført
en chloridkoncentration i grundvandet over drikkevandskriteriet. Vejsalt kan udgøre en lokal problemstilling i
større byer og langs trafikintensive veje, der saltets intensivt.
I forbindelse med den grundvandskemiske tolkning i området /10/er det konstateret, at kloridindholdet i de terrænnære magasiner KS 1 og KS 2 mange steder er påvirket fra kunstgødning. Kun i KS 1 er der identificeret enkelte boringer, hvor forhøjet chloridindhold er kædet sammen med påvirkning fra vejsaltning. De pågældende
tre boringer er alle beliggende tæt op ad veje.
Ubenyttede boringer og brønde
Brønde og boringer, som ikke er i brug, kan udgøre en forureningsrisiko, da de kan transportere forurening fra
jordens overflade ned til grundvandsmagasinet. På den måde kan miljøfremmede stoffer ledes direkte ned i
grundvandet. Brønde kan desuden være anvendt til bortskaffelse af affald. De kan derfor udgøre en særlig risiko.
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6. Områdeafgrænsning
Den oprindelige udpegning af OSD/OD og NFI er foretaget af Fyns Amt i regionplanen ud fra daværende eksisterende data. Den nu udførte kortlægning har tilvejebragt ny viden i forhold til den oprindelige udpegning.
I dette kapitel redegøres for justeringen af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Områder med
Drikkevandsinteresser (OD), og afgrænsningen af indvindingsoplande til almene vandværker, nitratfølsomme
indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO).
De nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er afgrænset på baggrund af vurderingen af grundvandsmagasinernes nitratsårbarhed i OSD og indvindingsoplandene udenfor OSD. Indenfor NFI er afgrænset indsatsområder
(IO), hvor der er behov for en særlig indsats i forhold til at beskytte grundvandet i forhold til nitrat.
Ved præsentationen af OSD/OD, indvindingsoplande udenfor OSD, NFI og IO er der angivet en afgrænsningspolygon, som angiver det område, justeringerne og nye afgrænsninger vil gælde indenfor, og hvor de oprindelige
udpegninger samtidig vil blive erstattet.
Alle de nævnte områder bortset fra indvindingsoplande til almene vandværker inden for OSD udpeges formelt i
en bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer med hjemmel i vandforsyningsloven. Områderne vil herefter kunne ses i bekendtgørelsen og på Danmarks Miljøportal.

6.1

Indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel /11/, er indvindingsoplandene til de almene vandværker
beregnet og optegnet. Indvindingsoplandet er det areal på jordoverfladen, hvorunder grundvandet strømmer
hen til den givne indvindingsboring.
Til bekendtgørelsen om udpegning og administration af drikkevandsressourcer udpeges kun de indvindingsoplande til almene vandværker, som helt eller delvist er beliggende uden for OSD.
Indvindingsoplandene er bestemt ved at beregne, hvor det vand, der indvindes på vandværkerne, stammer fra.
Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i, at vandværkerne indvinder fra deres nuværende, aktive boringer
og med deres tilladte indvindingsmængde. De nærmere detaljer om selve optegningen af indvindingsoplandene
er beskrevet i kapitel 4.3.3 og /11/.
Indvindingsoplandene fremgår af figur 6.1. Indvindingsoplandene i Assens Kommune er også vist i et tættere
zoomniveau i kapitel 7.2, hvor de specifikke kortlægningsresultater og grundvandsmæssige problemstillinger for
de enkelte vandværker i kommunen præsenteres.
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Figur 6.1 Indvindingsoplande til de 42 vandværker i Nordfyns Kortlægningsområde. Tre vandværker (Tarup,
Hårslev og Otterup) har to kildepladser, og derfor to indvindingsoplande. På kortet ses endvidere indvindingsoplande til fem vandværker med i alt seks kildepladser i Søndersø Kortlægningsområde.
Der er samtidig med beregningen af indvindingsoplandene foretaget en beregning af de grundvandsdannende
oplande til vandværkerne, se kapitel 4.3.3, der nærmere redegør for disse beregninger og optegninger.

6.2

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og områder med drikkevandsinteresser (OD)

