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1. Indledning
Denne redegørelse er udarbejdet af Naturstyrelsen som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning på
Helnæs. Redegørelsen skal danne grundlaget for Assens Kommunes 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.
Helnæs Kortlægningsområde blev sammen med en række andre kortlægningsområder oprindeligt 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 inden for 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 2012 til 2015 gennemført en række undersøgelser i kortlægningsområdet på Helnæs. Denne
redegørelse sammenfatter resultaterne fra undersøgelserne, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, kvalitet, naturlige beskyttelse, arealanvendelse og forureningskilder. Der er som et resultat af kortlægningen desuden foretaget mindre justeringer af OSD. Endvidere er der i denne redegørelse foretaget en afgrænsning af indvindingsoplandet til Helnæs Vandværk, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder.
Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) afgrænses for sandjorde inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Afgrænsningen af SFI er dog ikke en del af nærværende rapport.
Baggrunden for afgrænsningen findes i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015: Sandjordes følsomhed over
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for udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Rapporterne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk (fanebladet ”Vandmiljø > Vand i hverdagen” og
efterfølgende valg af ”Drikkevand > Initiativer til rent drikkevand > Bedre beskyttelse af følsomme sandjorde
mod sprøjtemidler”).
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.
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 sydvestlige Fyn mellem Assens og Faaborg og udgør i alt 3,85 km²,
svarende til arealet af OSD.
På figur 1.1 er OSD og indvindingsoplandet til Helnæs Vandværk vist. På figur 1.1, og på de efterfølgende figurer i
redegørelsen, vises OSD og indvindingsoplandet, som de fremtræder, efter de er tilpasset kortlægningsresultaterne. Se også kapitel 4.

Figur 1.1. OSD og indvindingsopland som ramme for kortlægningsområdets afgrænsning. På kortet er vandværkets placering og boringer endvidere vist.
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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.
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 på Helnæs. Redegørelsen omhandler de grundvandsmæssige forhold, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, kvalitet og naturlige beskyttelse samt arealanvendelse og forureningskilder. Kortlægningens resultater skal danne grundlag for Assens Kommunes indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven.
Kortlægningsområdet består af et OSD på den sydlige del af Helnæs. Indvindingsoplandet til Helnæs Vandværk
er beliggende inden for dette OSD. Helnæs er beliggende i Assens Kommune.
Den tilladte årlige indvinding udgjorde i 2014 60.000 m³ på Helnæs. Det er kun den almene vandforsyning og
enkelte private husholdninger, der har tilladelse til indvinding. Tilladelse til privat husholdning indgår ikke i de
60.000 m³. I 2014 blev der indvundet 42.959 m³ på Helnæs Vandværk.
Der er gennemført en række kortlægningsaktiviteter på Helnæs. Således er der indsamlet geofysiske data i form
af SkyTEM, PACEP og DC-sonderinger. Derudover er der også udført en dyb undersøgelsesboring, boringsregistrering, indsamlet grundvandskemiske data og pejledata samt opstillet en geologisk forståelsesmodel, en 3D
hydrostratigrafisk model og udført en magasinspecifik grundvandskemisk tolkning. Endelig er der også opstillet
en hydrologisk model, som blandt andet er brugt til at beregne indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Helnæs Vandværk.
I kortlægningsområdet på Helnæs ses en forholdsvis stor variation i terrænet. På den sydlige del af næsset findes
et markant bakkeparti, en randmoræne, som når op til kote ca. 30 meter. På den centrale og vestlige del af Helnæs afløses bakkepartiet af et lavtliggende område med strandeng omkring kote 0 meter. På den østligste del af
øen findes en række bakker, der når kote ca. 25 meter.
Der findes ingen prækvartære lag, der rummer grundvandsmagasiner med drikkevandspotentiale på Helnæs.
Grundvandsmagasinerne er derfor af kvartær oprindelse. Der er identificeret tre overordnede grundvandsmagasinlag på Helnæs, KS1, KS2 og KS3. Det nederste, KS3 findes i en begravet dal under et meget tykt lerdække,
men vandet i magasinet er salt og derfor uegnet til drikkevand. Indvindingen på vandværket foregår fra KS2,
hvis udbredelse er meget varierende. Hvor magasinet har sin største udbredelse er det også mest sårbart.
Det er beregnet, at der sker grundvandsdannelse til hovedparten af grundvandsmagasinerne i OSD. På den lavtliggende Maden, som et lille område i den nordvestlige del af OSD berører, er der dog opadrettet grundvandsstrømning, og dermed ingen grundvandsdannelse.
Den grundvandskemiske kortlægning har vist, at der findes reduceret vand i det primære grundvandsmagasin,
KS2, og at der ikke er konstateret sprøjtemidler eller nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler i de boringer,
som vandværket anvender. Tæt på vandværket findes dog en tidligere indvindingsboring, hvor koncentrationen
af sprøjtemiddelrester overskrider kvalitetskriteriet for drikkevand. Der er også konstateret fund af forskellige
sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler i flere brønde og korte boringer omkring Helnæs by.
I vandværkets råvand er der fund af fosfor og ammonium i koncentrationer, der overstiger kvalitetskravet for
drikkevand. Stofferne er normalt uproblematiske, da stofferne kan bringes under de respektive drikkevandskvalitetskrav under den almindelige vandbehandling på vandværkerne, men rentvandet overskrider kvalitetskriterierne for både fosfor og nitrit. Sidstnævnte dannes fordi ammonium kun delvist oxideres ved vandbehandlingen.
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Ud fra vandværkets indvindingsdybde og udbredelsen af grundvandsmagasinerne er det vurderet, at det øverste
primære grundvandsmagasin, som nitratsårbarheden vurderes i forhold til, udgøres af KS2. Magasinet har lille
nitratsårbarhed i det meste af OSD, men i et område umiddelbart vest for vandværket har magasinet nogen nitratsårbarhed og i den østlige del af OSD har en lidt større del af magasinet stor og nogen nitratsårbarhed.
Arealanvendelsen i kortlægningsområdet består primært af landbrug og i mindre omfang af spredt bebyggelse og
naturområder.
Inden for OSD på Helnæs er der kortlagt fire lokaliteter på vidensniveau 1 og en enkelt lokalitet på vidensniveau
2 efter jordforureningsloven.
På baggrund af kortlægningsresultaterne har Naturstyrelsen vurderet, at udstrækningen af OSD på Helnæs skal
justeres. Der er tale om mindre justeringer, som samlet set medfører, at OSD bliver lidt mindre. Der er afgrænset
nitratfølsomme indvindingsområder, 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 den almene vandforsynings indvinding. Indvindingsstrukturen har betydning for, hvordan grundvandsressourcen belastes.
På Helnæs er der alene udstedt tilladelse til vandindvinding til vandværket og til nogle få husholdninger.

3.1

Vandforsyninger og kildepladser

Den tilladte indvindingsmængde og den aktuelle indvinding i 2014 for Helnæs Vandværk fremgår af figur 3.1.
Vandforsyning/kildeplads

Aktive boringer

Tilladt indvinding (m³)

Helnæs Vandværk
153.239, 153.336
Figur 3.1. Vandværkets tilladte og aktuelle indvinding.

60.000

Indvinding i 2014 (m³)
42.959

Vandværkets tilladte indvindingsmængde er 60.000 m³/år. Heraf blev der i 2014 indvundet lige knap 43.000
m³. Udviklingen i vandforsyningens indvinding er vist på figur 3.2.
Fra begyndelsen af 1980’erne og frem til midten af 1990’erne er vandforbruget faldet fra ca. 75.000 m3/år til lidt
over 40.000 m3/år. Fra 1995 og frem til i dag har indvindingen generelt ligget omkring 45.000 m3/år, dog med
en mindre stigning i slutningen af nullerne. Det generelle fald i indvindingen svarer til den landsdækkende tendens, hvor faldet indtræder efter indførelse af vandmålere hos forbrugerne, grønne afgifter og vandsparekampagner. Andre lokale forhold kan også influere på faldet.

Figur 3.2. Årlige indvindingsmængder for Helnæs Vandværk.
Vandforsyningens placering fremgår af figur 1.1. Ud over Helnæs Vandværk findes der et indvindingsanlæg til 12 husstande umiddelbart nord for vandværket. Der foreligger ikke oplysninger om indvindingsmængden, men
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sådanne husholdningsanlæg indvinder typisk i størrelsesordenen 100 til 200 m³ årligt, og den samlede indvinding er således minimal i forhold til vandværkets indvinding.
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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 grundvandsressourcen, 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, herunder kortlægningens
indledende dataindsamling og –sammenstilling /0/. Her er kort beskrevet de undersøgelser der er udført i forbindelse med statens afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Der kan læses mere om metoder, data og resultater i de rapporter der nævnes i referencelisten. På www.geus.dk, under fanebladet ”Data og kort”, kan følgende findes:
•
•
•
•

Rapporter: Vælg ”Database med grundvandsrapporter”.
Geofysisk data: Vælg ”National geofysisk database (GERDA)”.
Boringsoplysninger og vandkemi: Vælg ”National boringsdatabase (Jupiter)”.
Hydrostratigrafisk og hydrologisk model: Vælg ”Model-databasen”.

