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Endelig vedtagelse af planen
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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. Kilde: SDFE.

2. INDSATSPLANOMRÅDET
Indsatsplanen for Tinglev-Ravsted området omfatter OSD og indvindingsoplandene til Bylderup Bov
Vandværk, Bylderup Lendemark Vandværk, Fogderup Vandværk, Ravsted Vandværk, Terkelsbøl
Vandværk, Tinglev Vandværk – Skovfennen og Tinglev Vandværk – Tømrersvinget i den vestlige del af
Aabenraa Kommune. Kortlægningsområdet rækker ind i Tønder Kommune, 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
Tinglev-Ravsted, Aabenraa Kommune. Kilde SDFE, Miljøgis.dk, GEUS.dk – Jupiter.

3. KORTLÆGNING
Naturstyrelsen har i 2015 foretaget grundvandskortlægning for Tinglev-Bedsted kortlægningsområde.
Indsatsplanområde Tinglev-Ravsted udgør den del af kortlægningsområdet, som ligger i Aabenraa
Kommune. I 2014 har Aabenraa Kommune udarbejdet BNBO for Bylderup Bov, Bylderup Lendemark,
Fogderup, Ravsted, Terkelsbøl, Tinglev – Skovfennen og Tinglev – Tømrersvinget 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/tinglev-bjerndrup-bedsted-oe-hoejst-mfl/
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Geologien og grundvandsmagasinerne
De geologiske aflejringer af sand og ler udgør henholdsvis kortlægningsområdets grundvandsmagasiner og
beskyttende dæklag. Derfor er kendskab til aflejringernes fordeling vigtig både 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 (Figur 3.1).
Hovedstilstandslinjen, der markerer Nordøstisens maksimale udbredelse i Sen Weichsel, forløber tæt på
kortlægningsområdets østlige afgrænsning fra Rødekro mod Bolderslev til Kliplev. Ved Hovedstilstandslinjen
er landskabet præget af morænelandskab fra sidste istid med overvejende lerbund i nord og sandbund i syd.
Vest for Hovedstilstandslinjen ligger Tinglev Hedeslette, der tæt ved Hovedstilstandslinjen har et dødisrelief,
hvilket tolkes som, at Nordøstisens fremstød har dækket området, inden isen stod ved Hovedstilstandslinjen.
Dødisrelieffet har en udbredelse fra Rødekro til Ravsted mod vest og til Tinglev og Kliplev mod sydøst. Det
udgør således en stor del af den sydlige del af indsatsplanområdet. De kvartære istidsaflejringer består dels
af smeltevandssand, - grus og -sten, som udgør områdets vandførende grundvandsmagasiner. Desuden
består de kvartære aflejringer af moræneler og smeltevandsler, som er vandstandsende, såfremt det findes i
sammenhængende lag og ikke er opsprækket. Området er påvirket af glacialtektonisk aktivitet, som har
medført at de geologiske lag kan være skråtstillede, og gennemskåret af begravede dalsystemer.
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Figur 3.1. Modificeret efter Redegørelsen for Tinglev – Ravsted - Uddrag af Per Smeds landskabskort over Danmark
(Smed, P., 1978. Landskabskort over Danmark).

Det jyske vandskel ligger øst for området, således at området afvander mod syd og vest til Vidåen.
De terrænnære jordlag i indsatsplanområde Tinglev-Ravsted består overvejende af senglacialt
ferskvandssand og postglacialt ferskvandssand i lavninger og dale, Figur 3.2. Enkelte steder er der indslag
af smeltevandssand og -grus samt moræneler.
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Figur 3.2. Jordartskort 1:25.000 for Indsatsplanområde Tinglev - Ravsted. Kilde: Geus.dk, miljøgis.dk