I forbindelse med kortlægningen i Nordfyn Kortlægningsområde er der opnået en større viden om området, der
har medført, at områdeafgrænsningerne er vurderet med henblik på eventuel justering i forhold til den nye viden.
Det er vurderet, at kortlægningens resultater ikke giver behov for at justere OSD, som derfor fortsat vil se ud som
vist på figur 6.2. OD er som følge heraf også uændret. Vurderingerne er beskrevet i /17/ og kort gengivet i det
følgende.
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Figur 6.2 OSD og OD i Nordfyn Kortlægningsområde. OSD og OD uden for afgrænsningspolygonen er hentet fra
Danmarks Miljøportal og er ikke vurderet i denne redegørelse.
Alle vandværker beliggende i OSD har deres indvindingsoplande omfattet af det eksisterende OSD. For to af
vandværkernes vedkommende strækker den nedstrøms del af oplandet sig en lille smule ud i OD. Det drejer sig
om Søhus og Tarup Vandværker, hvis indvindingsoplande strækker sig hhv. ca. 100 meter og ca. 150 meter uden
for OSD. Det er imidlertid kun det ene af vandværkernes grundvandsdannende opland, der strækker sig lidt
uden for OSD, nemlig Søhus Vandværks grundvandsdannende opland, som strækker sig ca. 20 meter uden for
OSD. Dermed henter dette vandværk tilsyneladende en lille smule vand ind i OSD. Da beregningen af indvindings- og grundvandsdannende oplande er baseret på en grundvandsmodel med en diskretisering på 100*100
meter, vurderes det, at være uden reel betydning i forhold til afgrænsningen af OSD, at det grundvandsdannende
opland ligger lidt uden for OSD.
Af potentialekortet for KS 1 fremgår det, at der er to markante toppunkter i kortlægningsområdet, se figur 6.3.
Det ene toppunkt er beliggende ved Grønnemose i kortlægningsområdets sydvestlige del, mens det andet findes
nordnordvest for Søndersø. Fra disse toppunkter strømmer vandet i kortlægningsområdet mod Kattegat og
Odense Fjord. KS 1 findes dog kun i en begrænset del af kortlægningsområdet, hvorfor der også er set på
potentialet for KS 2 (figur 6.4), idet KS 2 findes i hovedparten af kortlægningsområdet. Af potentialekortet for
KS 2 fremgår det, at der også er to toppunkter i potentialet omtremt de samme steder som i KS 1. Øst for Ejby i
den sydvestligste del af OSD, er der et saddellavpunkt i potentialet, som den vestlige grænse af OSD følger. Det
kan således konkluderes, at der ikke strømmer vand ind i OSD i Nordfyn Kortlægningsområde, og hvis
indvindingen ved Søhus og Tarup Vandværker ophører, vil vandet fortsat strømme ud af OSD mod Odense
Fjord.
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Figur 6.3 OSD og potentialekort for KS 1 (observerede potentialer). Med sorte pile er den overordnede strømningsretning illustreret.
I den sydvestlige del af kortlægningsområdet er der flere steder forhøjede koncentrationer af arsen og chlorid,
men ikke i et omfang, der generelt forringer vandkvaliteten i en sådan grad at området ikke fortsat bør være
OSD. Forekomst af pesticider og nitrat anses heller ikke for at være problematiske i forhold til at opretholde
OSD.
Kortlægningen af grundvandsmagasiner, deres naturlige beskyttelse og kvalitet har således ikke medført viden,
der i sig selv giver behov for at justere OSD.
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Figur 6.4 OSD og potentialekort for KS 2 (observerede potentialer). Med sorte pile er den overordnede strømningsretning illustreret.

6.3

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Med udgangspunkt i kortlægningen afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare over for nitrat indenfor OSD og almene vandforsyningers indvindingsoplande udenfor OSD.
Afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens zoneringsvejledning /d/ og Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder
og indsatsområder/e/. Nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses, hvor grundvandmagasinet har stor nitratsårbarhed, og hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet. Hvor grundvandsmagasinet har nogen nitratsårbarhed, og der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet
afgrænses som udgangspunkt nitratfølsomme indvindingsområder, men der foretages dog en konkret vurdering
af behovet for afgrænsning. Der afgrænses ikke nitratfølsomme indvindingsområder, hvor grundvandsmagasinet
har lille nitratsårbarhed, uanset størrelsen af grundvandsdannelsen.
Områder med grundvandsdannelse er vurderet og præsenteret i kapitel 4.3 (hydrologiske forhold), mens de
grundvandskemiske forhold, herunder nitratindhold er tolket og præsenteret i kapitel 4.4 (grundvandskvalitet).
Endelig er der i kapitel 4.5 foretaget en sårbarhedszonering af det øverste primære magasin jf. /d/.
I Nordfyn Kortlægningsområde afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder næsten alle de steder, hvor
grundvandsmagasinet er vurderet at have nogen nitratsårbarhed, da der generelt forekommer stor geologisk heterogenitet i kombination med begrænsede tykkelser af reduceret ler over det primære magasin og en vandkvalitet i magasinet, der er vurderet at være påvirket af pyritoxidation, som, om ikke helt, så i hvert fald delvis, er forårsaget af nitratnedbrydning. Dette ses som forhøjede og/eller stigende sulfatindhold mange steder.
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Ved Næsby, Søhus og Tarup Vandværker i kortlægningsområdets sydøstlige del har den naturlige hydrologiske
situation været vandlidende områder med lille lokal grundvandsdannelse. Vandindvindingen har dog ført til betydelige sænkninger af trykniveauet i magasinet og dermed medført pyritoxidation ved iltning af moræneleret
over magasinet og deraf følgende forhøjede og stigende sulfatindhold.
Omkring kildepladserne til Næsby og Søhus Vandværker findes mindre ler end ved Tarup Vandværks store kildeplads’ nordøstlige del, og det er i forbindelse med en vurdering af indvindingens bæredygtighed i forhold til
grundvandskvaliteten vurderet, at indvindingerne er bæredygtige under forskellige forudsætninger, som ved Tarup relaterer sig til indvindingsstrategi og pesticidbeskyttelse i det grundvandsdannende opland, mens det ved
Næsby og Søhus mere generelt relaterer sig til en passende indsats i det grundvandsdannende opland /10/. Det
er samtidig vurderet, at der må forventes vandkvalitetsmæssige ændringer de kommende år ved alle tre kildepladser.
Omkring kildepladserne til Næsby og Søhus Vandværker afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder, mens
der ikke afgrænses nitratfølsomt indvindingsområde ved Tarup Vandværks kildeplads. Omkring kildepladserne
til Næsby og Søhus Vandværker er lertykkelsen mere varierende end ved den nordøstlige del af Tarup Vandværks kildeplads, og der forekommer samtidig dele af magasinet, der har stor nitratsårbarhed. Endelig forekommer der også mange grønne arealer/marker, hvor der kan være behov for særlige beskyttelsestiltag over for nitrat. Dette er ikke på samme måde tilfældet ved Tarup Vandværks kildeplads.
På figur 6.5 er nitratsårbarhedszoneringen og områder uden grundvandsdannelse vist. På baggrund af dette kort
samt ovenstående bliver de justerede nitratfølsomme indvindingsområder som vist på figur 6.6.

