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Offentlighedsperiode
Et forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Hovslund-Rugbjerg,
Aabenraa Kommune 2021 blev offentliggjort den 15. juli 2021 og var i 12 ugers høring indtil
den 7. oktober 2021. I samme periode blev et udkast til en screeningsafgørelse efter
Miljøvurderingslovens regler offentliggjort og sendt i høring ved berørte myndigheder.
Den offentlige høring har ikke medført væsentlige ændringer i den endelige Hovedplan for
grundvandsbeskyttelse. Der er foretaget følgende ændringer, der vurderes at være at mindre
omfang:
 I afsnit 4.2 Rugbjerg Vandværk, delafsnit 4.2.1 Vandkvalitet er følgende tilføjet (fed
fremhævning):
Rentvand er analyseret for desphenyl-chloridazon uden fund. Der er ikke analyseret for
NN-dimethylsulfamid eller chlorothalonil-amidsulfonsyre i rentvand. Der er spor af
trichlorethylen (TCE) og chloroform i 2003 på hhv. 0,03 og 0,15 µg/l i rentvand, som
stammer fra en af vandværkets sløjfede boringer. Stofferne er ikke påvist siden. I 2018
er der spor af tetrachlorethylen (PCE) på 0,32 ug/l ved forbrugers taphane, men der er
ikke fundet spor af PCE i en analyse ved samme forbrugers taphane i 2020.
Vandværket har været i dialog med analyselaboratoriet, der mener at
resultatet kan skyldes en fejl i analysen.
Det bemærkes, at hvis forsyningsnettet består af plastrør er der risiko for at stoffer som
PCE kan diffundere gennem røret. Det er derfor uvist om indholdet stammer fra
råvandet. Vandtypen er stærkt reduceret (vandtype D), som viser, at vandet er
gammelt og velbeskyttet. Alderen af det oppumpede grundvand vurderes at være mere
end 200 år. Med udgangspunkt i råvandets relativt høje alder samt muligheden
for at fundet af PCE i 2018 beror på en analysefejl, vurderes det at der ikke er
behov for yderligere opfølgning fra vandværkets side. Aabenraa Kommune vil
dog indgå i dialog med Region Syddanmark om kildeopsporing af mulige
jordforureningslokaliteter inden for vandværkets indvindingsopland.




I afsnit 4.2 Rugbjerg Vandværk, delafsnit 4.2.3 Vurdering, forslag til indsats er følgende
blevet fjernet i Tabel 4.2 Aktionsplan for indsatsen ved Rugbjerg Vandværk:
Indsats

Ansvar Tidsplan Bemærkninger

Analyser af chlorerede
opløsningsmidler og
olieprodukter i råvand

RBV

2021

Analyserne skal understøtte vurderingen af
jordforureningernes eventuelle påvirkning af
vandkvaliteten. Det skal afklares om der også er
fund af PCE i råvand. Ved fund skal analyserne
gentages og der skal iværksættes samarbejde
med Region Syddanmark og Aabenraa Kommune
omkring tiltag.

I afsnit 4.2 Rugbjerg Vandværk, delafsnit 4.2.3 Vurdering, forslag til indsats er følgende
blevet indsat i Tabel 4.2 Aktionsplan for indsatsen ved Rugbjerg Vandværk:
Indsats

Ansvar Tidsplan Bemærkninger

Kildeopsporing af mulige
jordforureningslokaliteter

AAK

2022

Aabenraa Kommune indleder en dialog med
Region Syddanmark med henblik på behovet for
kildeopsporing af mulige forureningslokaliteter
inden for vandværkets indvindingsopland.

Endelig vedtagelse af planen
Aabenraa Kommune har foretaget en screening af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse:
Indsatsplanområde Hovslund-Rugbjerg, Aabenraa Kommune 2021 i henhold til § 10 i
Miljøvurderingsloven1. På baggrund af screeningen har Aabenraa Kommune vurderet, at der
ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Screeningsafgørelsen er offentliggjort den
12. november og fremgår af Bilag 2.
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Hovslund-Rugbjerg, Aabenraa
Kommune 2021 forventes endeligt vedtaget af Byrådet den 22. december 2021.
Indsatsplanen omfatter følgende vandværker:
Hovslund Vandværk
Rugbjerg Vandværk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Hovslund-Rugbjerg,
Aabenraa Kommune 2021
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1. INDLEDNING
Aabenraa Kommune er inddelt i otte indsatsplanområder, Figur 1.1. For hvert indsatsplanområde er der
redegjort for grundvandsressourcen, samt hvilke indsatser, der skal iværksættes for at sikre en tilstrækkelig
uforurenet og beskyttet vandressource til dækning af det nuværende og fremtidige behov for vand af
drikkevandskvalitet inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til
almene vandforsyninger uden for disse.

Figur 1.1. Skitseret afgrænsning af de otte indsatsplanområder i Aabenraa Kommune, hvor der udarbejdes indsatsplaner
for de respektive almene vandforsyninger: 1) Hovslund-Rugbjerg, 2) Genner-Løjt Kirkeby, 3) Barsø, 4) RødekroAabenraa-Kliplev (RAaK), 5) Felsted-Rønshoved, 6) Tinglev-Ravsted, 7) Rens og 8) Padborg-Bølå.