Under istidsaflejringerne findes de ældre prækvartære aflejringer. Kortlægningsområdet gennemskæres fra
vest mod øst af en sænkningsstruktur, som betegnes Tønder Graven. I Tønder Graven er de miocæne
aflejringer dybt nedforkastede i forhold til tilsvarende miocæne aflejringer uden for Tønder Graven. Der ses
flere markante dalsænkninger ned i prækvartæroverfladen, blandt andet inden for Tønder Gravens
forkastningsstruktur, hvor der ydermere er sket erosion ned i de miocæne aflejringer, og der er således
kortlagt flere mere eller mindre sammenhængende begravede dale i indsatsplanområdet, som dog er svagt
dokumenteret.
De øvre prækvartære aflejringer består inden for kortlægningsområdet af sedimenter fra den miocæne
lagserie. Boringsdata viser, at de miocæne aflejringer ved prækvartæroverfladen oftest udgøres af Gram
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Formationen, bestående af marint ler/silt eller Odderup Formationen, bestående af marint sand. I
kortlægningen er det beskrevet mere skematisk, hvilke lag der er fundet i området (se Figur 3.3).

Figur 3.3. Oversigt over aflejringerne i Tinglev-Ravsted indsatsplanområde. Fra Redegørelsesrapporten for TinglevBedsted.

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
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Odderup Sand og Bastrup Sand. De afgrænses nedad til af Arnum formationen, Klintinghoved Formationen
og Vejle Fjord Formationen. Billund Sand er ikke repræsenteret i indsatsplanområdet.
Grundvandsressourcen i kortlægningsområde: ”Tinglev-Bedsted” er en forholdsvis stor
grundvandsforekomst, der fordeler sig på fire kvartære grundvandsmagasiner, KS1-KS4, hvoraf de nederste
anses som primære magasiner, idet vandværkerne indvinder fra disse. Desuden er der to dybere, miocæne
grundvandsmagasiner, Odderup Sand og Bastrup Sand, hvor vandværkerne indvinder fra det øverste
magasin, Odderup Sand.
Der er påvist spor af pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider i de øvre kvartære
grundvandsmagasiner, KS1, KS2 og KS3 er der konstateret overskridelser af drikkevandskvalitetskravet for
enkeltstoffer på 0,1 ug/l.
I det øvre, terrænnære kvartære grundvandsmagasin, KS1, er der påvist spor af pesticider og
nedbrydningsprodukter af pesticider, og der er konstateret overskridelser af drikkevandskvalitetskravet for
enkeltstoffer på 0,1 ug/l.
I de to øverste primære grundvandsmagasiner, KS2 og KS3, er der ligeledes påvist pesticider og
nedbrydningsprodukter fra pesticider. Pesticidkoncentrationen for enkeltstoffer overskrider i en del tilfælde
kvalitetskravet for drikkevand. Der er gjort enkelte fund af olieprodukter og klorerede opløsningsmidler i
boringer i kortlægningsområdet, men under kvalitetskravet til drikkevand, og de vurderes ikke at udgøre et
generelt problem i forhold til vandforsyningen i området.
Størstedelen af kortlægningsområdet anvendes som landbrugsareal (83,5 %), mens byområder udgør 5,9
%, og skov- og naturområder udgør tilsammen 9,2 %, jf. Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.
De primære grundvandsmagasiner i indsatsplanområdet er således de kvartære sandlag, KS2, KS3 og KS4
samt det prækvartære Odderup Sand. Alle fire grundvandsmagasiner benyttes til drikkevandsindvinding i
Tinglev – Ravsted indsatsplanområde.
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 varierende sårbarhed i de kvartære og øvre
miocæne magasiner i indsatsplanområdet.
Nedenfor ses et tværsnit, der viser et eksempel fra kortlægningsområdet på de geologiske forhold ved to
boringer, DGU nr. 159.582 og DGU nr. 159.1276, der ligger i en begravet dal ved Fogderup (Figur 3.4).
Boringerne er knapt 50 m dybe og repræsenterer en for kortlægningsområdet typisk kvartær lagserie med
skiftende lag af smeltevandssand og moræneler/smeltevandsler. Profilet løber fra vest mod øst.
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Figur 3.4. Profilsnit gennem 2 boringer ved Fogderup. Som baggrund ses de hydrostratigrafiske lag, som de er tolket i
den hydrostratigrafiske model, hvor sandlag er vist i røde nuancer, mens lerlag er vist i brune nuancer. Fra
Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.