Figur 6.5 Nitratsårbarhedszonering og områder uden grundvandsdannelse.
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På figur 6.6 er de justerede nitratfølsomme indvindingsområder sammenholdt med den hidtidige udpegning af
nitratfølsomme indvindingsområder inden for kortlægningsområdet.

Figur 6.6. Nitratfølsomt indvindingsområde og tidligere nitratfølsomt indvindingsområde.
Generelt er der rimelig overensstemmelse mellem de justerede nitratfølsomme indvindingsområder og de hidtidige nitratfølsomme indvindingsområder. Dog er der en række justeringer og præciseringer af områdeafgrænsningerne, hvor de mest markante er, at der ikke længere er nitratfølsomt indvindingsområde omkring Harndrup,
syd og nordvest for Veflinge samt nord for Søndersø Kortlægningsområde. Der afgrænses nye nitratfølsomme
indvindingsområder særligt langs områdets østrand, omkring indvindingsoplandet til Nr. Højrup Vandværk
samt hvor KS 1 er primært magasin.

6.4

Indsatsområder (IO)

Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses indsatsområder, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat. Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.
Større sammenhængende områder med skov, mose, fredning og vådområde, hvorfra der som udgangspunkt kun
sker en begrænset nitratudvaskning, afgrænses ikke som indsatsområder. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen på disse arealer senere ændres, kan der blive behov for at justere udpegningen.
Arealanvendelsen, som er beskrevet i kapitel 5, viser, at der hovedsageligt findes potentielle landbrugsområder
og byområder inden for de nitratfølsomme indvindingsområder. På disse arealer vurderes der i udgangspunktet
at være eller kunne blive behov for en særlig beskyttelsesindsats over for nitrat. Der findes kun enkelte større
sammenhængende områder med fredskov og beskyttet natur, hvorfra der må forventes at være en minimal nitratudvaskning.
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I henhold til /e/ er der foretaget en screening af, om der forekommer større sammenhængende arealer inden for
de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor nitratudvaskningen kan forventes at være minimal. De steder,
hvor det er tilfældet, er der foretaget en nærmere vurdering af, om der er behov for en særlig beskyttelsesindsats
over for nitrat. Der er identificeret områder, som har gennemgået en nærmere vurdering omkring Andebølle
Vandværks indvindingsopland, omkring Næsby Vandværks kildeplads, vest for Korup, i nordlige del af Morud
Skov, nord for Veflinge samt ”Dalene” sydøst for Roerslev. I /17/ er der nærmere redegjort for de konkrete vurderinger.
Vurderet ud fra arealanvendelsen og nitratsårbarheden, herunder den naturlige beskyttelse og forureningstruslen fra nitrat, udgør indsatsområderne de arealer, som er vist på figur 6.7. På baggrund af vurderingen er der fire
steder, hvor der ikke er afgrænset indsatsområde: Omkring Andebølle Vandværks indvindingsopland, vest for
Korup, i nordlige del af Morud Skov, samt i ”Dalene” sydøst for Roerslev.

Figur 6.7. Indsatsområder i OSD og i indvindingsoplande udenfor OSD i Nordfyn Kortlægningsområde.
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7. Sammenfatning af grundvandsmæssige problemstillinger
I dette kapitel sammenfattes problemstillinger, som grundvandskortlægningen har belyst i OSD og indvindingsoplande udenfor OSD. For almene vandforsyninger i Assens Kommune er der specifikt givet en sammenfatning i
kapitel 7.2. Til det videre brug af kortlægningens resultater i forbindelse med indsatsplanlægning henvises til
”Vejledning om indsatsplaner” /h/. I vejledningens afsnit om foranstaltninger og retningslinjer findes inspiration til valg af indsatser.

7.1

Problemstillinger i OSD og indvindingsoplande udenfor OSD

7.1.1

Nitrat

Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin flere steder særligt i den nordlige, nordøstlige og
østlige del af kortlægningsområdet har stor eller nogen nitratsårbarhed, blandt andet fordi lerlagene kun vurderes at yde magasinet begrænset beskyttelse, og fordi grundvandskemien i magasinet viser påvirkning fra overfladen. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til det øverste primære grundvandsmagasin, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder. Der er blandt andet på baggrund af en vurdering
af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænset indsatsområder, hvor det er
vurderet, at der er behov for en særlig indsats over for nitrat, se figur 6.6. Indsatsens indhold og omfang fastlægges i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har også vist, at det øverste primære grundvandsmagasin mange steder har lille nitratsårbarhed.
Det gælder blandt andet mange steder i den sydvestlige del af området samt langs kortlægningsområdet nordlige
rand. Disse steder vurderes der at være et tykt beskyttende lerlag over magasinerne, og grundvandskemien i magasinerne vurderes at være uden betydelig påvirkning fra overfladen. Dette betyder, at der inden for disse områder ikke er afgrænset indsatsområder.
7.1.2

