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Hvad vil jeg fortælle?

- Om grundvandet på Als – med fokus på Nordals 
De store linjer

- Om de enkelte værkers grundvandsforhold
Gennemgang af de nordalsiske værker: 
Hvor kommer vandet fra
Hvordan er det beskyttet
Hvordan er råvandets kvalitet
Hvad betyder det?



Grundvandet 
på Als - de 
store linjer



Hvad har vi lavet?

- Tolket eksisterende data

- Geofysiske undersøgelser

- Boringer

- Vandkemi

- Sedimentkemi

- Geologisk model

- Grundvandsmodel

- Samlet og tolket 

delresultaterne

- Kortlægningsrapport



Definitioner



Vandværksboringer og indvindingsoplande



Potentiale



Grundvandsdannelse til 
indvindingsmagasinet



Tykkelsen af det primære magasin



Snit gennem undergrunden fra Nordals -
Sydals



Snit gennem undergrunden fra Mjels Mark 
til Tranerodde



Dæklagets tykkelse



Vandtyper



Nitrat



Pesticider



Arsen



Konklusion

- Råvands-resourcen tilstrækkelig ved nuværende oppumpning (næsten 

alle vandværker har haft faldende oppumpning siden 1990’erne)

- Kvaliteten af råvandet er overvejende god

- Indvindingsmagasiner generelt velbeskyttede af lerede dæklag mod 

forurening og andre former for påvirkning fra overfladen.

- Lokalt problematiske områder med nitrat og pesticider

- Nitrat skyldes tynde dæklag eller ødelagte dæklag (glacialtektonik) 

- Større pesticidfund relateret til tynde dæklag og stor oppumpning fra 

ikke så dybe magasiner med ret ungt vand

- Det vurderes ikke tilrådeligt at øge oppumpningen i større omfang eller 

at øge nitratbelastningen i det øvre grundvand



Nitratfølsomhed og indsatsområder -
Nordals



Nitratfølsomhed og indsatsområde -
Midtals



Grundvandet

På Als –

De enkelte 

vandværker



Danfoss A/S vandværk

- Råvandet hentes fra 2 forskellige grundvandsmagasiner, det primære 

magasin i over 51 m dybde samt i et sekundært magasin omkring 40 

m.u.t.

- Indvindingsoplandet strækker sig syd for boringerne

-Dæklagene består af ler 

og er ca. 35 m.u.t over de 

korteste boringer og > 41 

m over de dybeste boringer



Danfoss A/S vandværk

- Råvandskvaliteten generelt god. Vandet fra de korte boringer er let 

overfladepåvirkede (vandtype C), ellers indvindes reduceret, upåvirket 

vand af vandtype D. Der er et ret højt, naturligt arsen-indhold i vandet 

fra de to korte boringer. Intet problem – iltes væk ved vandbehandling.

- I boring 162.44 er der fundet tegn på tilstedeværelse af chlorerede 

opløsningsmidler (bl.a. trichlorethylen) under grænseværdierne. 
Boringen ligger ca. 250 m nord for en kendt jord- og 

grundvandsforurening med disse stoffer. De seneste rentvandsanalyser

for Danfoss og Havnbjerg vandværker finder ikke trichlorethylen.

- Konklusion: Naturlig vandkvalitet OK, men problem med forurening i 

vestlige del af kildefelt.



Profil ved kildeplads



Frederiksgård vandværk

- Der indvindes fra 2 boringer, der 

er filtersat 39-45 m.u.t. i smeltevandssand

- Der er 25 m lerede dæklag over filtrene

- 1 boring er ikke påvirket fra overfladen 

eller forurenet. Vandtype D

- 1 boring vandtype C, m. nitrat, stigende 

sulfat og pesticidfund under grænseværdi i 

2007. Samtidig er methan højt og 

forvitringsgrad lav. Vandkemi ikke i 

balance. Boring sandsynligvis utæt.

- Faldende vandindvinding. Ingen tegn på forurening i drikkevandsanalyserne.

-Ressourcen burde være OK. Checke om boring er utæt?



Fynshav vandværk

-Tre indvindingsboringer, alle 

med reduceret vand af type D 

med lave sulfatindhold og 

betydeligt methanindhold. Der 

indvindes over 100 år gammelt 

vand. 

- Der indvindes fra 57,5-65,5 m 

dybde og dæklagstykkelsen 

(moræneler og interglacialt ler) 

er ca. 40 m

- Råvandet er ikke påvirket af 

forurening eller overfladenære 

forhold



Guderup vandværk

- Tre indvindingsboringer. Der 

indvindes 46-58 m.u.t fra 

smeltevandsgrus. 