I Figur 3.5 ses tykkelsen af akkumulerede, reducerede lerdæklag over de primære grundvandsmagasiner
sammen med vandtyperne i det enkelte grundvandsmagasin. Vandtypen og lerdæklagets tykkelse viser hvor
sårbart grundvandsmagasinet er.
I det øverste grundvandsmagasin (KS2), er alle vandtyper repræsenteret, men de nitratholdige vandtyper (A
og B) dominerer. Magasinet er dårligt beskyttet og i hydraulisk sammenhæng med det øvre sekundære
grundvandsmagasin, KS1. De øvrige grundvandsmagasiner KS3, KS4 og Odderup Sand er domineret er
reducerede vandtyper (C og D) som indikerer god beskyttelse af magasinet. Dog viser lertykkelsen over
KS3, at magasinet kun er delvist beskyttet og magasinet har således nogen sårbarhed overfor nitrat.
De to nederste grundvandsmagasiner KS4 og Odderup Sand har overvejende lille nitratsårbarhed.
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Figur 3.5 Tykkelse af akkumuleret, reduceret ler over de primære grundvandsmagasiner (KS2, KS3, KS4 og Odderup
Sand) er vist sammen med vandtyper. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.

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.
Indsatsplanområdet ligger udenfor OSD.
Der er foretaget en vurdering af nitratsårbarheden på baggrund af lertykkelser og grundvandskvalitet.
Magasinernes sårbarhed over for nitrat varierer inden for kortlægningsområdet. I indvindingsoplandene til
Fogderup og Terkelsbøl Vandværk, som indvinder fra det øverste primære grundvandsmagasin (KS2), ses
stort set udelukkende stor nitratsårbarhed. Omvendt ses der for, henholdsvis Tinglev Vandværkerne
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(Tømrersvinget 15 og Skovfennen 4), som indvinder fra det nederste primære grundvandsmagasin, Odderup
Sand, udelukkende lille nitratsårbarhed. For de resterende vandværker i indsatplanområdet, som indvinder
fra de mellemliggende magasiner, KS3 og KS4, er nitratsårbarheden ikke så entydig inden for det enkelte
indvindingsopland. For indvindingsoplandene til Bylderup Bov Vandværk, Bylderup Lendemark Vandværk
og Ravsted Vandværk er der i kortlægningen vurderet nogen til stor nitratsårbarhed i hele eller dele af
indvindingsoplandene på trods af reducerede vandtyper.
Der er inden for 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 3.6.

Figur 3.6. Kort over udpegninger i indsatsplanområdet. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, GEUS.dk – Jupiter.
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3.2.

KORTLÆGNING UDFØRT AF REGION SYDDANMARK

Region Syddanmark forestår kortlægning af forurenede lokaliteter. Kortlægningen foregår på to niveauer.
Vidensniveau 1 (V1) betyder, at der historisk set har været aktiviteter, som kan have medført forurening, men
dette er ikke undersøgt nærmere. Vidensniveau 2 (V2) betyder, at der er konstateret forurening, som kan
udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko.
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 af forureninger i området er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet, og der pågår fortsat
adresseindsamling og V1-kortlægning. Region Syddanmark prioriterer indsamling af oplysninger i OSD og
indvindingsoplande højest.
Regionens kortlægninger ses i figuren nedenfor, Figur 3.7. Disse kortlægninger kan potentielt udgøre en
trussel mod grundvandsressourcen og det bør afklares om der skal foretages yderligere undersøgelser.

Figur 3.7. Områder med kortlagt jordforurening i indsatsplanområdet. Kilde: SDFE, GEUS.dk, Region Syddanmark.
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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 200 års 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
indvindingen ændres. Beregningerne har medført BNBO arealer i intervallet 0,66 til 8,2 ha. Der udlægges
BNBO omkring nye drikkevandsboringer til almene vandforsyninger. BNBO vil ændres hvis
indvindingsintensiteten på den enkelte boring ændres.
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 indsatsplanområdet TinglevRavsted, 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.