2. INDSATSPLANOMRÅDET
Indsatsplanen for Hovslund og Rugbjerg området omfatter OSD og indvindingsoplandene til Hovslund
Vandværk og Rugbjerg Vandværk i den nordlige del af Aabenraa Kommune. Kortlægningsområdet rækker
ind i Haderslev og Tønder kommuner, men denne plan er afgrænset til Aabenraa Kommune, Figur 2.1.
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Figur 2.1. Oversigtskort over OSD, indvindingsoplande, indsatsområder (IO) og vandværker i indsatsplanområdet
Hovslund-Rugbjerg, Aabenraa Kommune.

3. KORTLÆGNING
Mijløcenter Ribe har i 2011 foretaget grundvandskortlægning for Bevtoft-Hovslund kortlægningsområde.
Denne rapport blev i 2012 suppleret med et rettelsesblad i forhold til udpegning af indsatsområder med
hensyn til nitrat. Indsatsplanområde Hovslund-Rugbjerg udgør den del af kortlægningsområdet, som ligger i
Aabenraa Kommune. I 2014 har Aabenraa Kommune udarbejdet indvindingsoplande og BNBO for Hovslund
og Rugbjerg vandværker. Herudover forestår Region Syddanmark kortlægningen af forureningslokaliteter.
3.1.

KORTLÆGNINGER UDFØRT AF STATEN

Statens kortlægning er grundlaget for udpegning af OSD og IO, og kan tilgås via følgende link:
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning2015/sydjylland-og-fyn/bevtoft-hovslund/

2

Geologien og grundvandsmagasinerne
De geologiske aflejringer af sand og ler udgør kortlægningsområdets grundvandsmagasiner og beskyttende
dæklag. Derfor er kendskab til aflejringernes fordeling vigtig for vurdering af de hydrologiske
strømningsmønstre, den konkrete mulighed for vandindvinding og for bestemmelse af grundvandets
sårbarhed. Desuden er sedimenternes fysiske og mineralogiske forhold vigtige for grundvandsstrømningen
og vandkemien.
Kortlægningsområdets nuværende landskab er primært dannet i den sidste istid, Weichsel.
Hovedstilstandslinjen, der markerer Nordøstisens maksimale udbredelse i Sen Weichsel, gennemskærer
kortlægningsområdet således at Rugbjerg ligger på Toftlund Bakkeø med sedimenter fra Saale-istiden vest
for opholdslinjen, og Hovslund ligger øst for opholdslinjen kendetegnet ved at bestå af randmorænestrøg,
Figur 3.1. Begge områder er påvirket af glacialtektonisk aktivitet, som har medført at de geologiske lag kan
være skråtstillede, og gennemskåret af begravede dalstystemer.

Figur 3.1. Uddrag af Per Smeds landskabskort over Danmark.

Det jyske vandskel ligger øst for området, således at Hovslund Stationsby og Rugbjerg området afvander
mod vest til hhv. Vidå og mod nord til Ribe Å.
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De terrænnære jordlag består overvejende af smeltevandssand, Figur 3.2. Mod vest er der indslag af
ferskvandssand og mod nord af ferskvandstørv. I den østlige og sydlige del af området er der områder med
moræneler.

Figur 3.2. Jordartskort 1:25.000 for Indsatsplanområde Hovslund-Rugbjerg.

Under istidsaflejringerne findes de ældre prækvartære aflejringer, Figur 3.3. I en 1645 m dyb boring (DGU
160.286) mellem Rødekro og Hovslund stationsby er der fundet bjergarter fra Perm til kvartæret.
Kalkoverfladen (Danienkalk) i boringen ligger i kote -342 og der er fundet skrivekridt i kote -352. Over kalken
findes palæogenet med bjergarter fra Paleocæn, Eocæn og Oligocæn. Palæogenets overflade ligger ca. i
kote -163. Herover findes 45 m miocænt glimmerler, antagelig af Brejning og Vejle Fjord-formationerne,
inden det dybeste lag miocænt kvartssand antræffes i kote -118.
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Figur 3.3. Oversigt over aflejringerne i Bevtoft-Hovslund kortlægningsområde. Figur modificeret efter figur fra
Redegørelsesrapporten for Bevtoft-Hovslund.

Inden for indsatsplanområdet er det de sandede enheder i de kvartære og miocæne (neogene) aflejringer,
der har betydning som grundvandsmagasiner. De miocæne lag af betydning for indvindingen består af
Odderup Sand og Bastrup Sand. De afgrænses nedad til af tidligt miocænt ler (Vejle Fjord formationen og
Brejning leret), samt af fedt marint palæogent ler som er næsten impermeabelt. Det palæogene ler findes i
kote –150 til –225, og hælder fra øst imod vest.
Der er udarbejdet en geologisk model og en hydrologisk model for området. Modellerne er brugt til at
vurdere jordlagene, områdets sårbarhed, grundvandets strømning og indvindingsoplande. Ud fra modellerne
er der udtrukket informationer om jordlagene, som vidner om stor sårbarhed til de kvartære og øvre
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miocæne magasiner omkring både Hovslund Vandværk og Rugbjerg Vandværk. Nedenfor ses et profilsnit
og en tolkning af grundvandets strømning omkring vandværkerne, Figur 3.4 og Figur 3.5. Det bemærkes, at
de dybe boringer ved Rugbjerg og Hovslund Stationsbys vandværker ikke er medtaget i profilet, måske fordi
profilet ligger i en vis afstand fra boringerne. De dybe boringer viser, at der ikke er lerlag, der beskytter det
dybe miocæne magasin (Bastrup formation) ved vandværkerne af betydning.