Den geografiske udbredelse af boringer og de gennemførte geofysiske undersøgelser fremgår af figur 4.1.
Geofysiske kortlægninger
Inden for kortlægningsområdet er der udført SkyTEM /1/, som er en fladedækkende geofysisk undersøgelse. En
fladedækkende undersøgelse er valgt for at understøtte den geologiske og hydrostratigrafiske tolkning af området, herunder kortlægning af dæklag og grundvandsmagasiner. Med SkyTEM er der indsamlet data om fordelingen af forskellige geologiske lag ned til en dybde på ca. 200 m.
På Helnæs foreligger der endvidere ældre geofysiske data i form af PACEP /2/ og DC-sonderinger /3/. Begge
datasæt er anvendt sammen med SkyTEM data til den geologiske og hydrostratigrafiske tolkning af området.
Særligt PACEP data supplerer SkyTEM dataene godt i de øverste ca. 15 meter af lagserien, og metoden er derfor
god til kortlægning af lerdæklag.
I undersøgelsesboring DGU nr. 162.746 er der udført borehulslogging /4/ til nærmere belysning af lagskift og
lithologi samt til støtte ved beslutning om filtersætninger.
Undersøgelsesboring
Der er udført en dyb undersøgelsesboring, DGU nr. 162.746 /4/, på den sydlige del af Helnæs i forbindelse med
kortlægningen, se figur 4.1. Det primære formål med etablering af boringen var at undersøge, om SkyTEM-kortlægningens indikation af, at der findes et dybtliggende potentielt grundvandsmagasin under Helnæs, var rigtig.
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Derudover supplerer boringen den sparsomme viden om de dybere jordlag i kortlægningsområdet, idet den giver
viden om lagenes materialemæssige sammensætning (lithologi), alder (stratigrafi) og om grundvandets kemiske
sammensætning.
Boringsregistrering, pejlinger og vandkemiske undersøgelser
Der er udført boringsregistrering, pejling af grundvandspotentialer og udtaget og analyseret vandprøver på Helnæs /5, 6/. Udover i ovennævnte undersøgelsesboring er der udtaget vandprøver til grundvandskemisk analyse
af to omgange. Første gang i 2012 og anden gang i 2014. Ved disse to prøvetagningskampagner blev der i alt udtaget seks vandprøver til grundvandskemiske analyse på Helnæs /5, 6/. Analyserne har til formål at vurdere
grundvandskvaliteten og ikke mindst at vurdere en eventuel udvikling i kvaliteten i forhold til tidligere analyser.
Geologisk og hydrostratigrafisk model
Der er opstillet en geologisk forståelsesmodel for kortlægningsområdet /5/. Med udgangspunkt i forståelsesmodellen er der opstillet en hydrostratigrafisk model for området /5/. For at den hydrostratigrafiske tolkning kan
anvendes til en efterfølgende hydrologisk strømningsmodel, dækker den hydrostratigrafiske model hele Helnæs,
se figur 4.1. Med den hydrostratigrafiske model har det bl.a. været muligt at beskrive udbredelse og tykkelse af
grundvandsmagasiner og lerdæklag. Modellen er endvidere anvendt i forbindelse med grundvandskemisk tolkning /5/.
Hydrologisk strømningsmodel
På baggrund af den hydrostratigrafiske model er der opstillet en hydrologisk model i værktøjet MIKE SHE /5/.
Modellen er bl.a. anvendt til at beregne indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande samt gradient- og
strømningsforhold i de enkelte grundvandsmagasiner mv.
Grundvandskemisk tolkning
Der er foretaget en magasinspecifik tolkning af grundvandskemien på Helnæs på basis af den hydrostratigrafiske
model og den hydrologiske model /5/. Tolkningen er hovedsageligt baseret på data udtrukket af Jupiter-databasen i november 2014.

Af figur 4.1 fremgår det, at Helnæs stort set er dækket af geofysik. På kortet er endvidere vist boringer i to kvalitetskategorier efter hvor meget geologisk information, der findes om boringen. Gruppe 1 svarer til kvalitet 1 og 2
og gruppe 2 svarer til kvalitet 3 og 4, som de er vurderet i den hydrostratigrafiske model /5/.
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Figur 4.1. Geofysiske undersøgelser i kortlægningsområdet samt boringer med overordnet angivelse af kvalitet i
forhold til geologisk beskrivelse. Boring med DGU nr. 162.746 er undersøgelsesboringen. Kortet viser endvidere
modelområdet for den hydrostratigrafiske model og den hydrologiske strømningsmodel.

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
Helnæs, 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.
Landskabet og de terrænnære jordlag
Betragtes kortet over terrænkoten på figur 4.2 kan det ses, at der på Helnæs ses en forholdsvis stor variation i
terrænet. På den sydlige del af næsset findes et markant bakkeparti, som når op til kote ca. 30 meter. På den centrale og vestlige del af Helnæs afløses bakkepartiet af et lavtliggende område med strandeng omkring kote 0 meter. På den østligste og nordlige del af øen findes en række bakker, der når kote ca. 25 meter, mens terrænoverfladen mod nord falder til nær kote 0 meter. Det lavtliggende område på den nordligste del af Helnæs gennemskæres på langs af en op til 12 meter høj ryg.
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Figur 4.2. Terrænkoten på Helnæs /7/.
På figur 4.3 ses de terrænnære jordlag, i form af Jordartskortet, som de er tolket af GEUS /8/. Moræneler er den
dominerende overfladejordart, men der findes også større områder med smeltevandssand. Der forekommer endvidere flere spredte små forekomster af ferskvandstørv. På den centrale og vestlige del af Helnæs ses næsten udelukkende saltvandssand og -grus samt en enkelt forekomst af saltvandsgytje. Saltvandssandet findes også i lavtliggende kystområder mod nord og øst.
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Figur 4.3. Jordartskortet 1:25.000 for Helnæs /8/.
Landskabet på Helnæs er et druknet istidslandskab, ligesom det øvrige sydfynske øhav. Helnæs og mange af
øerne i det sydfynske øhav består overvejende af moræneaflejringer fra sidste istid. Disse har ligget som øer siden Littorinahavet trængte ind over området i Stenalderen for ca. 8000 år siden. Det er karakteristisk for det
sydfynske øhav, at de glaciale landskabsformer er orienteret med længderetning NV-SØ. Landskabet er overvejende dannet som bundmorænelandskab. Det er sjældent, at der dannes større smeltevandsaflejringer i forbindelse med dannelse af bundmorænelandskaber, og Helnæs og øerne består derfor for en stor dels vedkommende
af moræneler. På figur 4.4 ses landskabskortet for Helnæs.
På den nordligste del af Helnæs findes ”Halen”, en markant og velbevaret ås, som er dannet under det Ungbaltiske Isfremstød. På den sydlige del af Helnæs findes en randmoræne, som er dannet i forbindelse med det senere
Bælthav Fremstød. Det udbredte område med strandeng på den centrale og vestlige del af Helnæs var oprindelig
en lavvandet fjord, som med tiden er blevet afsnøret af strandvolde, hvorved der blev dannet en strandsø. Søen
er sidenhen groet til og har også været udsat for inddæmning /5/.
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Figur 4.4. Uddrag af Per Smeds landskabskort over Danmark /9/. Kortet er scannet og derfor ligger OSD og indvindingsoplandet ikke helt præcist i forhold til kortet.
Prækvartæret
Der findes ingen prækvartære lag, der rummer grundvandsmagasiner med drikkevandpotentiale på Helnæs. De
øverste prækvartære aflejringer er fra Eocæn, men det vides ikke fra hvilken formation, da der ikke findes boringer på Helnæs, hvor den kvartære lagserie er gennemboret.
SkyTEM-kortlægningen har afsløret, at den prækvartære overflade, som danner basis for kvartæret, ligger omkring kote -50 meter på den østlige del, og at den antagelig ligger omkring kote -200 meter i et nord-syd gående
strøg på den centrale del af Helnæs. Undersøgelsesboring DGU nr. 162.746 har verificeret tolkningen af SkyTEM-kortlægningen så langt, at prækvartæroverfladen i hvert fald ligger dybere end 130 meter under terræn
svarende til kote ca. -100 meter. Denne begravede dal har muligvis borteroderet hele den tertiære lagserie, således at Danien Kalken udgør den øverste prækvartære aflejring ved dalens bund.
På figur 4.5 ses koten af lag 7 fra den hydrostratigrafiske model. Fladen svarer til prækvartæroverfladen, som
meget tydeligt illustrerer forløbet af den markante begravede dalstruktur.
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Figur 4.5. Prækvartæroverfladen og illustration af den begravede dals forløb /5/.