Sprøjtemidler

Kortlægningen har vist, at der er konstateret fund af sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider mange steder i kortlægningsområdet. Inden for Assens Kommunes andel af Nordfyn Kortlægningsområde er der fundet pesticider i fire boringer, og de konstaterede koncentrationer er alle under grænseværdien for drikkevand. Inden for Middelfart Kommunes andel af Nordfyn Kortlægningsområde er der fundet
pesticider i syv boringer. I tre af disse boringer er der konstateret koncentrationer over grænseværdien for drikkevand, og i den ene af disse endda også over grænseværdien for summen af pesticider i drikkevand. Inden for
Nordfyns Kommunes andel af Nordfyn Kortlægningsområde er der fundet pesticider i 50 boringer. I 22 af disse
boringer er der konstateret koncentrationer over grænseværdien for drikkevand, og i otte af disse endda også
over grænseværdien for summen af pesticider i drikkevand. Endelig er der inden for Odense Kommunes andel af
Nordfyn Kortlægningsområde fundet pesticider i 18 boringer. I to af disse boringer er der konstateret koncentrationer over grænseværdien for drikkevand.
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7.1.3

Andre stoffer

Miljøfremmede stoffer
Ud over pesticider er der også fundet miljøfremmede stoffer i form af chlorerede opløsningsmidler, som primært
er fundet i byområder og oliestoffer, som er fundet spredt i hele kortlægningsområdet. Der er dog kun fundet
chlorerede opløsningsmidler i 5 af 218 analyserede boringer. Disse er beliggende i Tarup i den vestlige del af
Odense, i Grønnemose, og i Kosterslev mellem Veflinge og Særslev. Der er fundet oliestoffer i 37 af 213 analyserede boringer, hvilket er forholdsvis mange. Ingen af disse fund er dog gjort i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand.
Pr. 4. juli 2014 er der kortlagt grundvandsforurening på i alt 91 lokaliteter fordelt med tre inden for Assens Kommune, syv inden for Middelfart Kommune, 49 inden for Nordfyns Kommune og 32 inden for Odense Kommune.
Forureningerne omfatter flere forskellige miljøfremmede stoffer, herunder lossepladsperkolat, se figur 5.10.
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at der er flere steder især i den sydlige og sydvestlige del af OSD, hvor der er konstateret
koncentrationer af arsen, der overstiger grænseværdien for drikkevand. Kortlægningen har desuden vist, at der
mange steder i OSD og i indvindingsoplande uden for OSD er konstateret indhold af jern, mangan, ammonium,
methan og aggressiv kuldioxid. Fundene vurderes ikke at udgøre et generelt problem for grundvandets kvalitet,
da koncentrationen af stofferne i de fleste tilfælde bringes under grænseværdien for drikkevand ved vandværkernes vandbehandling.
Endelig er der i mange vandværksboringer konstateret både høje og stigende sulfatindhold, som er vurderet at
stamme fra pyritoxidation forårsaget helt eller delvist af nedsivende nitrat.
7.1.4

Øvrige problemstillinger

I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der pr. 4. juli 2014 findes 126 V1-kortlagte forureningslokaliteter beliggende indenfor OSD og indvindingsoplandene uden for OSD. Hovedparten af lokaliteterne er beliggende i den sydøstlige del af kortlægningsområdet. V1-lokaliteterne håndteres af Region Syddanmark.
I kortlægningsområdet findes flere råstofgrave- og råstofinteresseområder. I den sydvestlige del af OSD i området mellem Fjeldsted og Gribsvad er der udlagt flere råstofgraveområder, mens der lidt mere spredt er udpeget
råstofinteresseområder i området sydvest for Morud. Ligeledes findes der råstofgrave- og råstofinteresseområder ved henholdsvis Kappendrup og Engelstrup i den nordlige del af kortlægningsområdet. Råstofgravning kan
efterlade grundvandsmagasinerne sårbare, hvis beskyttende lerlag fjernes.

7.2

Problemstillinger ved specifikke vandværker

I dette afsnit beskrives problemstillinger ved de enkelte almene vandforsyninger. Der henvises til ”Vejledning
om indsatsplaner” /h/, afsnittene om foranstaltninger og retningslinjer som inspiration til valg af indsatser.
Ved hvert vandværk er der vist et geologisk profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland. På figur 7.1 ses
signaturforklaringen til den hydrostratigrafiske model, som er vist på profilerne.

Figur 7.1 Signaturforklaring til den hydrostratigrafiske model /1/, som er vist på profilerne i de følgende kapitler.

84

Redegørelse for Nordfyn – Assens Kommune

7.2.1

Sammenfattende beskrivelse ved Andebølle Vandværk

Andebølle Vandværk indvinder vand fra to boringer med DGU nr. 136.250 og 136.868. Boringerne er beliggende
ved Andebølle Storskov nord for Andebølle by, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse på 65.000 m 3
årligt, og indvandt knap 54.700 m3 i 2013.

Figur 1 - Andebølle Vandværk. Boringernes placering ved Andebølle Vandværk.
Andebølle Vandværk indvinder både fra KS 1 og KS 2. Begge boringer er filtersat i intervallet 37,5-57,5 m u.t. i
KS 1, som udgør det øverste primære grundvandsmagasin, men det er kun DGU nr. 136.250, der indvinder fra
KS 1. Boring DGU nr. 136.868 er også filtersat 70,5-82,5 m u.t. i KS 2, og det er fra dette filter, denne boring indvinder. På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Andebølle Vandværks indvindingsopland fra vest mod øst,
svarende til indvindingsoplandets retning. I vandværkets boringer er der mellem 5 og 20 meter ler over indvindingsmagasinet.