- Dæklaget udgøres af omkring 43 m 

moræneler

- Noget varierende vandkemi. 2 

boringer vandtype C en type D. 

Pesticidfund under grænseværdi i 

boring 170.437, der også har høj 

sulfat. Boring måske utæt, måske stor 

sænkningstragt omkring boringer.

- Ingen nitratpåvirkning, god 

beskyttelse mod nitrat.



Sjellerup vandværk

- To dybe indvindingsboringer til 

indvindingsmagasinet, der er et 

lokalt magasin mere end 80 

m.u.t.

- Dæklaget består af over 60 m 

moræneler.

- Råvandet meget reduceret 

vandtype D. Ikke påvirket fra 

overfladen eller forurenet

- Høje indhold af ammonium og 

methan i råvand.



Havnbjerg vandværk

- Tre indvindingsboringer, der 

indvinder fra samme magasin. 

Dæklag svinger pga. boringernes 

forskellige terrænhøjde noget i 

tykkelse, men er over 30 m.

- Det indvunde råvand er af 

vandtype C-D

- Der er ikke problemer med 

forurening eller påvirkning fra 

overfladenære forhold



Holm vandværk

- En aktiv indvindingsboring 

filtersat 62-70 m.u.t.

- Mere end 50 m dæklag over 

magasin

- Vandtype C-D, der er muligvis 

mindre overflade-påvirkning fra 

fjernere dele af indvindings-

oplandet (det nitratfølsomme 

indvindings-område Ø for Oksbøl

- 90 % af råvand > 60 år, ikke 

påvirket af forurening



Hundslev vandværk

- Tre aktive indvindingsboringer

- Boring 170.141 kun 7 m dæklag 

og indvinder fra sekundært 

magasin. Ingen kendte 

vandanalyser.

- 2 andre boringer nyere og 

dybere – i primære magasin med 

ca. 45 m dæklag, der er istryks-

deformerede (interglacialt ler 

findes i forskellige niveauer)

- Boringerne vandtype C



Hundslev vandværk 

- Boring 170.517 meget kraftigt påvirket af sulfat, 100 mg/l

- Sulfatindholdet steget siden 1965, ligeledes jern

- Tyder på, at nedsivning af nitrat-holdigt overfladenært vand giver ophav 

til oxidation (nedbrydning) af mineralet svovlkis i undergrunden

- Dette øger indholdet af jern og sulfat i grundvandet 

- Samtidig ganske meget ammonium i vandet – skyldes nedbrydning af 

organisk materiale fra interglaciale aflejringer

- Høj nitratudvaskning fra overfladen

- Dæklagene i området opbrudte af istryk (glacialtektonik – ses ikke af 

geologisk model)

- Indvindingsoplandet nitratfølsomt (sammen med Notmark)

- Indsatsområde mht. nitrat i den del af opland med mest intense 

grundvandsdannelse og tykkeste umættet zone (s.m. Notmark)



Notmark vandværk

- 1 (2?) aktive boringer

- Nitrat i alle aktive som inaktive 

boringer

- Seneste kontrol fra 2008 i boring 

170.622: 26 mg/l nitrat og 79 mg/l 

sulfat. Lavt indhold af ammonium og 

ingen methan. Vandtype B.

- Seneste drikkevandsanalyse 48 mg/l 

nitrat (sept. 2009). Tyder på stigende 

nitratproblem eller 2. boring i drift 

med nitratproblem.



Notmark vandværk

- Pesticider under grænseværdi i 

råvand i 2008 (mechlorprop, 

dichlorprop). Ikke set  i drikkevand.

- Høj nitratudvaskning fra overfladen

- Dæklagene i området skråtstillede og 

opbrudte af istryk (glacialtektonik –

ses ikke af geologisk model). 

- Indvindingsoplandet nitratfølsomt 

(sammen med Hundslev)

- Indsatsområde mht. nitrat i den del af 

opland med mest intense 

grundvandsdannelse og tykkeste 

umættet zone (s.m. Hundslev)Drikkevandsanalyser, vandværk



Langesø vandværk

- 2 indvindingsboringer med lange filtre 

mellem 65 og 86 m.u.t. i smeltevandssand 

og –grus. 