Kvartæret
Den kvartære lagserie på Helnæs består af moræneler (till) fra mindst to forskellige isfremstød i sidste istid,
Weichsel. Det sidste isfremstød, der nåede Fyn og øerne, stoppede netop ved det sydlige Helnæs, hvor Trundkær
Bakke udgør en randmoræne formet af isen. Disse moræneaflejringer adskilles af smeltevandsaflejringer bestående af sand, silt og ler, hvoraf dele af sandet udgør det grundvandsmagasin, som Helnæs Vandværk indvinder
fra. I boring DGU nr. 162.219 og undersøgelsesboring DGU nr. 162.746 på Trundkær Bakke er der beskrevet tre
til fire morænelerenheder, hvoraf de to øverste er adskilt af smeltevandsler. Smeltevandsleret er ligesom aflejringerne fra Eem kalkfrit, mens de øvrige kvartære aflejringer er kalkholdige. Dette smeltevandsler tolkes som en
flage af marint Eem, som er skudt op i forbindelse med randmorænens dannelse. Under den nederste till findes
marint Cyprinaler fra sidste mellemistid, Eem, og derunder smeltevands- og moræneler. Den samlede lertykkelse er omkring 60 meter. Helnæs gennemskæres af en NNV-SSV orienteret begravet dal som når en dybde på
omkring 200 meter. I den begravede dal findes et grundvandsmagasin, som har vist sig at indeholde vand, der i
den øverste del er for salt til drikkevandsbrug. Hvorvidt dette også er tilfældet i magasinets dybere del vides ikke,
men der må antages at være stor risiko for det. På den østlige del af Helnæs findes et mindst 10 meter tykt sandlag fra kote ca. -10 meter. Dette lag ses i SkyTEM-data og i vandværkets boring DGU nr. 162.239.
4.2.2

Geologisk og hydrostratigrafisk model

Med udgangspunkt i den geologiske model 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 Helnæs og udgør således et areal på 13 km².
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Den hydrostratigrafiske model er opdelt i syv modellag bestående af tre kvartære magasinlag, hvoraf bunden af
det nederste udgør modellens bund. Derudover består modellen af fire lerlag, idet det øverste lerlag er modelleret som to lag. De hydrostratigrafiske lag og deres lithologiske sammensætning fremgår af figur 4.6, og på figur
4.7 ses et profilsnit gennem Helnæs fra nord mod syd. Farverne på sandlagene er gennemgående på de to figurer.
Hydrostratigrafiske

Lithologi

Magasin

lag

Lagnr. i hydrologisk
model (DK-model)

Lag 1

Forventet oxideret moræneler

1

Lag 2

Moræneler

2

Lag 3

Smeltevandssand og -grus og

KS 1

3

morænesand
Lag 4

Moræneler, smeltevandsler, in-

4

terglaciale leraflejringer
Kvartær
Lag 5

Smeltevandssand og -grus og

KS 2

5

morænesand
Lag 6

Moræneler, smeltevandsler,

6

smeltevandssilt, interglaciale
leraflejringer
Lag 7

Smeltevandssand og -grus, mo-

KS 3

7

rænesand, indslag af moræneler og smeltevandsler

Figur 4.6. De tolkede hydrostratigrafiske flader fra /5/.
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S

Figur 4.7. Profilsnit gennem den hydrostratigrafiske model fra Maden i nord gennem randmorænen til skrænten
på sydkysten. På profilet ses blandt andet den dybe undersøgelsesboring DGU nr. 162.746.
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4.2.3

Grundvandsmagasiner

Med udgangspunkt i lagene fra den hydrostratigrafiske model (se figur 4.6) er udbredelsen af grundvandsmagasinlagene her nærmere gennemgået og præsenteret.
På figur 4.8 ses udbredelse og tykkelse af KS1, som er det øverste grundvandsmagasinlag på Helnæs. Laget forekommer med tykkelser på op til 20-30 meter i den nordøstlige del af OSD. Tykkelsen af laget er størst på den
østlige del af Helnæs, mens laget er tyndt eller helt fraværende i den vestlige del af OSD. KS1 består hovedsageligt af smeltevandssand. Der foregår ikke indvinding til almen vandforsyning fra magasinet.

Figur 4.8. Udbredelse og tykkelse af KS1.
På figur 4.9 ses udbredelse og tykkelse af KS2, som er det primære grundvandsmagasinlag på Helnæs. Laget udgør ikke et sammenhængende grundvandsmagasin, men findes spredt som flere lokale forekomster. I OSD har
laget sin største udbredelse og mægtighed mod øst, hvor laget har en tykkelse på mere end 20 meter. Det er i
dette område vandværkets østlige boring indvinder. Lagets tykkelse ved den anden vandværksboring, som findes
ved vandværket i byen, er mindre end 5 meter, og udbredelsen af magasinet er også relativt begrænset her. I
randmorænen i den sydvestlige del af OSD findes laget også, og det har været forsøgt at etablere en vandværksboring her, men boringen blev opgivet.
KS2 består primært af smeltevandssand, men der ses også stedvise indslag af smeltevandsgrus og -ler.
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Figur 4.9. Udbredelse og tykkelse af KS2.
På Helnæs er der som nævnt i kapitel 4.2.1 kortlagt en dyb begravet dal, som indeholder et meget tykt og velbeskyttet sand- og gruslag. I den hydrostratigrafiske model er dette lag modelleret som KS3. De grundvandskemiske undersøgelser fra undersøgelsesboring DGU nr. 162.746 har vist, at grundvandet er så påvirket af saltvand,
at det ikke kan bruges til drikkevand.

4.2.4

Dæklag

Med udgangspunkt i modellagene fra den hydrostratigrafiske model er udbredelsen og tykkelsen af beskyttende
dæklag over det primære grundvandsmagasin beskrevet og præsenteret.
Det øverste lerlag i den hydrostratigrafiske model, Lag 1, består udelukkende af oxideret ler, idet redoxgrænsen
definerer lagets bund. Dette lag yder derfor ikke grundvandsmagasinerne beskyttelse, og det indgår således ikke
i beregningen af tykkelsen af beskyttende dæklag. Lag 2 er dermed det lag, der kan yde KS1 beskyttelse. Da KS1
ikke anvendes til almen vandforsyning, omtales det beskyttende lerlag over dette magasin ikke yderligere her.
Der henvises til /5/.
Den samlede lertykkelse over KS2 er beregnet ved at addere tykkelsen af Lag 2 og Lag 4. Dermed fås den akkumulerede tykkelse af reduceret ler over det primære grundvandsmagasin, se figur 4.10.
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Figur 4.10. Akkumuleret reduceret ler over KS2.
Den akkumulerede tykkelse af reduceret ler over KS2 er de fleste steder 15-30 meter, men i den centrale vestlige
og centrale østlige del af OSD er tykkelsen dog mindre end 15 meter. Lithologisk består de beskyttende lerlag primært af moræneler. Omkring vandværket og som flager i randmorænen på den sydlige del af Helnæs ses dog interglacialt saltvandsler (Cyprinaler). Enkelte steder forekommer også mindre indslag af smeltevandsler.

4.3

Hydrologiske forhold

Beskrivelsen af de hydrologiske forhold i området omfatter en beskrivelse af overfladerecipienterne, herunder
vandløb, samt en beskrivelse af de potentiale- og strømningsmæssige forhold i grundvandsmagasinerne. Beskrivelsen bygger hovedsageligt på den hydrologiske model /5/, der er opstillet for Helnæs.
4.3.1

Overfladerecipienter

Grundvandsudstrømning til vandløb, søer og kyst har sammen med de topografiske forhold betydning for trykniveauet i grundvandet og dermed strømningsretningen af grundvandet. Der findes kun mindre vandløb og søer
på Helnæs, så ud over disse udgør det omkringliggende hav den primære overfladerecipient.
4.3.2

Vandbalance, grundvandsdannelse og potentialeforhold

Der er som tidligere nævnt opstillet en hydrologisk model for Helnæs /5/. Den hydrologiske model tager udgangspunkt i lagene fra den hydrostratigrafiske model. Modelområdet for den hydrologiske model dækker hele
Helnæs og kan ses på figur 4.1.
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Den hydrologiske model er primært opstillet med henblik på at vurdere vandbalanceforhold, grundvandsdannelse og potentialeforhold samt optegne indvindingsopland og grundvandsdannende opland til vandværket.
Den gennemsnitlige grundvandsdannelse i hele modelområdet er beregnet til 233 mm/år. Jf. den hydrologiske
model reduceres infiltrationen til de enkelte grundvandsmagasinlag naturligt med dybden. Således er den gennemsnitlige grundvandsdannelse til KS1 138 mm/år, mens den er beregnet til 42 og 5 mm/år til henholdsvis KS2
og KS3. Beregningerne er for modellens kalibreringsperiode, som er 2000-2012.
På figur 4.11 er den arealmæssige fordeling af grundvandsdannelsen vist. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i, at der indvindes den tilladte vandmængde på vandværket. Det fremgår, at der sker grundvandsdannelse
på stort set hele Helnæs, og at størrelsesordenen er 100-400 mm/år. I OSD er grundvandsdannelsen generelt
lidt større, end på den øvrige del af Helnæs.

Figur 4.11. Grundvandsdannelse til grundvandsmodellens øverste beregningslag, svarende til nettonedbør fratrukket afstrømning og dræning /5/. Positive værdier angiver grundvandsdannelsen i mm/år. Negative værdier,
som viser opadrettet grundvandsstrømning, er sat til 0 mm/år på kortet.
Der er ikke tilstrækkeligt med data til at optegne magasinspecifikke potentialekort for Helnæs. På figur 4.12
fremgår derfor i stedet pejledata præsenteret i forhold til hvilket magasinlag pejlingerne repræsenterer. Det
fremgår af figuren, at de fleste data findes i OSD, og at der er forholdsvis stor forskel på potentialet i samme magasinlag. Generelt er det således, at grundvandet står højest, hvor terrænet er højest, og dermed strømmer vandet fra de topografisk højeste punkter til de lavereliggende områder.
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Figur 4.12. Pejledata tematiseret i forhold til det magasinlag, som pejlingerne repræsenterer.
Ved hjælp af grundvandsmodellen er potentialeforskellen mellem KS2 og KS1 beregnet. Med denne beregning er
det således beskrevet hvor, der er opadrettet strømning mellem KS2 og KS1. På figur 4.13 ses, hvor både KS1 og
KS2 er til stede samt de områder, hvor der er opadrettet strømning fra KS2 til KS1. Figuren viser, at der er opadrettet strømning flere steder langs kysten samt på Maden.
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Figur 4.13. Opadrettet gradient mellem potentialerne i KS1 og KS2 samt angivelse af, hvor både KS1 og KS2 er til
stede. Kortet gælder kun, hvor begge magasinlag er til stede.