Figur 2 – Andebølle Vandværk. Geologisk profilsnit gennem Andebølle Vandværks indvindingsopland fra vest
mod øst. Blå pile illustrerer vandets strømningsretning. Blå trekanter angiver vandværksboringer. Se i øvrigt signaturforklaring på figur 7.1.
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I boring DGU nr. 136.250 indvindes der vand med nitrat. I seneste analyse fra 2011 er der 3,8 mg/l. I tidligere
analyser svinger nitratindholdet fra 3,2 til 11,1 mg/l for perioden fra 1992 til 2011. I boring DGU nr. 136. 868 er
seneste analyse fra KS 1 fra 1999 og denne viser et nitratindhold på 0,252 mg/l. En tidligere analyse viser tilsvarende lav værdi på under 1 mg/l. I filteret i KS 2 er der ikke konstateret nitrat ved seneste analyse i 2013. Vandtypen er bestemt til type Bx i boring DGU nr. 136.250 og til vandtype C i KS 1 i boring DGU nr. 136.868. Sulfatindholdet i indvindingsboringerne viser en svagt faldende tendens. Koncentrationen i seneste måling er i begge boringer på ca. 100 mg/l. Tidligere analyser viser sulfatindhold på op til 146 mg/l. I boring DGU 136.868 er der i
2013 konstateret et indhold af pesticidet BAM (2,6-Dichlorbenzamid) i en koncentration 0,015 µg/l og pesticidet
(2,6-dichlorbenzosyre - nedbrydningsprodukt fra BAM (2,6-Dichlorbenzamid)) i en koncentration 0,015 µg/l i
det dybe filter. I vandværkets boringer er chloridindholdet generelt lavt og uproblematisk. I boring DGU nr.
136.250 er der i seneste måling fra 2011 konstateret et indhold af aggressivt carbondioxid på 4 mg/l, grænseværdien er på 2 mg/l og et forhøjet indhold af nitrit på 0,014 mg/l. Endelig er der i begge vandværkets boringer målt
ammonium, jern, mangan og methan over grænseværdien for drikkevand, men koncentrationerne af disse stoffer bringes under grænseværdierne for drikkevand ved vandbehandlingen.
I boring DGU nr. 136.247 i indvindingsoplandet er der i seneste analyse målt nitrat med et indhold på 0,57 mg/l,
og der er konstateret et indhold af herbicidet bentazon i en koncentration 0,052 µg/l. Boringen er filtersat i KS 1.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 65.000 m³/år fra KS 1 er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Andebølle Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den
del af grundvandsmagasinet inden for hvilket, der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinet og videre hen til boringerne. Transporttiden for vandpartiklerne fra vandspejlet til indvindingsboringerne er vist på figur 3, mens indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 4.
Af figur 3 fremgår det, at der er stor spredning på hvor lang tid det tager for vandet at strømme fra vandspejlet til
vandværksboringerne, hvilket hænger sammen med, at der indvindes fra to forskellige magasiner. Dette stemmer også overens med, at vandværket indvinder vandtyperne B og C.
Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er ellipseformet med en øst-vest orientering, hvor det
grundvandsdannende opland udviser samme form, se figur 4.

Figur 3 – Andebølle Vandværk. Transporttider for vandpartikler fra vandspejl til indvindingsboringerne. Søjler
angiver hvor mange procent af vandpartiklerne, der er 0 til 25 år, 25 til 50 år osv. undervejs. Blå kurve viser den
akkumulerede transporttid for vandpartiklerne til boringerne.
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Med udgangspunkt i lerdæklaget over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Hvor grundvandsmagasinet har stor eller
nogen nitratsårbarhed, er der i områder med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder.
På figur 4 er nitratsårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 – Andebølle Vandværk. Nitratsårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).
I indvindingsoplandet omkring kildepladsen og i den østlige ende af indvindingsoplandet er magasinet vurderet
at have nogen eller stor nitratsårbarhed. Der sker endvidere grundvandsdannelse inden for disse dele af indvindingsoplandet, og det er derfor afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. Centralt og i den sydlige del af
indvindingsoplandet har grundvandsmagasinet lille nitratsårbarhed, og der er derfor ikke afgrænset nitratfølsomt indvindingsområde her.
Arealanvendelsen består af naturarealer, skov, mindre byområde og landbrugsarealer. Øst for kildepladsen findes hovedsageligt landbrugsarealer. Den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2009-2012 er vist
på figur 5 sammen med nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er de
dele af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat.
Pr. 4. juli 2014 er der kortlagt en forureningslokalitet på V2 niveau inden for indvindingsoplandet. Der er tale
om lokalitet nr. 491-70108, hvor der er kortlagt PAH’er og benzen, og Region Syddanmark har vurderet, at der
ikke skal foregå en grundvandsrettet indsats på lokaliteten.
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Figur 5 – Andebølle Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), indsatsområde (IO)
og forureningslokaliteter ved Andebølle Vandværk.
7.2.2