Figur 3.4. Placering af profilsnit og vurdering af grundvandets strømning til området ved Rugbjerg og Hovslunds
vandværker (blå ring). Fra Redegørelsesrapporten for Bevtoft-Hovslund.

Figur 3.5. Profilsnit igennem grundvandsmodellen, der viser grundvandets strømning fra et dybt magasin (Bastrup Sand)
til terræn. Rugbjerg og Hovslund området ligger indenfor den blå ring. Fra Redegørelsesrapporten for Bevtoft-Hovslund.

Profilsnittet ovenfor viser også at de kvartære aflejringer er præget af istiderne, som har skubbet lerlag op i
flager, således at lagene ikke er sammenhængende. Usammenhængende lag og fraværet af lerdæklag
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omkring vandværkerne gør de øvre grundvandsmagasiner meget sårbare overfor nedsivende nitrat,
pesticider og miljøfremmede stoffer. Under istidsaflejringerne hælder jordlagene generelt mod vest. Den
lerede Arnum Formation udgør formentlig visse steder en god beskyttelse af de dybe miocæne magasiner,
men som nævnt ovenfor er laget fraværende i Rugbjerg og Hovslund Stationsbys vandværker dybe boringer.
I Statens kortlægning er det vurderet, at der øst for Hovslund er et relativt tykt lerdæklag over det mellemste
sandmagasin, som består af kvartært sand og det miocæne Odderup Sand, Figur 3.6. Lerdæklaget er fra
Weichsel og Øvre Saale. Lerlaget er ikke sammenhængende og er helt fraværende i områder vest for
Hovslund. Den samlede tykkelse af lerdæklag over det nedre magasin, som består af det miocæne Bastrup
Sand, viser at der er relativt tykke lerlag vest for Rugbjerg, Figur 3.7. Figuren viser også at den samlede
tykkelse af lerdæklag er ringe omkring Rugbjerg og Hovslund Stationsby, hvilket bekræftes af de dybe
boringer ved vandværkerne.

Figur 3.6. Lerdæklag over Mellem Sand (kvartært sand og Odderup Sand). Fra Redegørelsesrapporten for BevtoftHovslund.
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Figur 3.7. Samlet lertykkelse over Bastup Sand. Fra Redegørelsesrapporten for Bevtoft-Hovslund.

Grundvandsressourcen i kortlægningsområde: ”Bevtoft-Hovslund” er en forholdsvis stor
grundvandsforekomst, der fordeler sig på 3 overordnede grupper af magasiner, øvre, mellem og et nedre
magasin. Vandværkerne indvinder grundvand fra det mellemste og det nedre magasin. Det mellemste
magasin består af sand fra Saale istiden og Odderup Formationen. Det nedre magasin består af miocænt
sand fra Bastrup Formationen. Den lerede Arnum Formation adskiller ofte de to magasiner, men omkring
Rugbjerg og Hovslund Stationsby tyder de dybe boringer på, at lerlaget lokalt er fraværende. Samtidig er
også det øverste og mellemste grundvandsmagasin hydraulisk sammenhængende omkring Hovslund og
Rugbjerg vandværker. I området er der stor grundvandsdannelse, og grundvandskemien viser tydelig
sammenhæng mellem grundvandets strømningsveje og forhøjet nitratindhold i grundvandet. Nitrat er trængt
ned i de kvartære grundvandsmagasiner med den dybeste indtrængning i områder, som ligger højt i
terrænet, langs hovedopholdslinjen og på Toftlund bakkeø. Områderne svarer nogenlunde til nedenstående
afgrænsning af israndskomplekser, som er glacialtektonisk forstyrrede områder, Figur 3.8.
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Figur 3.8. Tolkede israndskomplekser i Redegørelsesrapporten for Bevtoft-Hovslund.