BYLDERUP BOV VANDVÆRK

Bylderup Bov Vandværk er oprindeligt etableret i 1936, men er udvidet i 1970´erne. Vandværket forsyner ca.
530 forbrugere med drikkevand. Indvindingsboringerne er beliggende i et skovområde ca. 1,5 km nord for
vandværket. Indvindingstilladelsen er på 120.000 m3/år og udløber ved udgangen af år 2028. Den
nuværende oppumpede mængde grundvand varierer mellem ca. 110.000 og 120.000 m3/år. Vandværket har
nødforbindelse til Bylderup Lendemark Vandværk.
Indvindingen sker fra tre boringer, DGU nr. 167.1215, 167.1216 og 167.1299. Boring DGU nr. 167.1215 er
fra 1993, er 70 meter dyb og filtersat 30-37 meter under terræn. Boring DGU nr. 167.1216 er fra 1993, er 44
meter dyb og er filtersat 28-38 meter under terræn. Boring DGU nr. 167.1299 er 45 meter dyb, og er filtersat
32 til 42,5 meter under terræn. Alle tre boringer er filtersat i glacialt smeltevandssand (det kvartære
grundvandsmagasin KS3).
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 Bylderup Bov Vandværk med angivelse af indsatsområder (IO), sprøjtemiddel
følsomme indvindingsområder (SFI) og forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt) samt placering af geologisk
profilsnit igennem oplandet. Kilde: SDFE, Region Syddanmark, Miljøgis.dk

Omkring de tre indvindingsboringer vurderes den samlede lertykkelse over indvindingsfiltret til at være over
15 meter, Figur 4.2. Det fremgår ligeledes af figuren at lerlaget over boringerne tynder ud længere ude i
indvindingsoplandet. Det vurderes ud fra den geologiske tolkning, at der er tale om spændte magasiner, som
yder nogen beskyttelse af grundvandsmagasinet.
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Figur 4.2. Geologisk forståelsesmodel for Bylderup Bov Vandværk. Profilets længde svarer til længden af
indvindingsoplandet, og fremgår af Figur 4.1. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.

Der er udpeget indsatsområde i store dele af indvindingsoplandet. Indsatsområdet er udpeget i forhold til det
kvartære grundvandsmagasin KS3.
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VANDKVALITET
For indvindingsboringerne er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid samt de
beregnede parametre: ionbytning og forvitringsgrad, Figur 4.3. Der er ikke produceret tidsserier for DGU nr.
167.1299, da der kun foreligger en enkelt analyse fra 2019.

Figur 4.3. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. Ionbytning og forvitringsgrad for boringerne DGU nr. 167.1215 og
167.1216.

Vandkvaliteten bekræfter, at boringerne indvinder fra det samme magasin. Der er ikke konstateret nitrat i
boringerne og der er et lavt indhold af sulfat på omkring 2 mg/l. Dette gælder alle tre boringer.
Ionbytningsgraden er høj og indikerer, at vandet strømmer gennem lerlag inden det når
grundvandsmagasinet. Vandkvaliteten viser således, at på trods af at lerdæklagene over magasinet indikerer
nogen sårbarhed overfor nitrat, så er magasinet velbeskyttet.
Der er indtil seneste analyse i 2019 ikke fundet pesticider boringerne, dog bemærkes at der de seneste 2 år
er kommet krav om analyse for flere pesticidtyper (1,2,4-triazol, NN-dimethylsulfamid, desphenyl
chloridazon, chlorothalonil-amidsulfonsyre, alachlor, dimethachlor, metazachlor og propachlor). Disse nye
stoffer er ikke analyseret i DGU nr. 167.1215 og 167.1216. DGU nr. 167.1299 er i 2019 analyseret for triazol,
NN-dimethylsulfamid og desphenyl-chloridazon uden fund, men ikke for de øvrige nye pesticider. Der har
ikke været analyseret for de nye pesticider i rentvand (til forbruger).
Der er ikke analyseret for øvrige miljøfremmede stoffer i boringerne. I rentvand er der analyseret for, men
ikke påvist indhold af øvrige miljøfremmede stoffer.
Vandtypen er stærkt reduceret (vandtype D), som viser, at vandet der indvindes er gammelt og magasinet
er velbeskyttet. Alderen af det oppumpede grundvand vurderes i redegørelsen overvejende at være mindre
end 200 år, hvilket fremgår af Figur 4.4.
.
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Figur 4.4. Aldersfordelt, fuldt udviklet indvindingsopland for Bylderup Bov Vandværk. Indvindingsoplandet er afskåret ved
200 år.
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Figur 4.5 viser det modelberegnede aldershistogram for Bylderup Bov Vandværk. Histogrammet viser at
grundvandet overvejende er mellem 30 og 150 år gammelt.