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Andebølle Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at der indvindes svagt nitratholdigt vand fra den ene boring, og at det primære grundvandsmagasin i ¾-dele af indvindingsoplandet ved Andebølle har nogen eller stor nitratsårbarhed, blandt andet
fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller
stor grundvandsdannelse til grundvandsmagasinet, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder. Der er
blandt andet på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvindingsområder
afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.
Omfanget og arten af beskyttelsen over for nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at grundvandsmagasinet i den centrale og sydlige del af indvindingsoplandet
har lille nitratsårbarhed. Dette betyder, at der inden for disse områder ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der aktuelt er konstateret fund af pesticidnedbrydningsproduktet BAM (2,6-Dichlorbenzamid) i en koncentration på 0,015 µg/l og pesticidet (2,6-dichlorbenzosyre - nedbrydningsprodukt fra BAM
(2,6-Dichlorbenzamid)) i en koncentration 0,015 µg/l i boring DGU nr. 136.868, filter 1. Derudover er der også
kortlagt pesticidrester i en boring i indvindingsoplandet.
Andre stoffer
Miljøfremmede stoffer
Pr. 4. juli 2014 er der i indvindingsoplandet kortlagt en lokalitet med grundvandsforurening på V2 niveau af Region Syddanmark. Der er tale om lokalitet nr. 491-70108, hvor der er kortlagt PAH’er og benzen, og Region Syddanmark har vurderet, at der ikke skal foregå en grundvandsrettet indsats på lokaliteten.
Naturligt forekommende stoffer
I boring DGU nr. 136.250 er der i seneste måling fra 2011 konstateret et indhold af aggressivt carbondioxid på 4
mg/l, grænseværdien er på 2 mg/l og et forhøjet indhold af nitrit på 0,014 mg/l. Sulfatindholdet i indvindingsboringerne viser en svagt faldende tendens. Koncentrationen i seneste måling i begge boringer er på ca. 100 mg/l.
Tidligere analyser viser sulfat indhold på op til 146 mg/l.
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Derudover er der i vandværkets råvand konstateret overskridelser af grænseværdien for ammonium, jern, mangan og methan, men koncentrationerne af disse stoffer bringes under grænseværdierne for drikkevand ved vandbehandlingen.
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7.2.3

Sammenfattende beskrivelse ved Etterup-Grønnemose Vandværk

Etterup-Grønnemose Vandværk indvinder vand fra tre boringer med DGU nr. 135.266, 135.1100 og 135.1362.
Boringerne er beliggende ved Etterup nordøst for Grønnemose by, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse på 63.000 m3 årligt, og indvandt ca. 30.800 m3 i 2013.

Figur 1 - Etterup-Grønnemose Vandværk. Boringernes placering ved Etterup-Grønnemose Vandværk.
Boringerne (DGU nr. 135.266, DGU nr. 135.1100) er filtersat i intervallet 42-63 m u.t. i KS 2 og boring DGU nr.
135.1362 er filtersat i intervallerne 102-108 m u.t. og 111-114 m u.t. i KS 3. På figur 2 er der optegnet et profilsnit
gennem Etterup-Grønnemose Vandværks indvindingsopland fra syd mod nord, svarende til indvindingsoplandets retning. I vandværkets boringer er der ved boringerne DGU nr. 135.266 og 135.1100 mellem 25 og 35 meter
ler over indvindingsmagasinet, mens der ved boring DGU nr. 135.1362 er op til 100 meter ler over indvindingsmagasinet.
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Figur 2 – Etterup-Grønnemose Vandværk. Geologiske profilsnit gennem Etterup-Grønnemose Vandværks indvindingsopland. Blå pile illustrerer vandets strømningsretning i KS 2. Strømningsretningen i KS 3 er formentlig
nordlig. Se i øvrigt signaturforklaring på figur 7.1.
Boringerne DGU nr. 135.1100 og 135.1362 indvinder nitratfrit grundvand. I perioden 1964 til 2005 er der i boring DGU nr. 135.266 målt et faldende nitrat indhold og ved seneste analyse i 2009 er der målt 1,9 mg/l nitrat i
boringen. Vandtypen er bestemt til type C for boringerne DGU nr. 135.1100 og 135. 1362, mens der er vandtype
Ax i boring DGU nr. 135.266. Sulfatindholdet i indvindingsboringerne er forholdsvis stabilt, måske endda lidt
faldende i DGU nr. 135.266, hvor den højeste koncentration på 85 mg/l ses. I boring DGU 135.1100 blev der i
1999 konstateret et indhold af herbicidet Simazin i en koncentration under grænseværdien (0,1 µg/l) for drikkevand og ved seneste analyse er der ikke fundet spor af stoffet. I vandværkets boringer er chloridindholdet generelt lavt og svagt stigende. Der er konstateret et forhøjet indhold af arsen i boring DGU nr. 135.1100 med en koncentration på 7,1 µg/l. I boring DGU nr. 135.1100 er der i seneste analyse fra 2008 målt svagt forhøjet aggressiv
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carbondioxid på 3 mg/l. I boringerne DGU nr. 135.1100 og 135.1362 er der målt ammoniumkoncentrationer over
grænseværdien for drikkevand. I boring DGU nr. 135.1362 er der målt 0,024 mg/l methan. Endelig er der i alle
vandværkets boringer målt jern og mangan over grænseværdien for drikkevand, men koncentrationerne af disse
stoffer bringes under grænseværdierne for drikkevand ved vandbehandlingen.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 63.000 m³/år er der beregnet og optegnet et samlet indvindingsopland og et samlet grundvandsdannende opland til Etterup-Grønnemose Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet inden for hvilket, der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det
grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinet og videre hen
til boringerne. Transporttiden for vandpartiklerne fra vandspejlet til indvindingsboringerne er vist på figur 3,
mens indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 4.
Af figur 3 fremgår det, at der både indvindes ungt og gammelt vand på vandværket. Cirka 50 % af vandpartiklerne er mindre end 50 år om at nå frem til vandværksboringerne.
Indvindingsoplandet er ellipseformet med en nord-syd orientering, hvor det grundvandsdannende opland er
beliggende i den sydlige del af indvindingsoplandet og udviser en cirkulær form, hvor der ikke er grundvandsdannelse i midten. Da der indvindes fra de dybereliggende magasinlag KS2 og KS3, er det grundvandsdannende
opland noget mindre end indvindingsoplandet, se figur 4. Indvindingsoplandet overlappes delvis af indvindingsoplandene til vandværkerne Harndrup, Brenderup og Ejby: Harndrup Lillemark.