Der er påvist spor af pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider i de øvre kvartære magasiner i
kortlægningsområdet. Især BAM, men også atraziner, dichlorprop, MCPA, simazin, dichlobenil, DNOC,
dinoseb samt af bentazon og terbutylazin. I de mellemste magasiner er der fundet BAM, MCPA,
mechlorprop, atrazin og dichlorprop. Der er ikke fundet pesticider i nedre sand.
Mod vest og øst tiltager lerdæklagene i tykkelse og der er bedre beskyttelse af de øvre og mellemste
grundvandsmagasiner. Beskyttelsen af det dybe prækvartære sandmagasin er generelt rigtig god og der er
ikke tegn på at magasinet er påvirket af nitrat.
Størstedelen af kortlægningsområdet anvendes som landbrugsareal (84 %), mens byområder udgør 5 %, og
skov- og naturområder udgør tilsammen 11 %, jf. Redegørelsesrapporten for Bevtoft-Hovslund.
Udpegninger
Den hydrogeologiske kortlægning er en del af grundlaget for udpegning af OSD området og beregning af
indvindingsoplande, grundvandsdannende oplande samt aldersfordeling af det indvundne vand.
Indvindingsoplandene er afkortet til 200 års oplande i de tilfælde, hvor grundvandet er længere tid undervejs.
Der er foretaget en vurdering af nitratsårbarheden på baggrund af lertykkelser og grundvandskvalitet.
Magasinernes sårbarhed over for nitrat varierer inden for kortlægningsområdet. Generelt er der i
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størstedelen af OSD og indvindingsoplandene nogen eller stor sårbarhed i forhold til nitrat til de øvre og
mellemste magasiner. I nedre sand, Bastrup Sand, er der lille nitratsårbarhed.
Der er inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD foretaget en afgrænsning af nitratfølsomme
indvindingsområder (NFI) på baggrund af nitratsårbarhed og gradientforhold. Inden for dele af de
nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er der afgrænset indsatsområder (IO). Afgrænsningen er sket på
baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen.
På sandjorde indenfor OSD og indvindingsoplande udenfor OSD har Staten udpeget sprøjtemiddelfølsomme
indvindingsområder (SFI) og afgrænset indsatsområder (IO).
Udpegningerne fremgår af figuren nedenfor, Figur 3.9.

Figur 3.9. Kort over udpegninger i indsatsplanområdet.
3.2.

KORTLÆGNING UDFØRT AF REGION SYDDANMARK

Region Syddanmark forestår kortlægning af forureningslokaliteter. Kortlægningen 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.
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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
af den offentlige indsats.
Kortlægningen er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet, og der pågår fortsat adresseindsamling og V1kortlægning. Region Syddanmark prioriterer indsamling af oplysninger i OSD og indvindingsoplande højest.
Regionens kortlægninger ses i figuren nedenfor, Figur 3.10. Disse kortlægninger kan potentielt udgøre en
trussel mod grundvandsressourcen og det bør afklares om der skal foretages yderligere undersøgelser.

Figur 3.10. Områder med kortlagt jordforurening i indsatsplanområdet.

3.3.

KORTLÆGNING UDFØRT AF AABENRAA KOMMUNE

I 2014 udførte Aabenraa Kommune beregninger af arealstørrelse for BNBO og indvindingsoplande. Staten
vil fremover beregne indvindingsoplande og BNBO ved ændringer i indvindingsstrukturen. Både Aabenraa
Kommune og Staten afkorter indvindingsoplande til 200års indvindingsoplande, eller de fulde oplande i de
tilfælde, hvor grundvandet er mindre end 200 år om at dannes..
Indenfor BNBO er grundvandet kun 1 til 2 år om at nå fra randen til filterindtag. Beregningen for BNBO er
baseret på den aktuelle indvindingstilladelse (og analysefrekvens 1 til 2 år) og kan således ændres, såfremt
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indvindingen ændres. Beregninger viser arealstørrelser fra 0,14 til 0,58 ha. Der udlægges BNBO omkring
nye drikkevandsboringer til almene vandforsyninger.
Der blev i 2014 udarbejdet et datablad for hvert BNBO, som beskriver data og vurdering af
beskyttelsesbehovet. Databladene ses i Bilag 3. I 2017 indgik en række politiske partier en aftale om
pesticidstrategi, der i 2019 mundede ud i en BNBO-vejledning. BNBO’erne i Indsatsplan Hovslund-Rugbjerg
området, er vurderet i overensstemmelse med BNBO-vejledningen, på baggrund af databladene, seneste
grundvandskemiske analyser og øvrig kortlægning.

4. BESKRIVELSER OG HANDLINGER VEDR. DE ENKELTE VANDVÆRKER
4.1.

HOVSLUND VANDVÆRK

Hovslund Vandværk er etableret omkring 1910 og forsyner 203 forbrugere med drikkevand. Vandværk og
indvindingsboringer er beliggende i den vestlige ende af Hovslund Stationsby. Indvindingstilladelsen er på
35.000 m3 /år og udløber ved udgangen af år 2042. Den nuværende oppumpede mængde grundvand
varierer mellem ca. 30.000 og 43.000 m3/år.
Indvindingen sker fra to boringer, DGU nr. 151.789 og 151.1487, som begge ligger i den vestlige del af
Hovslund Stationsby. Boring DGU nr. 151.789 er fra 1977, er 51,5 meter dyb og filtersat 38-50 meter under
terræn i glacialt smeltevandssand (mellemste magasin). Boring DGU nr. 151.1487 er fra 2003, er 220 meter
dyb og filtersat i nedre sand (miocænt kvartssand) i to dybder fra 114-120 meter under terræn (filter 2) og fra
143-148 meter under terræn (filter 1). Der er et tyndt lerlag på 1 meter mellem de to filterniveauer i DGU nr.
151.1487. Det er ikke beskrevet i boreprofilet om sandlagene tilhører Odderup Formationen eller Bastrup
Formationen.
Vandværkets placering, indvindingsboring, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor
indvindingsoplandet fremgår af nedenstående figur, Figur 4.1.
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Figur 4.1. Indvindingsoplandet til Hovslund Vandværk med angivelse af indsatsområder (IO), indvindingsopland (IOL) og
forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt) samt placering af geologisk profilsnit igennem oplandet.