4.3.3

Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel er der beregnet indvindingsopland og grundvandsdannende opland for Helnæs Vandværk. 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.
Indvindingsoplandet er bestemt ved at beregne, hvor det vand, der indvindes på vandværkerne, stammer fra.
Der er ved beregningen taget udgangspunkt i, at vandværket indvinder fra de nuværende, aktive boringer og
med den tilladte indvindingsmængde.
Beregningen af indvindingsoplandet er foretaget som et 500 års opland. Selve optegningen af indvindingsoplandet er dog jf. Geo-Vejledning 2 /g/ optegnet som et 200 års opland. Det betyder, at det omfatter de partikelsværme, der markerer vandstrømningen hen til boringerne inden for 200 år.
Der er udført stokastiske beregninger for at vurdere usikkerhederne på det beregnede indvindings- og grundvandsdannende opland. De stokastiske oplande er beregnet ud fra 25 simuleringer med den tilladte indvindingsmængde og forskellige parameterværdier jf. /5/. I hver beregningscelle i de to øverste beregningslag er der initialt placeret 20 partikler, mens der i de øvrige beregningslag er placeret ti partikler, og efterfølgende er det for
hver af de 25 simuleringer opgjort hvilke beregningsceller, der indeholder partikler. For hver beregningscelle
angiver opgørelsen hvor mange procent af simuleringerne, der gav mindst en partikel i den enkelte celle. De celler, hvor der er mindst 80 % sandsynlighed for, at de indgår i indvindingsoplandet, er anvendt i optegningen af
indvindingsoplandet.
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Optegningen af det endelige indvindingsopland indeholder 200 års partikelbanerne tillagt en buffer på 25 meter,
svarende til den hydrologiske models cellestørrelse. Derudover indeholder indvindingsoplandet de celler, som
med mindst 80 % sandsynlighed indgår i indvindingsoplandet. Endelig er også 300 meter zonen omkring boringerne indeholdt i indvindingsoplandet.
Optegningen af det grundvandsdannende opland er optegnet på samme måde, men dog kun for partikler i modellens øverste to beregningslag, hvorfra vandet ender i boringernes filtre. Derudover indgår 300 meter zonen
heller ikke i det grundvandsdannende opland.
Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland fremgår af figur 4.14.

Figur 4.14. Indvindingsopland og grundvandsdannende opland /5/.
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 stor grundvandsdannelse vil give et mere kompakt indvindingsopland end en lille
grundvandsdannelse. Geologiske heterogeniteter har også indflydelse på et indvindingsoplands udbredelse.
Som det fremgår af figur 4.14 strækker indvindingsoplandet på Helnæs sig mod sydvest for den vestlige boring
og mod vest for den østlige boring. Det grundvandsdannende opland ligger ligeledes sydvest for den vestlige boring og vest for den østlige boring. Dette område strækker sig op imod øens terrænmæssigt højtliggende dele.
På figur 4.15 er grundvandets transporttid fra 0-200 år til boringernes filtre vist. Transporttiderne angiver det
antal år, som vandpartikerne strømmer i de vandmættede jordlag. Infiltrationstiden fra terræn til det øverste
vandmættede jordlag er således ikke indregnet. Figuren viser de områder, som indvindingsoplandet er optegnet
ud fra jf. ovenstående. Figur 4.16 viser hvor længe det grundvand, der dannes til vandværkernes boringer, er om
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at nå fra vandspejlet ned til filtrene. Transporttiderne bør ikke antages at være eksakte, men de giver en indikation om, hvorvidt der er tale om ”ungt vand”, dvs. vand fra de sidste 50 år eller ”gammelt vand”, der har en alder
på 100 år eller mere.

Figur 4.15. Indvindingsopland og grundvandets transporttid til boringerne.
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Figur 4.16. Indvindingsopland og grundvandets transporttid fra det grundvandsdannende opland til boringerne.
Som det fremgår af figur 4.16, er transporttiden af vandet til boringerne kortest fra den del af det grundvandsdannende opland, der ligger nærmest boringerne. Transporttiderne er desuden beskrevet under 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.
Fra afsnit 4.4.1 beskrives de væsentligste kemiske parametre, herunder de hovedstoffer og miljøfremmede stoffer, der kræver opmærksomhed i forhold til grundvandskvaliteten.
Beskrivelsen bygger på rapport om de grundvandskemiske forhold /5/. Dataene er Jupiter-data udtrukket i november måned 2014.

4.4.1

Naturlige stoffer

Nitrat
Nitrat er væsentlig i forhold til at vurdere grundvandskvaliteten og grundvandsmagasinets sårbarhed. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. Hvis grundvandet er sårbart over for nitrat kan det betyde, at det
også kan være sårbart over for andre stoffer som f.eks. miljøfremmede stoffer.
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Nitrat stammer fra gødningen, 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, vil nitraten blive
nedbrudt længe før, det når grundvandsmagasinet.
Der er analyseret for nitrat i 11 filtre i kortlægningsområdet. Der er i den seneste analyse fundet nitrat (> 1 mg/l)
i 5 filtre, mens der ikke er fundet nitrat eller kun i et meget lille indhold i 6 boringer. Der er således fundet nitrat
i ca. halvdelen af de undersøgte filtre. De filtre, hvori der er fundet nitrat er alle filtersat i KS1 eller har ukendt
filtersætning. Det er alle brønde eller korte boringer uden anvendelse eller med anvendelse til havevanding. Der
er her fundet nitratkoncentrationer mellem 7 og 100 mg/l.
På figur 4.17 er vist nitratindholdet i de tre magasiner på Helnæs, KS1, KS2 og KS3. Som det fremgår af figuren
er de højeste nitratkoncentrationer fundet i Helnæs by, i boringer og brønde filtersat i KS1. Der er ikke påvist
nitrat i boringer filtersat i KS2 of KS3, herunder i de to indvindingsboringer til Helnæs Vandværk.

Figur 4.17. Nitratindhold i boringerne i magasinerne (seneste analyse i hver boring pr. november 2014).
Sulfat
Regnvands naturlige indhold af sulfat er omkring 50 mg/l, og væsentligt højere indhold af sulfat end dette kan
skyldes flere forskellige sulfatkilder, f.eks. pyritoxidation, havvand eller lossepladsperkolat. Kvalitetskriteriet for
sulfat i drikkevand er 250 mg/l.
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Koncentrationen af sulfat i boringerne er vist på figur 4.18. På Helnæs er sulfatkoncentrationerne generelt under
50 mg/l. Der er dog tre boringer i OSD, hvor sulfatindholdet er over 50 mg/l. To af disse er tidligere indvindingsboringer til Helnæs Vandværk. I den ene, DGU nr. 153.96, er sulfatindholdet op gennem 1990’erne steget til omkring 90 mg/l i 2010. Boringen anvendes dog ikke længere på grund af fund af sprøjtemidler. I den anden, DGU
nr. 153.95, er sulfat indholdet også steget, men kun til 54 mg/l i 2013. Kilden til den stigende sulfatkoncentration
i disse boringer er sandsynligvis pyritoxidation som følge af indvindingen og/eller nedsivende nitrat. Den sidste
af de tre boringer med sulfatindhold over 50 mg/l er undersøgelsesboring DGU nr. 153.746, hvor der er målt 79
mg/l i 2014.
I de aktive indvindingsboringer er der således ikke konstateret høje sulfatkoncentrationer, men i den ene, DGU
nr. 153.336, er indholdet måske stigende, idet der i 2013 er målt 41 mg/l og i 2014 49 mg/l.

Figur 4.18. Sulfatindhold i boringerne i magasinerne KS1, KS2 og KS3 (seneste analyse i hver boring pr. november 2014).
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Øvrige naturlige stoffer
På figur 4.19 er indholdet af klorid i boringerne i kortlægningsområdet vist. I forbindelse med grundvandskortlægningen er der som tidligere nævnt udført en dyb undersøgelsesboring, DGU nr. 162.746, som bl.a. er filtersat
119-125 meter u.t i et dybt kvartært magasin i en begravet dal. Magasinet er modelleret som KS3 i den hydrostratigrafiske model. I dette magasin er der truffet vand med et kloridindhold på 440 mg/l. Kloridindholdet overskrider således kvalitetskriteriet på 250 mg/l, og vandet i den begravede dal er derfor ikke egnet til drikkevand.
Der er ikke påvist klorid i koncentrationer over 75 mg/l i øvrige boringer på Helnæs og klorid er således ikke et
problematisk stof for vandindvindingen.

Figur 4.19. Kloridindhold i boringerne i magasinerne KS1, KS2 og KS3 (seneste analyse i hver boring pr. november 2014).

32

Redegørelse for Helnæs

På figur 4.20 er indholdet af ammonium i boringerne i kortlægningsområdet vist. Ammoniumindholdet i det primære magasin KS2 er ganske højt, idet indvindingsboringerne DGU nr. 153.336 og 162.239 indeholder hhv. 3,8
mg/l og 1,9 mg/l ammonium i seneste analyse. På Helnæs Vandværk er koncentrationen af nitrit i rentvandet
højere end kvalitetskriteriet, hvilket sandsynligvis skyldes ufuldstændig oxidation af ammonium i vandværkets
vandbehandling. I alle boringer filtersat i KS2 er indholdet af ammonium over kvalitetskriteriet for drikkevand
på 0,05 mg/l.