Figur 4.5. Aldersfordeling for det grundvandsdannende opland, Bylderup Bov Vandværk. Fra hydrostratigrafisk,
hydrogeokemisk og hydrologisk model for Tinglev-Bedsted kortlægningsområde.

Der er ikke kendte jordforureningslokaliteter indenfor indvindingsoplandet (Figur 4.1).
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BNBO VURDERING
Vandværket forventes bevaret for sikkerhed for vandforsyningen, og BNBO vurderes i forhold til
forureningskilder og sårbarhed overfor pesticider og nitrat. BNBO for Bylderup Bov Vandværk ligger dels i
skov, dels i landbrugsområde og der er ikke udpeget kortlagte jordforureningslokaliteter indenfor BNBO,
Figur 4.6. En mindre sidevej til Sottrupvej, gennemskærer den nordlige del af BNBO. BNBO udgør 8,2 ha.

Figur 4.6. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, Region
Syddanmark.

Vandværket har en relativt stor indvinding. Vandkvaliteten tyder på at grundvandsmagasinet er velbeskyttet i
forhold til nitrat og at den nuværende indvinding ikke medfører øget påvirkning fra overfladen.
Der er generelt ikke analyseret for de nye pesticider i indvindingsboringerne. I forhold til pesticider vil
utætheder, sprækker, samt sænkningstragtens udbredelse ved spild boringsnært udgøre en stor trussel mod
alle tre boringer. Hertil kommer at alle boringer er filtersat i det samme magasin og en forurening med
pesticider vil derfor være en stor trussel i forhold til hele kildepladsen.
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Boringerne ligger i skov, og på grund af arealanvendelsen er det ikke relevant at forholde sig til nitrat. Det
skal sikres, at vejvand fra sidevejen til Sottrupvej opsamles udenfor BNBO således af eventuelle spild
indenfor BNBO ikke forurener boringerne.
VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det kvartære grundvandsmagasin (KS3) hvorfra Bylderup Bov Vandværk
indvinder, er godt beskyttet boringsnært, men dårligere beskyttet i indvindingsoplandet. Der er afgrænset
indsatsområder (IO) i forhold til det KS3. Der er ikke konstateret nitrat, og der er ikke fund af pesticider i
indvindingsvandet fra KS3.
Der findes ingen kortlagte jordforureningslokaliteter indenfor BNBO.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Bylderup Bov Vandværk er sårbart overfor spild og uheld indenfor BNBO. Boringerne er velbeskyttede, men
indvinder fra samme magasin. I forhold til erhvervsmæssig brug af sprøjtemidler skal der indgås frivillige
aftaler om ingen brug af sprøjtemidler.
Vejvand fra sidevejen til Sottrupvej bør afledes udenfor BNBO således at eventuelle spild og uheld på vejen
ikke forurener boringerne.
Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Vandkvaliteten indikerer at boringerne er velbeskyttede og vurderes at have lang levetid. Tykkelsen af
lerdæklag i indvindingsoplandet tyder imidlertid på at indvindingsmagasinet har nogen sårbarhed. Der er
udpeget IO og SFI i dele af indvindingsoplandet. Da der ikke er konstateret indhold af nitrat i boringerne og
der i øvrigt ikke er tegn på overfladepåvirkning vurderes det ikke proportionalt at beskytte mod nitrat i
indvindingsoplandet. Dog bør der udvises forsigtighed med anvendelse af pesticider og andre
miljøfremmede stoffer i indvindingsoplandet, og der skal iværksættes kampagner mod brug af sprøjtemidler i
IO samt i BNBO.
Kildepladsen er sårbar, idet alle tre boringer indvinder fra det samme magasin. Hvis der skulle opstå en
magasinforurening bør vandværket sikre sig, at de har økonomi til at bore dybere. Vandværket har
nødforbindelse til Bylderup Lendemark Vandværk, som er et mindre vandværk end Bylderup Bov.
Aktionsplanen for Bylderup Bov Vandværk, Tabel 4.1, angiver de generelle og specifikke indsatser. Ansvaret
er fordelt mellem Aabenraa Kommune og Bylderup Bov Vandværk med en overordnet tidsplan fra 2021 til
2025.
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Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