Figur 3 – Etterup-Grønnemose Vandværk. Transporttider for vandpartikler fra vandspejl til indvindingsboringerne. Søjler angiver hvor mange procent af vandpartiklerne, der er 0 til 25 år, 25 til 50 år osv. undervejs. Blå
kurve viser den akkumulerede transporttid for vandpartiklerne til boringerne.
Med udgangspunkt i lerdæklaget over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Hvor grundvandsmagasinet har stor eller
nogen nitratsårbarhed, er der i områder med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder.
På figur 4 er nitratsårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.
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Figur 4 – Etterup-Grønnemose Vandværk. Nitratsårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI).
I de sydlige dele af indvindingsoplandet umiddelbart syd for boringerne er nitratsårbarheden vurderet i forhold
til KS 1, mens den er vurderet for KS 2 i resten af oplandet. Nitratsårbarheden af KS 1 er vurderet at være stor
mod vest og gradvis faldende til nogen og lille mod øst. Der sker grundvandsdannelse inden for den del af KS 1,
der har nogen og stor nitratsårbarhed, og der er derfor afgrænset nitratfølsomt indvindingsområde her. I den
øvrige del af indvindingsoplandet har grundvandsmagasinet lille nitratsårbarhed, og der er derfor ikke afgrænset
nitratfølsomt indvindingsområde her.
Arealanvendelsen består af mindre naturarealer, spredt bebyggelse og landbrugsarealer. Omkransende kildepladsen findes hovedsageligt landbrugsarealer. Den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 20092012 er vist på figur 5 sammen med nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er de dele af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat.
Pr. 4. juli 2014 er der kortlagt en forureningslokalitet på V2 niveau inden for indvindingsoplandet. Der er tale
om lokalitet nr. 499-70122, hvor der er kortlagt en jordforurening (og poreluft) med olieprodukter. Region Syddanmark har vurderet, at der ikke skal foregå en grundvandsrettet indsats på lokaliteten.
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Figur 5 – Etterup-Grønnemose Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), indsatsområde (IO) og forureningslokaliteter ved Etterup-Grønnemose Vandværk.
7.2.4

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Etterup-Grønnemose Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin, KS 1, i den centrale og sydlige del af indvindingsoplandet til Etterup-Grønnemose Vandværk har nogen eller stor nitratsårbarhed. De steder, hvor der samtidig sker
nogen eller stor grundvandsdannelse til grundvandsmagasinet, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder. Der er blandt andet på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse
over for nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen over for nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at grundvandsmagasinet i hele den nordlige del af indvindingsoplandet, hvor
KS 2 udgør det primære grundvandsmagasin, har lille nitratsårbarhed. En mindre del af KS 1 i oplandets sydøstlige del har også lille nitratsårbarhed. Årsagen til den lille nitratsårbarhed er primært et tykt beskyttende lerlag
over magasinerne. Dette betyder, at der inden for disse områder ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der aktuelt ikke er konstateret fund af pesticider eller pesticidnedbrydningsprodukter
i vandværkets boringer. I boring DGU nr. 135.1100 blev der i 1999 konstateret et indhold af herbicidet Simazin i
en koncentration under grænseværdien (0,1 µg/l) for drikkevand.
Andre stoffer
Miljøfremmede stoffer
Pr. 4. juli 2014 er der i indvindingsoplandet kortlagt en forureningslokalitet på V2 niveau. Der er tale om lokalitet nr. 499-70122, hvor der er kortlagt en jordforurening (og poreluft) med olieprodukter. Region Syddanmark
har vurderet, at der ikke skal foregå en grundvandsrettet indsats på lokaliteten.
Naturligt forekommende stoffer
I seneste analyse, som er fra 2008, er der konstateret et forhøjet indhold af arsen i boring DGU nr. 135.1100 med
en koncentration på 7,1 µg/l. I samme boring er der også målt et lidt forhøjet indhold af aggressiv carbondioxid
på 3 mg/l. I boringerne DGU nr. 135.1100 og 135.1362 er der målt ammoniumværdier over grænseværdien for
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drikkevand. I boring DGU nr. 135.1362 er der målt 0,024 mg/l methan. Derudover er der i vandværkets råvand
også konstateret overskridelser af grænseværdien for jern og mangan.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der pr. 4. juli 2014 er enkelte V1-kortlagte forureningslokaliteter beliggende inden for indvindingsoplandet. Denne lokalitet prioriteres til undersøgelse og eventuel oprydning af Region Syddanmark.
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7.2.5

Sammenfattende beskrivelse ved Rørup og Omegns Vandværk

Rørup og Omegns Vandværk indvinder vand fra to boringer med DGU nr. 135.295 og 135.1099. Boringerne er
beliggende nord for motorvejen, stik vest for byen Grønnemose, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse på 40.000 m3 årligt, og indvandt ca. 27.900 m3 i 2013.