Figur 4.20. Ammoniumindhold i boringerne i magasinerne KS1, KS2 og KS3 (seneste analyse i hver boring pr.
november 2014).
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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 4 vandtyper /d/. Der er i Geo-Vejledning nr. 6 /f/
opstillet en algoritme på baggrund af denne klassifikation. Vandtyperne i kortlægningsområdet er bestemt med
udgangspunkt i denne algoritme. På figur 4.21 er fordelingen af vandtyperne i boringerne på Helnæs vist.

Figur 4.21. Vandtyper i boringerne i magasinerne KS1, KS2 og KS3 (seneste analyse i hver boring pr. november
2014).
Vandtyperne i området indikerer, at de kvartære magasiner KS2 og KS3 generelt er velbeskyttede fra påvirkninger fra overfladen. I disse magasiner findes udelukkende vandtype C og D. I de helt overfladenære boringer og
brønde, der indvinder fra KS1, er vandtypen A.
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4.4.3

Miljøfremmede stoffer

Der er fundet sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider på Helnæs. Der er analyseret for sprøjtemidler i 10 boringer. På figur 4.22 er fordelingen af boringer, der er analyseret for sprøjtemidler, vist. På kortet er endvidere angivet, hvorvidt der er fund eller ej.
Inden for kortlægningsområdet er der fund eller tidligere fund af sprøjtemidler i seks boringer, svarende til 70 %
af de analyserede boringer. Der er primært fundet sprøjtemidler i magasinlag KS1 i brønde, der kan være påvirket af overfladevand. Dog er der i DGU nr. 153.96, som tidligere har været tilknyttet Helnæs Vandværk, påvist
BAM i koncentrationer mellem 0,11 og 0,06 µg/l, dvs. både under og over kvalitetskriteriet for drikkevand. Der
indvindes ikke længere fra boringen.
Der er fund af sprøjtemidler over kvalitetskriteriet i tre boringer, DGU nr. 153.323, 153.37 og 153.334. Der er tale
om en boring til havevanding og to brønde uden anvendelse. Alle tre fund over kvalitetskriteriet er af BAM.

Figur 4.22. Fordelingen af sprøjtemiddelfund (seneste analyse i hver boring pr. april 2015).
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Sprøjtemiddelfundene er vist på figur 4.23. Det er primært 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), atrazin og atrazins nedbrydningsprodukter, der er fundet i boringerne. Af figuren fremgår det, at der er påvist BAM i samtlige boringer
med påvisninger af sprøjtemidler. Der er ingen fund over kvalitetskriteriet for drikkevand i seneste analyse.
Boring
DGU nr.

153.37

Anvendelse
jf. Jupiter

Stof

Indhold
i seneste
analyse
[µg/l]

Dato for
seneste
fund

Ingen

2,6-Dichlor-ben-

0,43

19/10-2011

anvendelse

zamid (BAM)
Atrazin, desisopro-

Kommentar

Indeholder også 33 mg/l kalium, brønd

0,13

pyl-hydroxy153.96

153.299

153.324

Helnæs Vand-

2,6-Dichlorbenzamid

værk

(BAM)

Ingen

2,6- Dichlorbenzamid

anvendelse

(BAM)

Sløjfet

2,6- Dichlorbenzamid

0,062

25/01-2010

2 tidligere analyser over kvalitetskriteriet.

?

04/12-1995

Hhv. 0,2 og 0,0 µg/l BAM i 2
prøver med samme dato.

0,018

19/10-2011

0,24

19/10-2011

Husholdning, dog sløjfet i 2014

(BAM)
153.334

Ingen

2,6-Dichlor-ben-

anvendelse

zamid (BAM)

Indeholder også 29 mg/l kalium, brønd på gårdsplads

Atrazin

0,075

Atrazin, hydroxy-

0,063

Mechlorprop

0,037

Atrazin, desisopropyl-

0,028

hydroxy162.742

Ingen

2,6- Dichlorbenzamid

anvendelse

(BAM)
Atrazin, hydroxy-

0,052

19/10-2011

Brønd

0,042

Figur 4.23. Fund af sprøjtemidler på Helnæs inden for OSD. Boringer, hvori der er påvist sprøjtemidler i seneste
eller en tidligere analyse. Opgjort ud fra wfs-data pr. 10. april 2015. Fund over grænseværdien er markeret med
fed skrift.
4.4.4

Nitratfront og nitratreduktion

I forbindelse med opstilling af den hydrostratigrafiske model /5/ er der foretaget en vurdering af dybden til redoxgrænsen. Redoxgrænsen er den grænse, som adskiller de jordlag, der har opbrugt evnen til at nedbryde nitrat, fra de jordlag, som stadig har naturlige egenskaber, der kan nedbryde den nitrat, som siver ned fra overfladen. Dybden til denne grænse øges i takt med, at nitratreduktionskapaciteten i jorden opbruges.
Dybden til redoxgrænsen er bedømt i ni boringer inden for den hydrostratigrafiske models områdeafgrænsning
og er bestemt som den dybde, hvor der sker et farveskift i jordlagene fra gullige, røde og brune farvenuancer til
grålige, sorte, grønlige og grå farvenuancer. Fastlæggelsen af farveskiftet er foretaget ved en manuel gennemgang
af alle borejournaler. De boringer, hvor farveskiftet ikke sikkert kan identificeres, fordi farvebeskrivelserne er
mangelfulde eller tvetydige, er ikke medtaget. Ud over boringsdata er også jordartskortet og de geofysiske data
inddraget i tolkningen af grænsen. Hvor datatætheden er lille, er redoxgrænsen sat til tre meter u.t. i den hydrostratigrafiske model. Figur 4.24 viser bedømmelsen af dybden til redoxgrænsen i området.
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Figur 4.24. Dybden til redoxgrænsen bestemt ved farveskift i boringer samt den tolkede dybde til redoxgrænsen.
Redoxgrænsen ligger generelt mindre end 10 meter u.t., og er i de fleste boringer vurderet at ligge mindre end
fem meter u.t. Det skal understreges, at datagrundlaget for bestemmelse af redoxgrænsen er sparsomt, og at figur 4.24 derfor ikke viser en eksakt bestemmelse af dybden til redoxgrænsen.

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. Det primære magasin i OSD er defineret som det magasin, hvor fremtidens drikkevandsressource findes. På Helnæs
består det primære grundvandsmagasin af KS2, idet vandværkets indvinding foregår herfra, og idet KS2 udgør
det bedst beskyttede grundvandsmagasin.
Vurderingen af det primære magasins sårbarhed bygger på zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af
nitratsårbarhed, der bl.a. bygger på dæklagsegenskaberne (lertykkelser) og vandkvaliteten /d/, se figur 4.25, og
Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder/e/.
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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 4.25. Kriterier for nitrat sårbarhedszoneringen. Opstillet ud fra Zoneringsvejledningen /d/.
Med udgangspunkt i det akkumulerede reducerede ler over magasinlaget KS2 og grundvandskemien i KS2, er
der foretaget en nitratsårbarhedszonering af KS2 i lille, nogen og stor nitratsårbarhed. Zoneringen er vist på figur 4.27.
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 /10/. Der henvises til dette for yderligere detaljer.
På figur 4.26 er tykkelsen af det akkumulerede reducerede lerdæklag over det primære grundvandsmagasin,
KS2, og vandtyperne i dette magasinlag vist.
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Figur 4.26. Tykkelse af akkumuleret reduceret ler over KS2 og vandtyper i KS2.
Tykkelsen af reduceret ler er vurderet at være mellem 15 og 30 meter i hovedparten af indvindingsoplandet. Kun
omkring og vest for den vestlige vandværksboring, DGU nr. 153.336, samt i et område ud mod østkysten, er der
mindre end 15 meter reduceret ler over magasinet. Grundvandet er reduceret i KS2 og kun ved vandværket ses et
lidt højere sulfatindhold end i de øvrige boringer i KS2. Indholdet er knap 50 mg/l og er måske stigende (der findes kun to analyser fra boringen). Der er således god overensstemmelse mellem tykkelsen af beskyttende ler over
magasinet og vandtypen i magasinet.
Det vurderes samlet set, at grundvandsmagasinet har lille nitratsårbarhed, hvor tykkelsen af reduceret ler er
over 15 meter, nogen, hvor tykkelsen er 5-15 meter, og stor, hvor tykkelsen er under 5 meter, dvs. kun længst
mod øst. Det skal bemærkes, at zoneringen af nogen og stor nitratsårbarhed kun er foretaget, hvor magasinet er
til stede.
Ud fra kriterierne i figur 4.25 er nitratsårbarheden i kortlægningsområdet som vist på figur 4.27.
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Figur 4.27. Sårbarhedszonering i forhold til nitrat.
Af figur 4.27 fremgår det, at det primære magasin i hovedparten af OSD har lille nitratsårbarhed. I den østligste
del af OSD findes dog et område, hvor magasinet har stor og nogen nitratsårbarhed. Ligeledes findes et mindre
område vest for vandværket, hvor magasinet har nogen nitratsårbarhed.