Omkring begge indvindingsboringer vurderes den samlede lertykkelse over indvindingsfiltret til at være under
15 meter, hvoraf kun ca. 6-10 meter er vandmættet, Figur 4.2. Lerlagene mellem de mellemste og det nedre
magasin er meget tynde omkring boring DGU nr. 151.1487. Lertykkelsen over indvindingsmagasinerne
tiltager mod vest. Det vurderes ud fra den geologiske tolkning, at der er tale om spændte magasiner.
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Figur 4.2. Geologisk forståelsesmodel for Hovslund Vandværk. Profilets længde svarer til længden af
indvindingsoplandet, og fremgår af figur 4.1. Det miocæne sandlag i figuren svarer til både det nedre og mellemste
magasin.

Der er udpeget indsatsområde i store dele af indvindingsoplandet. Indsatsområdet er udpeget i forhold til de
øvre og mellemste magasin, svarende til kvartære sandlag af smeltevandssand og grus og det miocæne
Odderup Sand.
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VANDKVALITET
For indvindingsboringerne er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid og de beregnede
parametre: ionbytning og forvitringsgrad, Figur 4.3.

Figur 4.3. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. Ionbytning og forvitringsgrad.

Den dybe boring DGU nr. 151.1487 er nitratfri, har et lavt sulfatindhold, og med relativ lav forvitringsgrad, der
vidner om at boringen ikke er påvirket af aktiviteter på terræn. Ionbytningsgraden er lav hvilket vidner om at
vandet ikke gennemstrømmer betydende lerlag. Der er indtil seneste analyse i 2016 ikke fundet pesticider
eller andre miljøfremmede stoffer i boringen. Vandtypen er stærkt reduceret (vandtype D), som viser, at
vandet er gammelt og velbeskyttet. Alderen af det oppumpede grundvand vurderes at være mere end 200
år. Der har været analyseret for Triazol, NN-dimethylsulfamid og Desphenyl-chloridazon i rentvand (til
forbruger), men uden fund. Der har ikke været analyseret for Chlorothalonil-amidsulfonsyre.
Boring DGU nr. 151. 789 indeholder nitrat i stigende koncentration. Sulfatindholdet er forhøjet, ionbytningen
lav og forvitringsgraden er høj. Parametrene vidner om stor sårbarhed, hvor nitratreduktionskapaciteten er
ved at være opbrugt. Der er fundet pesticider (BAM (2,6-Dichlorbenzamid), Atrazin og DEIA) under
grænseværdien i boringen. Seneste analyser for pesticider er fra 2015, Figur 4.4.

Figur 4.4. Tidsserier for fundne pesticider i boring 151.789.
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Vandtypen er iltet (vandtype B), som viser, at vandet er ungt og dårligt beskyttet.
Der er 2 jordforureningslokaliteter indenfor oplandet, men udenfor BNBO, begge kortlagt på V1
(bearbejdning af jern og stål, Engroshandel). En lille del af indvindingsoplandet ligger i Haderslev Kommune,
jf. Figur 4.1, og der er ingen kortlagte jordforureninger i dette område. Der er ikke fundet miljøfremmede
stoffer, som kunne stamme fra jordforureninger, i rentvand.
Jernbanen går igennem indvindingsoplandet og IO, men udenfor BNBO.
BNBO VURDERING
BNBO ligger i bymæssig bebyggelse og der er ingen kortlagte jordforureningslokaliteter indenfor BNBO,
Figur 4.5. Ribevej gennemskærer den vestlige del af BNBO. BNBO udgør 0,58 ha.

Figur 4.5. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter.