Figur 1 - Rørup og Omegns Vandværk. Boringernes placering ved Rørup og Omegns Vandværk.
Boringerne er filtersat i intervallet 38,5-56,5 m u.t. i KS 2, som udgør det øverste primære grundvandsmagasin.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Rørup og Omegns Vandværks indvindingsopland fra sydøst mod
nordvest, svarende til indvindingsoplandets retning. I vandværkets boringer er der generelt mellem 25 og 35 meter ler over indvindingsmagasinet.

Figur 2 – Rørup og Omegns Vandværk. Geologisk profilsnit gennem Rørup og Omegns Vandværks indvindingsopland fra sydøst mod nordvest. Blå pile illustrerer vandets strømningsretning. Blå trekanter angiver vandværksboringer. Se i øvrigt signaturforklaring på figur 7.1.
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Begge boringer på kildepladsen indvinder nitratfrit grundvand. I tidligere analyser er der ikke målt nitrat. Vandtypen er bestemt til type C i begge boringer. Sulfatindholdet i indvindingsboringerne viser en svagt stigende tendens. Koncentrationen i seneste måling i de to boringer er på 41 mg/l og 52 mg/l. I vandværkets to boringer er
der ikke konstateret pesticider eller pesticidnedbrydningsprodukter. I vandværkets boringer er chloridindholdet
generelt lavt og uproblematisk. Der er konstateret et forhøjet indhold af arsen i begge vandværkets boringer med
koncentrationer på op til 16 µg/l. Der er konstateret et forhøjet indhold af mangan i boring DGU nr. 135.1099 på
0,23 mg/l – grænseværdien er på 0,02 mg/l. Endelig er der i begge vandværkets boringer målt ammonium og
jern over grænseværdien for drikkevand, men koncentrationerne af disse stoffer bringes under grænseværdierne
for drikkevand ved vandbehandlingen.
Der er ingen boringer ud over vandværkets med vandanalyser i indvindingsoplandet til Rørup og Omegns Vandværk.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 40.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Rørup og Omegns Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet inden for hvilket, der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinet og videre hen til boringerne.
Transporttiden for vandpartiklerne fra vandspejlet til indvindingsboringerne er vist på figur 3, mens indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 4.
Af figur 3 fremgår det, at det tager mellem 50 og 200 år for vandet at strømme fra vandspejlet til vandværksboringerne, hvilket stemmer godt overens med at, vandværket indvinder en vandtype C.
Indvindingsoplandet er langstrakt fra kildepladsen mod sydøst. Det grundvandsdannende opland består reelt af
flere mindre grundvandsdannende oplande, der er samlet til et grundvandsdannende opland. Det grundvandsdannende opland er væsentligt mindre end indvindingsoplandet og primært beliggende i den sydøstlige ende af
indvindingsoplandet, se figur 4. Indvindingsoplandet overlappes perifert af indvindingsoplandene til Fjelsted og
Gelsted Tårup: Hønnerup Vandværker.

Figur 3 – Rørup og Omegns Vandværk. Transporttider for vandpartikler fra vandspejl til indvindingsboringerne.
Søjler angiver hvor mange procent af vandpartiklerne, der er 0 til 25 år, 25 til 50 år osv. undervejs. Blå kurve viser den akkumulerede transporttid for vandpartiklerne til boringerne.
Med udgangspunkt i lerdæklaget over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Hvor grundvandsmagasinet har stor eller
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nogen nitratsårbarhed, er der i områder med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder.
På figur 4 er nitratsårbarhedszoneringen vist.

Figur 4 – Rørup og Omegns Vandværk. Nitratsårbarhedszonering.
For hele indvindingsoplandet til Rørup og Omegns Vandværk er magasinet vurderet at have lille nitratsårbarhed, og der er således ikke afgrænset nitratfølsomt indvindingsområde her, selvom der sker grundvandsdannelse
inden for indvindingsoplandet.
Arealanvendelsen består af mindre naturarealer, spredt bebyggelse og landbrugsarealer. Omkransende kildepladsen findes hovedsageligt landbrugsarealer. Indvindingsoplandet gennemskæres af den Fynske motorvej.
Den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2009-2012 er vist på figur 5.
Pr. 4. juli 2014 er der ikke kortlagt forureningslokaliteter på V2 niveau inden for indvindingsoplandet.
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Figur 5 – Rørup og Omegns Vandværk. Nitratudvaskning og forureningslokaliteter ved Rørup og Omegns Vandværk.
7.2.6

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Rørup og Omegns Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i indvindingsoplandet til Rørup og Omegns Vandværk har lille nitratsårbarhed, bl.a. fordi der overvejende er tykke beskyttende lerlag over magasinet. Dette betyder, at der ikke er afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder og dermed heller ikke indsatsområder inden
for oplandet.
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der ikke er konstateret fund af pesticid og pesticidnedbrydningsprodukter i indvindingsoplandet.
Andre stoffer
Miljøfremmede stoffer
Pr. 4. juli 2014 er der i indvindingsoplandet ikke kortlagt lokaliteter med grundvandsforurening på V2 niveau af
Region Syddanmark.
Naturligt forekommende stoffer
Der er konstateret et forhøjet indhold af arsen i begge vandværkets boringer med koncentrationer på op til 16
µg/l. Der er konstateret et forhøjet indhold af mangan i boring DGU nr. 135.1099 på 0,23 mg/l – grænseværdien
er på 0,02 mg/l. Endelig er der i begge vandværkets boringer målt ammonium og jern over grænseværdien for
drikkevand.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er pr. 4. juli 2014 findes en V1-kortlagt forureningslokalitet beliggende inden for indvindingsoplandet. Denne lokalitet prioriteres til undersøgelse og eventuel oprydning af Region Syddanmark.
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