4.6

Sammenfatning af grundvandsressourcen

På Helnæs ses en forholdsvis stor variation i terrænet. Mest markant er randmorænen på den sydlige del af næsset, som når op til kote ca. 30 meter og det lavtliggende område, Maden, med strandeng omkring kote 0 meter
på den centrale og vestlige del af Helnæs.
Grundvandsressourcen på Helnæs er primært forekommende i kvartært sand, som har en forholdsvis begrænset
udbredelse ved vandværket. Ved vandværkets østlige boring er magasinet dog både større og tykkere end ved
vandværket. I en stor del af OSD findes også terrænnært sand, som dog ikke indeholder primære grundvandsressourcer. Der er kortlagt et meget stort grundvandsmagasin i en begravet dal dybt under Helnæs, men grundvandet er salt og derfor uegnet til drikkevand. På nær i den østlige del af OSD findes der store mægtigheder af ler
både over og under det primære grundvandsmagasin. Både grundvandsmagasiner og dæklag er dannet i forbindelse med flere forskellige isfremstød, som har medført, at områdets geologiske opbygning er påvirket af deformation, og at typen af ler flere steder skifter inden for meget korte afstande.
Der er opstillet en hydrostratigrafisk model for Helnæs, og på baggrund heraf er der udført magasinspecifik
grundvandskemisk tolkning. Der er ikke konstateret nitrat i det primære grundvandsmagasin og sulfatkoncentrationerne er generelt lave i grundvandet. I den ene vandværksboring er sulfatindholdet dog muligvis stigende.
Der er ikke rester af sprøjtemidler i nogle af vandværkernes boringer, men i det øverste grundvand er der enkelte
steder konstateret sprøjtemiddelrester i koncentrationer over kvalitetskriteriet for drikkevand.
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Med den hydrostratigrafiske model som udgangspunkt er der opstillet en hydrologisk model for Helnæs. Med
modellen er der bl.a. beregnet indvindings- og grundvandsdannende opland samt transporttider for grundvandet. De samlede data og modelresultater er herefter anvendt til at vurdere det primære grundvandsmagasins sårbarhed over for nitrat. Nitratsårbarheden er lille i hovedparten af OSD. I den østligste del af OSD findes dog et
område, hvor magasinet har stor og nogen nitratsårbarhed. Ligeledes findes et mindre område vest for vandværket, hvor magasinet har nogen 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 inden for OSD består primært af landbrug og i mindre grad af skov, natur og befæstede arealer
(eks. veje, bebyggelse m.v.), se figur 5.1.

Figur 5.1. Arealanvendelsen i kortlægningsområdet (reklassificerede AIS-data fra Naturstyrelsen).
På figur 5.2 er fordelingen af arealanvendelsen illustreret. På Helnæs udgør landbrugsarealer ca. 82 % af arealanvendelsen i OSD. Befæstede arealer udgør 6,5 % af arealanvendelsen, mens skov og naturarealer, herunder
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ferskvandområder, udgør henholdsvis 6 og ca. 5 % af arealanvendelsen i OSD. Det største areal med skov findes i
den nordøstlige udkant af OSD, mens det største naturareal findes på Maden i den vestlige del af OSD.

Figur 5.2. Fordelingen af arealanvendelsen (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 kloakker udgør de største trusler
over for grundvandet.
På figur 5.3 er kommuneplanrammerne vist. Som det fremgår af figuren, er hele området ved byen udlagt som
blandet bolig- og erhvervsområde. Der er endvidere udlagt et sommerhusområde i den sydlige del af OSD samt
et rekreativt område i den østlige del.
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. Der er ikke udlagt råstofinteresse- eller råstofgraveområder på Helnæs.
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Figur 5.3. Kommuneplanrammer (data fra plansystem.dk).
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).
Inden for OSD er der naturbeskyttede arealer i form af enkelte små områder med eng og overdrev samt et mindre vandløb.

5.1.3

Skov, skovrejsningsområder og særligt følsomme landbrugsområder

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, skovrejsningsområder samt områder hvor skovrejsning er uønsket.
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Figur 5.5. Eksisterende skovområder, skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket (data fra
Miljøportalen og plansystem.dk).
Lidt under halvdelen af indvindingsoplandet til Helnæs Vandværk er udpeget som område, hvor skovrejsning er
ønsket. Der er i forvejen kun små og spredte arealer med skov i dette område. I den nordøstlige del af OSD findes
et langstrakt område med fredskov.
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. I den nordlige del af OSD
samt på Maden er skovrejsning uønsket.
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 inden for SFL, og i øvrigt også inden for Natura 2000 og de § 3 beskyttede
naturtyper, henvises til NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.dk.
På figur 5.6 ses de særligt følsomme landbrugsområder. Dataene er hentet fra www.miljøportalen.dk.
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Figur 5.6. Særligt følsomme landbrugsområder (SFL) (data fra Miljøportalen).
I OSD er der udpeget SFL for både natur, overfladevand og grundvand. SFL-udpegningen i forhold til grundvand
er den største, og dækker omtrent to tredjedele af indvindingsoplandet og ca. halvdelen af OSD. SFL i forhold til
overfladevand er udpeget på Maden, mens der kun er SFL i forhold til natur på det lille areal i den østlige del af
OSD med overdrev, jf. figur 5.4.

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 Register for Gødningsregnskab. Placeringen af de enkelte bedrifter (punktdata) stammer fra de adresser, som den enkelte bedrift har meldt
ind i enten det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), Register for Gødningsregnskab eller Enkeltbetalingsordningen. Landbrugsdataene er som udgangspunkt registerdata fra år 2012. For beregningen af den potentielle
nitratudvaskning er der dog tale om registerdata for perioden 2009-2012. De benyttede landbrugsdata er leveret
til Naturstyrelsen af Conterra /11/.
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. Markblokke er en
opdeling af landbrugsarealer i blokke, bestående af en eller flere marker. Grænserne følger typisk faste grænser i
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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 som 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),
påfyldnings- og vaskepladser for marksprøjter, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsaktiviteter og spildevandsanlæg.
På figur 5.7 er fordelingen af de forskellige landbrugsbedrifter i området vist. 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 kortlægningsområdet.

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 /11/.
Husdyrtrykket varierer betydeligt inden for kortlægningsområdet. Det er navnlig i den centrale og nordlige del af
OSD, at der er husdyrsbedrifter. To bedrifter har mere end 250 DE og to mellem 75 og 250 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.
/11/.
Den potentielle nitratudvaskning varierer fra under 25 mg/l til over 100 mg/l. Hovedparten af markblokkene har
dog en potentiel nitratudvaskning på 75-100 mg/l. Den gennemsnitlige udvaskning fra markblokkene inden for
OSD, beregnet ud fra markblokkenes areal, er 83 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 lidt lavere.
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 risiko for stor potentiel nitratudvaskning.
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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 Helnæs 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 Syddanmarks 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 Assens kommune. I
Assens kommune er der 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. maj 2015, findes der i tilknytning til kortlægningsområdet på Helnæs lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen. Placeringen af lokaliteterne er angivet på figur 5.9.
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Figur 5.9. Kortlagte forureningslokaliteter. Den nordlige del af 421-00031 er V2-kortlagt, mens den sydlige er
V1-kortlagt.
På hele Helnæs er en lokalitet V2-kortlagt, en lokalitet både V1- og V2-kortlagt, mens seks lokaliteter er V1-kortlagte. Inden for OSD er der fire V1-lokaliteter og en V2-lokalitet. I tabellen på figur 5.10 ses status pr. 4. maj 2015
for de kortlagte V1- og V2-lokaliteter, som udgør eller kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen.
Lokalitets
nr.
420-81045

420-81046

420-81057
420-81205
421-00024

Lokalitetsnavn

Branche/aktivitet

Helnæs Brugsforening m. salg af
petroleum

Servicestationer med kiosksalg:
Brugsforening med salg af petroleum og benzin, Benzin og
olie, salg af
Baks Busser
Vognmandsvirksomhed: Turistkørsel med egen dieselolietank,
Benzin og olie, erhvervsmæssig
brug af
Landbrug med die- Landbrug, jagt mv.: Landbrug
selolietank
med dieselolietank, Benzin og
olie, erhvervsmæssig brug af
Landbrug med
Landbrug, jagt mv.: Landbrug
olietank
med olietank, Benzin og olie,
erhvervsmæssig brug af
Maskinfabrik,
Maskinindustri, ServicestatioStævnevej 4
ner, Benzin og olie, salg af

Status
(V1/V2)
V1

Stoffer

Planlagt Indsats
Undersøgelse,
videregående,
grundvand

-

OSD / IVO
OSD

V1

-

Undersøgelse,
OSD
indledende (V2)

V1

-

Undersøgelse,
OSD, Helnæs
indledende (V2) Vandværk

V1

-

Undersøgelse,
OSD, Helnæs
indledende (V2) Vandværk

V2

Olie (J), Bly (J), Cadmium (J)

Ingen indsats
pga. afværge

OSD

Tjære (J), Polyc.arom.kulbr. PAH
(J), Benz[a]pyren (J)

Ingen indsats
pga. risikovurdering

-

-

Undersøgelse,
indledende (V2)

421-00031

Helnæs Strand,
Tjæreplads

Fiskeri mv., Tjæreplads, tjæring
af fiskegarn

V1/ V2

421-70107

Tjæreplads,
Strandbakken

Fiskeri mv., Tjæreplads, tjæring
af fiskegarn

V1

Figur 5.10. Kortlagte muligt forurenede og forurenede lokaliteter
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5.3.2