Vandværket har en relativt lille indvinding. Der er fund af nitrat og pesticider i den terrænære boring DGU nr.
151.789, og sårbarheden er stor. Der er kun et tyndt mættet lerdæklag over filtrene ved den dybe boring. I
forhold til pesticider vil utætheder, sprækker og spild boringsnært udgøre en stor trussel mod begge
boringer. Begge boringer ligger i bymæssig bebyggelse og på grund af arealanvendelsen er det ikke relevant
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at forholde sig til nitrat. Det bør sikres, at vejvand fra Ribevej og Rugbjergvej opsamles udenfor BNBO
således af eventuelle spild indenfor BNBO ikke forurener boringerne.
VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at de primære grundvandsmagasiner (mellemste sandmagasin og nedre magasin)
hvorfra Hovslund Vandværk indvinder, er ringe beskyttet boringsnært, men bedre beskyttet i
indvindingsoplandet. Der er afgrænset indsatsområder (IO) i forhold til det mellemste magasin. Der er nitrat
og fund af pesticider i indvindingsvandet fra det mellemste magasin. Nitratkoncentrationen er stigende og
reduktionskapaciteten kan være ved at være opbrugt. Der er derfor risiko for at nitratindholdet fortsat vil
stige. Den dybe boring, som indvinder fra det nedre magasin i miocænt kvartssand indvinder gammelt vand,
vandtype D, som ikke viser tegn på påvirkning fra terræn. På trods af den store indvindingsdybde er der
ingen betydende lerdæklag over indvindingsfiltrene. Der er derfor ringe beskyttelse boringsnært ved begge
boringer og for den terrænnære boring er der sårbart i oplandet.
Der findes ingen kortlagte jordforureningslokaliteter indenfor BNBO, men der ligger 2 V1 kortlagte
forureningslokaliteter i vandværkets indvindingsopland lige udenfor BNBO.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Hovslund Vandværk er sårbart overfor spild og uheld indenfor BNBO. Den terrænnære boring kan have kort
levetid på grund af fund af pesticider og nitrat. Vandværket har således kun en enkelt nitrat- og pesticidfri
boring, men med ringe lerdæklag. Nitrat vil ikke udgøre en trussel mod indvindingen indenfor en overskuelig
fremtid. Spild og uheld indenfor BNBO udgør derimod en stor trussel også mod den dybe boring. Ved
indvinding kan der boringsnært trækkes uønskede stoffer ned især når der ikke er lerdæklag over
indvindingsmagasinet.
Boringerne ligger i byområde, og vandværket skal indgå frivillige aftaler med beboerne om ingen brug af
sprøjtemidler i BNBO til begge boringer. I forhold til erhvervsmæssig brug af sprøjtemidler skal der indgås
frivillige aftaler om ingen brug af sprøjtemidler. Vejvand fra Ribevej og Rugbjergvej bør afledes udenfor
BNBO således at eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringerne.
Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Den terrænnære boring kan have kort levetid på grund af fund af pesticider og nitrat. Da vandværkets ene
boring er nitratfri og formodes at forblive nitratfri i mange år frem, vil det ikke være proportionalt at beskytte
mod nitrat i indvindingsoplandet til den terrænnære boring. For at øge levetiden for den terrænnære boring
bør der udvises forsigtighed med anvendelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i
indvindingsoplandet.
Der er risiko for at Hovslund Vandværk i fremtiden kun kan anvende den dybe boring. Hovslund Vandværk
bør derfor fremtidssikre sig i form af en ekstra boring uden for byen, alternativt ringforbindelse til andet
vandværk. Der skal indgås en dialog med Banedanmark om ingen brug af sprøjtemidler i
indvindingsoplandet.
Aktionsplanen for Hovslund Vandværk, Tabel 4.1, angiver de generelle og specifikke indsatser. Ansvaret er
fordelt mellem Aabenraa Kommune og Hovslund Vandværk med en overordnet tidsplan fra udgangen af
2021 til 2025.
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Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

HV

2021-

Vandværket bør sikre økonomi til en reserveboring eller
etablering af nødforsyning til andet vandværk.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning til
vandværk

HV

Løbende

Vandværket skal sikre at ubenyttede brønde og boringer
indberettes til kommunen ved tilslutning til vandværk.

Indenfor BNBO
kortlægges potentielle
forureningskilder

AAK og
HV

2021

Vandværk og kommune arbejder sammen på at kortlægge
forureningskilder til grundvandsforurening indenfor BNBO

Informationskampagner i
BNBO

AAK og
HV

2021-

Vandværk og kommune udarbejder sammen
informationsmateriale til lodsejere indenfor BNBO omkring
ingen brug af pesticider og muligheder for frivillige aftaler.

Aftaler med lodsejere
omkring ingen brug af
sprøjtemidler i BNBO

HV

2021-

Vandværket skal indgå aftaler med ejerne af ejendomme i
BNBO om ingen brug af sprøjtemidler indenfor BNBO.
Hvis frivillige aftaler ikke kan opnås, udsteder Aabenraa
Kommune påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24. Der
gives fuld erstatning i forbindelse med
rådighedsindskrænkningen i henhold til
miljøbeskyttelseslovens § 24.

Opfølgning på handlinger
til orientering i
Koordinationsforum

AAK

2022

Et år efter vedtagelsen af indsatsplanen orienteres
koordinationsforum om status for indsatser.

Revurdering af indsats

AAK

2025

Ved væsentlige ændringer foretager kommunen en
revurdering af indsatserne.

Jernbanestrækning

AAK

2021-

Kommunen indgår i dialog med Banedanmark om ingen
brug af sprøjtemidler langs jernbanen.

Revurdering af
analysekontrolprogram
for vandværket

AAK

2021-

Gennemgang af vandværkets analysekontrolprogram, så
der udtages analyser jf. Drikkevandsbekendtgørelsen,
samt for de parametre der er kritiske ift. eventuelt kortlagte
grunde.

Vurdering af
jordforureningslokaliteter
indenfor 300 m zonen i
indvindingsoplandet

RS

2021-

De to jordforureningslokaliteter skal vurderes i forhold til
indvindingsmagasinet.