AAK og
BBV

2021-

Dialog og afklaring om forsyningssikkerhed.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning
til vandværk

BBV

Løbende

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

Indenfor BNBO
kortlægges potentielle
forureningskilder

AAK og
BBV

2021

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

Informationskampagner
i BNBO samt i IO

AAK og
BBV

2021-

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

Aftaler med lodsejere
omkring ingen brug af
sprøjtemidler i BNBO

BBV

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.

Analyser af de nye
pesticider i boringerne

BBV

2021

Der er landsdækkende mange fund af de nye pesticider
og det skal sikres at boringerne ikke er forurenet med
pesticider inden der kan indgås aftaler om ingen brug af
sprøjtemidler i BNBO.

Tabel 4.1. Aktionsplan for indsatsen ved Bylderup Bov Vandværk. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK) og
Bylderup Bov Vandværk (BBV).
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4.2.

BYLDERUP LENDEMARK VANDVÆRK

Bylderup Lendemark Vandværk er etableret i 1949 og forsyner 370 forbrugere med drikkevand. Vandværk
og indvindingsboringer er beliggende i den nordlige del af Bylderup Bov. Indvindingstilladelsen er på 56.000
m3 /år og udløber ved udgangen af 2042. Den nuværende oppumpede mængde grundvand er ca. 55.000
m3/år. Vandværket har nødforbindelse til Bylderup Bov Vandværk.
Indvindingen sker fra tre boringer, DGU nr. 167.231, DGU nr. 167.537 og DGU nr. 167.593. DGU nr.
167.321 er etableret i 1949, boringen er 35,5 meter dyb og filtersat 28,5 – 33,5 meter under terræn. DGU nr.
167.537 er etableret i 1970, boringen er 33 meter dyb og filtersat 28 – 33 meter under terræn. DGU nr.
167.593 er etableret i 1975, boringen er 34 meter dyb og filtersat fra 27,5 - 33,5 meter under terræn. Alle tre
boringer er filtersat i glacialt smeltevandssand (det kvartære grundvandsmagasin KS3).
Vandværkets placering, indvindingsboring, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor
indvindingsoplandet fremgår af nedenstående Figur 4.7.

Figur 4.7. Indvindingsoplandet til Bylderup Lendemark Vandværk med angivelse af indsatsområder (IO),
Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), opland og forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt), samt
placering af geologisk profilsnit igennem oplandet. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, Region Syddanmark.
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Omkring indvindingsboringerne vurderes den samlede lertykkelse over indvindingsfiltret til at være mere end
15 meter, men lerlaget tynder ud og er kun omkring 5 meter tykt i den nordlige del af indvindingsoplandet,
Figur 4.8. Det vurderes ud fra den geologiske tolkning, at der er tale om et spændt grundvandsmagasin.