Øvrige forureningskilder

Ud over 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 påfyldnings- og vaskepladser. Uhensigtsmæssig indretning af påfyldnings- 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 påfyldningsog vaskeplads.
Der kan være risiko for påvirkning fra sprøjtemidler fra anvendelse i parcelhushaver, på sportspladser, kirkegårde og golfbaner samt langs jernbaner, stier, veje og andre befæstede arealer.
Som tidligere nævnt er der fund af sprøjtemiddelrester på Helnæs. De fund, der er gjort i koncentrationer over
drikkevandskvalitetskriteriet er primært gjort i det øverste grundvandsmagasin, KS1.
Vejsalt
Vejsaltning kan påvirke kloridindholdet i grundvandet. I GEUS’ rapport fra 2009 /12/ 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 kloridkoncentration 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 /5/ er der ikke konstateret kloridindhold, der er vurderet at
stamme fra vejsaltning.
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.
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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 uden for OSD. Inden for 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 uden for OSD, NFI og IO er der angivet en afgrænsningspolygon, som angiver det område, justeringerne og nye afgrænsninger vil gælde inden for, 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 /5/ er indvindingsoplandet til Helnæs Vandværk 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.
Indvindingsoplandet er bestemt ved at beregne, hvor det vand, der indvindes på vandværket, stammer fra. Der
er ved beregningen taget udgangspunkt i, at vandværket indvinder fra deres to aktive boringer med deres tilladte
indvindingsmængde. De nærmere detaljer om selve optegningen af indvindingsoplandet er beskrevet i kapitel
4.3.3 og i /5/.
Der er samtidig med beregningen af indvindingsoplandet foretaget en beregning af det grundvandsdannende
opland til vandværket, se kapitel 4.3.3, der nærmere redegør for beregningen og optegningen.
Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland fremgår af figur 6.1. Oplandet er også vist i et tættere
zoomniveau i kapitel 7.2, hvor de specifikke kortlægningsresultater og grundvandsmæssige problemstillinger
også er opsummeret.
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Figur 6.1. Indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Helnæs Vandværk.

6.2

Områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med drikkevandsinteresser

I forbindelse med kortlægningen på Helnæs er der opnået en større viden om området, der har medført, at afgrænsningen af OSD/OD er vurderet og justeret i forhold til den nye viden. Vurderingerne er beskrevet i /10/ og
kort gengivet i det følgende.
Det justerede OSD og OD samt tidligere OSD fremgår af figur 6.2. OSD udgør efter justeringen 3,16 km² i forhold til tidligere, hvor OSD udgjorde 3,85 km². OD er justeret som en indirekte konsekvens af, at OSD er justeret.
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Figur 6.2. OSD, OD samt tidligere OSD på Helnæs. Det tidligere OD er ikke vist på figuren.
Grundvandets strømningsretning i KS1 og KS2 er simuleret med den hydrologiske model og er illustreret med
pile på figur 6.3 og 6.4. På disse figurer er også udbredelsen af grundvandsmagasinlagene KS1 og KS2 vist. Det
fremgår af figurerne, at grundvandet strømmer i retning ud af OSD i begge magasinlag.
Den hydrologiske model har endvidere vist, at der i lavtliggende områder, hvoraf Maden er det største, er opadrettet gradient fra KS2 til KS1, mens der er nedadrettet gradient fra KS1 til KS2 på den øvrige del af Helnæs.
Ud fra den grundvandskemiske kortlægning er det vurderet, at der ikke er vandkemiske forhold, som bør influere på udstrækningen af OSD, idet der ikke er fare for, at det salte vand i KS3 kan trænge op gennem det meget
tykke og tætte lerlag mellem KS2 og KS3.
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Figur 6.3. OSD og tidligere OSD samt udbredelse og tykkelse af KS1. Med sorte pile er den overordnede strømningsretning angivet.
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Figur 6.4. OSD og tidligere OSD samt udbredelse og tykkelse af KS2. Med sorte pile er den overordnede strømningsretning angivet.
Ud fra udbredelsen af indvindingsoplandet, herunder det grundvandsdannende opland, de topografiske forhold,
grundvandets simulerede strømningsretning og magasinudbredelsen er det vurderet, at OSD skal justeres. Potentialernes toppunkter er sammenfaldende med de højeste områder i terrænet, og det er derfor sikret, at OSD
både omfatter de områder, hvor grundvandet dannes til det primære magasin og af selve magasinet. Grundet
manglende magasin indsnævres OSD i nordvest, således at det kun strejfer den østligste del af Maden. Mod syd
udvides OSD, så det omfatter hele indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland. Der er ganske vist
ikke magasin her, men med udvidelsen sikres det, at der ikke trækkes vand ind i OSD. Endelig indsnævres OSD i
øst, hvor der kun er ringe eller ingen magasinudbredelse. Indsnævringen sikrer også, at der ikke er udpeget OSD
uden for kysten.
Endelig skal det nævnes, at de meget lerede aflejringer på Helnæs har gjort det vanskeligt at opløse de tynde
sandlag i den hydrostratigrafiske model, idet tynde sandlag ikke kan kortlægges præcist med de geofysiske metoder, der findes. Derfor vil der også være områder i OSD, hvor der ifølge den hydrostratigrafiske model ikke findes KS2, men hvor der reelt godt kan forekomme tynde sandlag, der kan anvendes til indvinding af drikkevand.
Denne usikkerhed er der således også taget højde for ved justeringen.

6.3

Nitratfølsomme indvindingsområder

Med udgangspunkt i kortlægningen afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder, hvor det primære grundvandsmagasin er sårbart over for nitrat inden for OSD og eventuelle almene vandforsyningers indvindingsoplande uden for OSD.
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Afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens zoneringsvejledning /d/ og Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og afgrænsning 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, afsnit 4.3 (hydrologiske forhold),
mens de grundvandskemiske forhold, herunder nitratindhold er tolket og præsenteret i kapitel 4, afsnit 4.4
(grundvandskemi). Endelig er der i kapitel 4, afsnit 4.5 foretaget en sårbarhedszonering af det primære magasin
jf. /d/.
På figur 6.5 er nitratsårbarhedszoneringen vist sammen med områder med opadrettet grundvandsstrømning fra
KS2 til KS1 svarende til områder, hvor der ikke sker grundvandsdannelse til det primære grundvandsmagasin,
KS2.

Figur 6.5. Nitratsårbarhedszonering og opadrettet gradient fra KS2 til KS1.
Der sker grundvandsdannelse i stort set hele OSD. Der er dog opadrettet gradient fra KS2 til KS1, hvor OSD
dækker Madens østlige del, og dermed den vestlige del af det område, hvor magasinet har nogen nitratsårbarhed. Der afgrænses derfor ikke nitratfølsomt indvindingsområde, hvor gradienten er opadrettet fra KS2 til KS1,
svarende til den del af Maden, hvor der er nogen nitratsårbarhed. Den øvrige del af magasinet, der har nogen
sårbarhed hen mod vandværket afgrænses derimod som nitratfølsomt indvindingsområde, da der sker grundvandsdannelse til magasinet her.

58

Redegørelse for Helnæs

I den østlige del af OSD afgrænses nitratfølsomt indvindingsområde, hvor magasinet har nogen og stor nitratsårbarhed, da der sker grundvandsdannelse i hele området.
På figur 6.6 er nitratsårbarhedszoneringen vist sammen med de nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 6.6. Nitratsårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder.
På figur 6.7 er de nitratfølsomme indvindingsområder vist sammen med de tidligere nitratfølsomme indvindingsområder.
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Figur 6.7. Nitratfølsomme indvindingsområder og tidligere nitratfølsomt indvindingsområde.
Den tidligere udpegning af nitratfølsomt indvindingsområde indsnævres som følge af kortlægningen. I den østlige del af OSD er afgrænsningen af nitratfølsomt indvindingsområde stort set overlappende med den tidligere
udpegning af nitratfølsomt indvindingsområde. I byen afgrænses et nitratfølsomt indvindingsområde, som ikke
tidligere har været udpeget.

6.4

Indsatsområder

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 i det vestlige af de nitratfølsomme indvindingsområder syd for vandværket udgøres af spredt
bebyggelse med haver/arealer til hobbydyr, lidt skov og nogle små hjørner af dyrkede marker. Hovedparten af
området har således en arealanvendelse, der ikke vurderes at udgøre en trussel mod grundvandet i forhold til
nitrat, og der afgrænses derfor ikke indsatsområde her. I det nitratfølsomme indvindingsområde på den østlige
del af Helnæs består arealanvendelsen primært af landbrug, hvorfra nitratudvaskning kan udgøre en trussel for
grundvandets kvalitet. I den sydlige del af dette nitratfølsomme indvindingsområde findes campingpladsen og
nogle mindre naturområder, som dog ikke vurderes at udgøre større sammenhængende arealer, hvorfra nitratudvaskningen vurderes at være minimal, og derfor afgrænses dette som indsatsområde. I områdets nordøstlige
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del findes fredskov, som grundet størrelse og beliggenheden i hjørnet af det nitratfølsomme indvindingsområde
ikke afgrænses som indsatsområde.
Vurderet ud fra de nitratfølsomme indvindingsområder og arealanvendelsen i området udgør indsatsområderne
de arealer, som er vist på figur 6.8.