Tabel 4.1. Aktionsplan for indsatsen ved Hovslund Vandværk. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK), Hovslund
Vandværk (HV) og Region Syddanmark (RS).
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4.2.

RUGBJERG VANDVÆRK

Rugbjerg Vandværk er etableret omkring 1909 og forsyner 27 forbrugere med drikkevand. Vandværk og
indvindingsboring er beliggende i den sydlige del af Rugbjerg. Indvindingstilladelsen er på 15.000 m 3 /år og
udløber ved udgangen af år 2042. Den nuværende oppumpede mængde grundvand er ca. 16.000 m3/år.
Indvindingen sker fra én boring, DGU nr. 160.1567, etableret i 2004. Boringen er 131 meter dyb og filtersat
124-130 meter under terræn i miocænt kvartssand (nedre magasin).
Vandværkets placering, indvindingsboring, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor
indvindingsoplandet fremgår af nedenstående figur, Figur 4.6.

Figur 4.6. Indvindingsoplandet til Rugbjerg Vandværk med angivelse af indsatsområder (IO), indvindingsopland (IOL) og
forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt) samt placering af geologisk profilsnit igennem oplandet. Der fremgår
en mindre V2-kortlagt lokalitet NØ for vandværkets indvindingsboring, der overlapper med tværsnitsprofilet. Lokaliteten
fremgår tydeligt på oversigtskortet på side 22 (Figur 4.9).

Omkring indvindingsboringen vurderes den samlede lertykkelse over indvindingsfiltret til at være 6 meter,
men da grundvandsspejlet formentlig ligger omkring 10 meter under terræn vil der ikke være mættet
lerdæklag over indvindingsfiltret, Figur 4.7. Der er ikke truffet dybere lerlag i boringen. Lertykkelsen over
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indvindingsmagasinet tiltager mod øst. Det vurderes ud fra den geologiske tolkning, at der er tale om et frit
grundvandsmagasin.

Figur 4.7. Geologisk forståelsesmodel for Rugbjerg Vandværk. Profilets længde svarer til længden af indvindingsoplandet. Det miocæne sandlag i figuren svarer til både det nedre og mellemste magasin.

Der er udpeget indsatsområde i store dele af indvindingsoplandet. Indsatsområdet er udpeget i forhold til de
øvre og mellemste magasin, svarende til kvartære sandlag af smeltevandssand og grus og det miocæne
Odderup Sand.
VANDKVALITET
For indvindingsboringen er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid og de beregnede
parametre: ionbytning og forvitringsgrad, Figur 4.8.

Figur 4.8. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. ionbytning og forvitringsgrad.
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Boring DGU nr. 160.1567 er nitratfri, og har et lavt sulfatindhold. Ionbytningsgrad og forvitringsgrad er
omkring 1, hvilket viser, at der ikke er påvirkning fra overfladen, men også at magasinet ikke er velbeskyttet
af lerdæklag, hvor der foregår ionbytningsprocesser. Der er ikke fundet pesticider eller andre miljøfremmede
stoffer i boringen. Seneste råvandsanalyse er fra september 2019.
Rentvand er analyseret for desphenyl-chloridazon uden fund. Der er ikke analyseret for NN-dimethylsulfamid
eller chlorothalonil-amidsulfonsyre i rentvand. Der er spor af trichlorethylen (TCE) og chloroform i 2003 på
hhv. 0,03 og 0,15 µg/l i rentvand, som stammer fra en af vandværkets sløjfede boringer. Stofferne er ikke
påvist siden. I 2018 er der spor af tetrachlorethylen (PCE) på 0,32 ug/l ved forbrugers taphane, men der er
ikke fundet spor af PCE i en analyse ved samme forbrugers taphane i 2020. Vandværket har været i dialog
med analyselaboratoriet, der mener at resultatet kan skyldes en fejl i analysen.
Det bemærkes, at hvis forsyningsnettet består af plastrør er der risiko for at stoffer som PCE kan diffundere
gennem røret. Det er derfor uvist om indholdet stammer fra råvandet. Vandtypen er stærkt reduceret
(vandtype D), som viser, at vandet er gammelt og velbeskyttet. Alderen af det oppumpede grundvand
vurderes at være mere end 200 år. Med udgangspunkt i råvandets relativt høje alder samt muligheden for at
fundet af PCE i 2018 beror på en analysefejl, vurderes det at der ikke er behov for yderligere opfølgning fra
vandværkets side. Aabenraa Kommune vil dog indgå i dialog med Region Syddanmark om kildeopsporing af
mulige jordforureningslokaliteter inden for vandværkets indvindingsopland.
Analyser fra nu sløjfede vandværksboringer har vist indhold af nitrat og pesticider i mere terrænnære
magasiner.
Der er 1 jordforureningslokalitet indenfor oplandet, men udenfor BNBO. Lokaliteten er kortlagt på V2
(tidligere smedje). En lille del af indvindingsoplandet ligger i Haderslev Kommune, Figur 4.7, og der er ingen
jordforureningslokaliteter i dette område. Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer, som kunne stamme fra
jordforureninger, i rentvand.
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BNBO VURDERING
BNBO ligger delvist i bymæssig bebyggelse og på landbrugsareal. Der er ingen kortlagte
jordforureningslokaliteter indenfor BNBO, Figur 4.9. BNBO udgør 0,14 ha.