Figur 4.8. Geologisk forståelsesmodel for Bylderup Lendemark Vandværk. Profilets længde svarer til længden af
indvindings-oplandet jf. Figur 4.7. I det nederste profil er der zoomet ind på de tre indvindingsboringer. Fra
Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.

Der er udpeget indsatsområde i den nordlige halvdel af indvindingsoplandet. Indsatsområdet er udpeget i
forhold til det kvartære grundvandsmagasin, KS3.
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VANDKVALITET
For indvindingsboringen er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid samt de beregnede
parametre: ionbytning og forvitringsgrad, Figur 4.9.

Figur 4.9. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. ionbytning og forvitringsgrad. På baggrund af Geus.dk – Jupiter.

Alle tre indvindingsboringer er nitratfrie, og har lavt indhold af sulfat. Vandkvaliteten indikerer, at magasinet
er velbeskyttet idet ionbytning og forvitringsgrad peger på, at vandet strømmer gennem beskyttende lerlag
samt at magasinet ikke er overfladepåvirket.
Indholdet af klorid er stabilt, men lidt højere end normalt. Det er uvist om kloridindholdet kan skyldes
påvirkning fra saltning af veje, påvirkning fra losseplads eller om der er aflejringer fra mellemistider eller
prækvartære aflejringer som medfører en mindre saltvandspåvirkning.
Der er ikke fundet pesticider i boringerne eller i rentvand. Seneste analyser for pesticider var i 2017 og der er
således ikke analyseret for de nye pesticider (1,2,4-triazol, NN-dimethylsulfamid, desphenyl chloridazon,
chlorothalonil-amidsulfonsyre, alachlor, dimethachlor, metazachlor og propachlor).
Boringerne er ikke analyseret for øvrige miljøfremmede stoffer. I rentvand der er spor af BTEX´er i 2003 og
2013, som ikke er påvist siden.
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Vandtypen er stærkt reduceret (vandtype D), som indikerer at vandet er gammelt og magasinet er
velbeskyttet. Kortlægningen har vist at noget af vandet er mellem 100 og 200 år, men at det overvejende er
mere end 200 år gammelt, Figur 4.10.

Figur 4.10. Aldersfordelt fuldt udviklet indvindingsopland for Bylderup Lendemark Vandværk. Indvindingsoplandet er
afskåret ved 200 år. Modificeret fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.

24

Figur 4.11 viser det modelberegnede aldershistogram for Bylderup Lendemark Vandværk. Histogrammet
viser at grundvandet overvejende er mere end 150 år gammelt.

Figur 4.11. Aldersfordeling for det grundvandsdannende opland, Bylderup Lendemark Vandværk, fra Hydrostratigrafisk,
hydrogeokemisk og hydrologisk model for Tinglev – Bedsted Kortlægningsområde.

Der er seks jordforureningslokaliteter indenfor indvindingsoplandet, heraf er én indenfor BNBO. Lokaliteten
er kortlagt på V1 (servicestation fra 1950-1995 samt autoværksted). De øvrige lokaliteter ligger mere end
400 meter fra boringerne. Der befinder sig en V2-kortlagt lokalitet omkring 1 km øst for boringerne, hvor
kortlægningen har vist at der har været drift af affaldsbehandlingsanlæg.
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BNBO VURDERING
Vandværket forventes bevaret for sikkerhed for vandforsyningen, og BNBO vurderes i forhold til
forureningskilder og sårbarhed overfor pesticider og nitrat. BNBO ligger i bymæssig bebyggelse. Der er én
kortlagt jordforureningslokalitet indenfor BNBO, Figur 4.12. BNBO udgør 4,2 ha.

Figur 4.12. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter. Kilde: SDFE, miljøgis.dk, Region
Syddanmark.