- Dæklag af moræneler fra 45 til 53 m tykt

- Råvandet ældre end 40 år, halvdelen er 

ældre end 60 år

- Råvand af stabil vandtype C/D

- Ikke nitrat, pesticider eller anden forurening 

i boringerne

- Indvindingsoplandet skærer nitratfølsomt 

område og indsatsområde, men 

grundvandsdannelsen sker mest udenfor 

dette. Dyb indvinding.



Lavensby vandværk

- En aktiv boring, som ikke er 

geologisk beskrevet.

- Dæklaget vurderes til at være 30 

m tykt, og magasinet ca. 25 m 

tykt 

- Råvandet er en stabil vandtype 

C. Der er ikke fundet nitrat, 

pesticider eller anden forurening.

- Lille del af indvindingsopland 

skærer nitratfølsomt område

- Lille indvinding og lav intensitet 

dannelsen i opland



Oksbøl vandværk og Broballe kildeplads

- 2 aktive indvindingsboringer

- Indvindingsdybde 44-48,5 mut.

- Mere end 30 m dæklag ved boringer

- Vandtype C med ret højt sulfat (op til 

60 mg/l) og ret meget nikkel for 

alsiske forhold (op til 4 µg/l)

- Ingen methan, indhold af jern og 

ammonium svinger betydeligt

- Tyder på iltning af pyrit i 

indvindingsoplandet

- Ingen nitrat, pesticider eller 

miljøfremmede stoffer i råvandet



Oksbøl vandværk og Broballe kildeplads

- Meget tynde dæklag (5-10 m) i 

indvindingsopland ca. 600 m fra boringer –

her skæres et nitratfølsomt 

indvindingsopland og der er udlagt et 

indsatsområde over for nitrat.

- Oksbøls indvinding øges – skal fremover 

forsyne Broballe og Mjels

- Boringerne i Broballe bevares:

- 2 kortere boringer med indvinding 39-45 

mut. Dæklag ca. 35 m. Stabil vandtype C , 

ikke overflade- eller forureningspåvirket. 

Opland skærer nitratfølsomt område og 

indsatsområde. 



Nordborg vandforsyning – Nordborg 
kildeplads

- 3 korte indvindingsboringer med filtertop 29 

mut. og –bund 34-41 mut.

- Dæklaget 18-25 m ler ved boringerne

- Vandtype C med ret høje stabile 

sulfatindhold. Ikke nitrat.

- Ret højt arsenindhold (op til 5,3 µg/l)

- BAM i alle 3 boringer (0,013-0,025 ug/l) 

samt i drikkevandsanalyser (0,014 µg/l i 

2007). Lavt niveau under grænseværdi.

- Sydlige del af kildeplads BAM-forurenet

- 4. boring (161.181) filtersat i samme magasin (46-55,5 mut.) 325 m mod N. Vandtype D, ikke       

forurenet med BAM (2009).



Nordborg vandforsyning – Havnbjerg 
kildeplads

- 3 boringer filtersat 56-70 mut.

- Dæklag i boringerne >20 m , lidt syd 

herfor kun 10-20 m

- 2 boringer har iltede forhold helt til 

bunds og ujævn vandkemi – skiftende 

sulfat, jern, methan

- Lejlighedsvis nitrat i 1 boring (17 mg/l 

omkring 2000) – forsvinder igen

- 1 boring vandtype D (161.86, 2009)

- Kildepladsen sårbar ved kraftig 

ændret vandindvinding

- Oplandet skærer nitratfølsomt 

indvindingsområde og indsatsområde



Nordborg vandforsyning – Havnbjerg 
kildeplads

Nordborg vandforsyning, Havnbjerg kildeplads, 
Indvinding
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Stevning Vandværk

- 2 aktive boringer

- Dybe, med filter 75-80 mut.

- > 60 m dæklag af moræneler

- Råvand > 90 år gammelt. Vandtype D 

(162.147). Kun pesticidanalyse for 

162.282 (ingen fundet)

- Opland og kildeplads meget 

velbeskyttede

- Ingen tegn på påvirkning fra overfladen 

eller forurening



Svenstrup Vandværk

- 3 indvindingsboringer

- Dybe, filtersat 66-78 mut.

- > 50 m dæklag af ler over filtrene

- Det meste oppumpede grundvand 50-90 

år gammelt. 

- Råvandet er er stærkt reduceret, meget 

sulfatfattigt og er methanholdigt. Vandtype 

D.

- Ingen tegn på påvirkning fra overfladen 

eller forurening

- Indvindingsoplandet velbeskyttet

- Muligvis lokalt grundvandsmagasin