Figur 4.9. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter.

Vandværket har en lille indvinding. Der er kun et tyndt mættet lerdæklag over filteret. Der er ud fra
grundvandskemien ikke tegn på at nitrat vil udgøre en trussel indenfor en overskuelig fremtid. I forhold til
pesticider vil utætheder, sprækker og spild boringsnært udgøre en stor trussel mod boringen. Boringen ligger
delvist i bymæssig bebyggelse og på et landbrugsareal. Vandværket skal indgå aftaler med landbruget og
private lodsejere om ingen brug af pesticider i BNBO.
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VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin (nedre magasin) hvorfra Rugbjerg Vandværk
indvinder, er ringe beskyttet boringsnært, men bedre beskyttet i indvindingsoplandet. Der er afgrænset
indsatsområder (IO) i forhold til de mellemste/øverste magasiner. Den dybe boring, som indvinder fra det
nedre magasin i miocænt kvartssand indvinder gammelt vand, vandtype D, som ikke viser tegn på påvirkning
fra terræn. Det vurderes, at der er ringe beskyttelse boringsnært mod pesticider, men tilstrækkelig
beskyttelse i oplandet. Nitrat vil ikke udgøre en trussel mod boringen indenfor en overskuelig fremtid.
Der findes én V2 kortlagt jordforureningslokalitet boringsnært, dog udenfor BNBO.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Rugbjerg Vandværk er sårbart overfor spild og uheld indenfor BNBO. Ved indvinding kan der boringsnært
trækkes uønskede stoffer ned især fordi der ikke er lerdæklag over indvindingsmagasinet.
BNBO ligger delvist i byområde og i landbrugsområde, og vandværket skal indgå aftaler med både private
og erhvervs-lodsejere om ingen brug af sprøjtemidler.
Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Da vandværkets ene boring er nitratfri og formodes at forblive nitratfri i mange år frem, vil det ikke være
proportionalt at beskytte mod nitrat i indvindingsoplandet.
Der er risiko for at Rugbjerg Vandværk er truet i forhold til pesticider boringsnært, og Rugbjerg Vandværk bør
derfor fremtidssikre sig i form af en ekstra boring uden for byen, alternativt ringforbindelse til andet
vandværk.
Aktionsplanen for Rugbjerg Vandværk, Tabel 4.2, angiver de generelle og specifikke indsatser. Ansvaret er
fordelt mellem Aabenraa Kommune og Rugbjerg Vandværk med en overordnet tidsplan fra udgangen af
2021 til 2025.
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Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

RBV

2021-

Vandværket bør sikre økonomi til en reserveboring
eller etablering af nødforsyning til andet vandværk.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning til
vandværk

RBV

Løbende

Vandværket skal sikre at ubenyttede brønde og
boringer indberettes til kommunen ved tilslutning til
vandværk.

Indenfor BNBO
kortlægges potentielle
forureningskilder

AAK og
RBV

2021

Vandværk og kommune arbejder sammen på at
kortlægge forureningskilder til grundvandsforurening
indenfor BNBO

Informationskampagner i
BNBO

AAK og
RBV

2021-

Vandværk og kommune udarbejder sammen
informationsmateriale til lodsejere indenfor BNBO
omkring ingen brug af pesticider og muligheder for
frivillige aftaler.

Aftaler med lodsejere
omkring ingen brug af
sprøjtemidler i BNBO

RBV

2021-

Vandværket skal indgå aftaler med ejerne af
ejendomme i BNBO om ingen brug af sprøjtemidler
indenfor BNBO. Hvis frivillige aftaler ikke kan opnås,
udsteder Aabenraa Kommune påbud efter
miljøbeskyttelseslovens § 24. Der gives fuld erstatning
i forbindelse med rådighedsindskrænkningen i henhold
til miljøbeskyttelseslovens § 24.

Opfølgning på handlinger
til orientering i
Koordinationsforum

AAK

2022

Et år efter vedtagelsen af indsatsplanen orienteres
koordinationsforum om status for indsatser.

Kildeopsporing af mulige
jordforureningslokaliteter

AAK

2022

Aabenraa Kommune indleder en dialog med Region
Syddanmark med henblik på behovet for
kildeopsporing af mulige forureningslokaliteter inden for
vandværkets indvindingsopland.

Revurdering af indsats

AAK

2025

Ved væsentlige ændringer foretager kommunen en
revurdering af indsatserne.

Vurdering af
jordforureningslokaliteter
indenfor 300 meter zonen
i indvindingsoplandet.

RS

2021-

Jordforureningslokaliteten skal vurderes i forhold til
indvindingsmagasinet

Tabel 4.2. Aktionsplan for indsatsen ved Rugbjerg Vandværk. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK), Rugbjerg
Vandværk (RBV) og Region Syddanmark (RS).
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