Figur 6.8. Indsatsområde.
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7. Sammenfatning af grundvandsmæssige problemstillinger
I dette kapitel sammenfattes problemstillinger, som grundvandskortlægningen har belyst i OSD og indvindingsoplandet uden for OSD. For den almene vandforsyning på Helnæs 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

7.1.1

Nitrat

Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin vest for vandværket samt i den østlige del af indvindingsoplandet har henholdsvis nogen og stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, er der afgrænset et nitratfølsomt indvindingsområde. Der er bl.a. 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, se figur 6.8. Omfanget og arten af beskyttelsen
over for nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i den øvrige del af OSD har lille nitratsårbarhed, bl.a. fordi der er et tykt beskyttende lerlag over magasinet. Dette betyder, at der inden for dette område
ikke er afgrænset nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.
7.1.2

Sprøjtemidler

Kortlægningen har vist, at der er konstateret fund af sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler i
koncentrationer under grænseværdien i det primære grundvandsmagasin på Helnæs. Indtil 2010 er der påvist
nedbrydningsproduktet BAM i rentvandet på Helnæs Vandværk, dog i koncentrationer under kvalitetskriteriet
for drikkevand. Stoffet stammer fra DGU nr. 153.96, der ikke længere anvendes som indvindingsboring. Der er
ikke fund af sprøjtemidler eller nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler i de aktuelle indvindingsboringer, og
der er ikke påvist aktuelle fund af disse stoffer i rentvandet på Helnæs Vandværk.
I det øverste grundvandsmagasin er der fundet en række forskellige sprøjtemiddelrester, herunder nogle i koncentrationer over kvalitetskriteriet for drikkevand.
7.1.3

Andre stoffer

Miljøfremmede stoffer
Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i det primære grundvandsmagasin på Helnæs.
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Der er kortlagt forurening på en enkelt lokalitet, dog udelukkende jordforurening. Forureningen omfatter flere
forskellige miljøfremmede stoffer, olie og tungmetallerne bly og cadmium, der er påvist i forbindelse med Region
Syddanmarks kortlægning.
Naturligt forekommende stoffer
Et naturligt højt indhold af ammonium, der kun delvist oxideres i vandbehandlingen, medfører, at der i rentvandet på Helnæs Vandværk ses overskridelser af kvalitetskriteriet for nitrit. Også fosfor findes naturligt i magasinet, og der ses enkelte overskridelser i rentvandet.
7.1.4
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en række V1-kortlagte forureningslokaliteter beliggende inden for OSD. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Syddanmark.

7.2

Problemstillinger ved specifikke vandværker

I dette afsnit beskrives problemstillinger ved Helnæs Vandværk. Der henvises til ”Vejledning om indsatsplaner”
/h/, afsnittene om foranstaltninger og retningslinjer som inspiration til valg af indsatser.
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7.2.1

Sammenfattende beskrivelse ved Helnæs Vandværk

Helnæs Vandværk indvinder vand fra 2 boringer. Den ene boring, DGU nr. 153.336, er beliggende ved vandværket i Helnæs by, mens den anden boring er beliggende knap en kilometer sydøst herfor mod Helnæs Strand, se
figur 7.1. Flere andre boringer har tidligere været anvendt af vandværket, bl.a. DGU nr. 153.96. Denne boring
findes ved vandværket, men anvendes ikke længere pga. forurening med sprøjtemidler.
Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m3/år og indvandt 42.959 m3 i 2014. De seneste 10 år er der
på Helnæs Vandværk indvundet 40.000-50.000 m3 om året. Generelt er indvindingen dog faldende.

Figur 7.1. Boringernes placering på Helnæs.
Der er på figur 7.2 optegnet et profilsnit fra Helnæs Vandværk og i retning mod sydøst, svarende til indvindingsoplandets retning, se afsnit 6.1. På profilet er bl.a. vandværkets boringer og lagene fra den hydrostratigrafiske
model vist.
Vandværkets boringer indvinder fra et lag af smeltevandssand, der er navngivet KS2 i den hydrostratigrafiske
model. Boringerne DGU nr. 153.336 og 162.239 er filtersat hhv. 26 til 32 meter u.t og 47 til 54 meter u.t. og boringerne indvinder således fra forskellige dybder, hvilket også afspejler sig i vandkemien, der er forskellig i de to
boringer. Boringerne er dog filtersat i samme hydrostratigrafiske lag, KS2. Magasinet er overlejret af mere end
15 meter silt og ler ved den østlige boring, mens der kun er ca. 10 meter silt og ler over magasinet ved vandværket.
Råvandet i boringerne er reduceret og uden nitrat. Vandtypen er henholdsvis C og D. I DGU nr. 153.336 er sulfatindholdet omkring 50 mg/l, men der er kun udført to boringskontroller i denne boring, så der er ikke data nok
til at beskrive den tidslige udvikling i sulfatindholdet. I DGU nr. 162.269 er sulfatindholdet lavt, dvs. under 10
mg/l i seneste analyse, som er fra 2015. Ammoniumindholdet er i begge boringer naturligt højt, over 1,5 mg/l.
Det høje ammoniumindhold har tidligere medført overskridelser af kvalitetskriteriet for ammonium og medfører
aktuelt overskridelser af kvalitetskriteriet for nitrit i vandværkets rentvand. Nitrit dannes typisk ved ufuldstændig oxidation af ammonium i vandbehandlingen.
Der er ikke påvist sprøjtemidler, miljøfremmede stoffer eller forhøjede niveauer af sporstoffer i de aktuelle indvindingsboringer eller i vandværkets rentvand.
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Figur 7.2. Geologisk profilsnit gennem Helnæs Vandværks indvindingsopland fra nordvest mod sydøst. Blå pil
illustrerer grundvandets strømningsretning til den østlige vandværksboring. Vandet strømmer næsten vinkelret
på profilet til den vestlige boring.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 60.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Helnæs 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 grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 7.3.
Ifølge grundvandsmodellen sker grundvandsdannelsen til Helnæs Vandværk i den del af oplandet, der ligger
længst væk fra boringerne i henholdsvis sydlig og østlig retning. På figuren er den omtrentlige alder af det vand,
der strømmer mod boringerne, endvidere vist. Som det ses, er vandet mellem 50 og 200 år undervejs til boringerne fra grundvandsspejlet.
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Figur 7.3. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid ved Helnæs Vandværk. Profillinjen
angiver lokaliseringen af profilet på figur 7.2.
Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder med
grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) således, at der afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder over magasinet, der er vurderet at have stor
eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på figur 7.4 sammen med NFI.
Hovedparten af magasinet inden for oplandet er vurderet at have lille sårbarhed over for nitrat. Der er dog to
områder, som er vurderet at have nogen sårbarhed og et område mod øst, der har stor sårbarhed. De steder,
hvor der sker grundvandsdannelse til magasinet, og hvor det har nogen eller stor nitratsårbarhed, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder.

66

Redegørelse for Helnæs

Figur 7.4. Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder.
Arealanvendelsen i oplandet er primært landbrug og i mindre omfang spredt bebyggelse og naturområder. På
figur 7.5 er den potentielle nitratudvaskning vist. Den potentielle nitratudvaskning er beregnet som et gennemsnit for perioden 2009-2012. De fleste arealer har en potentiel nitratudvaskning på over 50 mg/l. På figur 7.5 ses
også de nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområdet, som ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er afgrænset i det østlige nitratfølsomme indvindingsområde. I indsatsområdet er en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat vurderet nødvendig.
Den potentielle nitratudvaskning 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 risiko for stor potentiel nitratudvaskning.
Endelig er også forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet vist på figur 7.5. Der er kortlagt to forureningslokaliteter på V1-niveau. Der er tale om lokalitet nr. 420-81057, et landbrug med dieselolietank, og lokalitet
nr. 420-81205, et landbrug med olietank.
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Figur 7.5. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde, indsatsområde og forureningslokaliteter ved Helnæs Vandværk.
7.2.2

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Helnæs Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin er vurderet at have nogen nitratsårbarhed i et område vest for vandværket og nogen og stor nitratsårbarhed i et område i den østlige del af indvindingsoplandet,
bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over det primære magasin. Vandtypen er bestemt til C i den
vestlige boring og D i den østlige boring. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller storgrundvandsdannelse
til magasinet, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder. Der er bl.a. på baggrund af en vurdering af
arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænset indsatsområde, 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 det primære grundvandsmagasin i den øvrige del af indvindingsoplandet har
lille sårbarhed over for nitrat, bl.a. fordi der er et tykt beskyttende lerlag over magasinet. Dette betyder, at der
inden for dette område ikke er afgrænset nitratfølsomt indvindingsområde eller indsatsområde.
Sprøjtemidler
Indtil 2010 er der påvist nedbrydningsproduktet BAM i rentvandet på Helnæs Vandværk, dog i koncentrationer
under drikkevandskvalitetskriteriet. Stoffet er fundet i DGU nr. 153.96, der ikke længere anvendes som indvindingsboring. Der er ikke fund af sprøjtemidler eller nedbrydningsprodukter herfra i de aktuelle indvindingsboringer, og der er ikke påvist aktuelle fund af disse stoffer i rentvandet på Helnæs Vandværk.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i indvindingsboringer eller i rentvandet på Helnæs Vandværk.
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at der i vandværkets boringer er konstateret et naturligt højt indhold af ammonium og
fosfor. Det høje indhold af ammonium medfører overskridelser af kvalitetskriteriet for nitrit i rentvandet, idet
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ammonium kun delvist oxideres til nitrit i vandbehandlingen. Også kvalitetskriteriet for fosfor er overskredet i
seneste analyse af rentvandet.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er to V1-kortlagte forureningslokaliteter beliggende
inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Syddanmark.
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