Vandværket har en relativt lille indvinding. Der er ud fra grundvandskemien ikke tegn på, at nitrat vil udgøre
en trussel indenfor en overskuelig fremtid. Dette underbygges af, at boringerne ligger i bymæssig
bebyggelse. I forhold til pesticider vil utætheder, sprækker og spild boringsnært udgøre en stor trussel mod
boringen.
Vejene Lendemark og Gammel Sottrup Vej går gennem BNBO. Vejvand bør afledes udenfor BNBO således
at eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringerne.
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VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det kvartære grundvandsmagasin (KS3), hvorfra Bylderup Lendemark Vandværk
indvinder, er velbeskyttet boringsnært, men mindre godt beskyttet i indvindingsoplandet. Der er afgrænset
indsatsområder (IO) i forhold til KS3, hvorfra alle tre boringer indvinder. Alle tre boringer har en vandkvalitet,
som ikke viser tegn på påvirkning fra terræn.
Der findes én V1 kortlagt jordforureningslokalitet inden for BNBO.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Bylderup Lendemark Vandværk er sårbart overfor spild og uheld indenfor BNBO. Boringerne er alle af ældre
dato, hvorfor utætheder omkring boringen potentielt udgør en stor risiko. Ved indvinding kan der boringsnært
trækkes uønskede stoffer ned på trods af, at der er velbeskyttet omkring boringerne.
BNBO ligger i byområde, og vandværket bør udarbejde informationsmateriale og udføre kampagner for
private husejere om ingen brug af pesticider i BNBO.
Vejvand bør afledes udenfor BNBO således at eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringerne.
Der har fra 1950 til 1995 været en servicestation indenfor BNBO (V1 kortlagt lokalitet). Råvandet bør
analyseres for øvrige miljøfremmede stoffer - herunder for MTBE, da dette blev tilsat som oktanforbedrer til
blyfri benzin i en del af driftsperioden.
Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Alle vandværkets boringer er nitratfrie og formodes at forblive nitratfrie i mange år frem. Dette underbygges
af der ikke er udpeget IO i den sydlige del af oplandet, samt at der i den nordlige del er et større
skovområde, hvorfra der ikke er nitratbelastning. Det vurderes derfor ikke proportionalt at beskytte mod nitrat
i indvindingsoplandet.
Der er risiko for at Bylderup Lendemark Vandværk er truet i forhold til pesticider boringsnært. Alle tre
boringer indvinder fra det samme magasin og er af ældre dato. Vandværket bør derfor sikre sig tilstrækkelig
økonomi til at kunne etablere en dybere boring til Odderup Formation, hvis der skulle ske en
magasinforurening. Forinden bør det dog undersøges at klorid-koncentrationen i det dybere magasin ikke er
for høj. Ligeledes bør vandværket undersøge, om det er muligt at forsegle de eksisterende boringer, så det
undgår at en eventuel forurening trænger ned langs forerørene.
Aktionsplanen for Bylderup Lendemark Vandværk, Tabel 4.2, angiver de generelle og specifikke indsatser.
Ansvaret er fordelt mellem Aabenraa Kommune, Bylderup Lendemark Vandværk og Region Syddanmark
med en overordnet tidsplan fra 2021 til 2025.
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Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

AAK og
BLV

2021-

Dialog og afklaring om forsyningssikkerhed.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning til
vandværk

BLV

Løbende

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

Indenfor BNBO kortlægges
potentielle forureningskilder

AAK og
BLV

2021

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

Informationskampagner i
BNBO

AAK og
BLV

2021-

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

Frivillige aftaler med
lodsejere om ingen brug af
sprøjtemidler indenfor
BNBO

BLV

2021-

Vandværket bør indgå frivillige aftaler med lodsejere i
BNBO om ingen erhvervsmæssig anvendelse af
sprøjtemidler indenfor BNBO.

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.

Analyser af chlorerede
opløsningsmidler,
olieprodukter og MTBE i
råvand

BLV

2021

Analyserne skal understøtte vurderingen af
jordforureningernes eventuelle påvirkning af
vandkvaliteten. Ved fund skal analyserne gentages og
der skal iværksættes samarbejde med Region
Syddanmark og Aabenraa Kommune omkring tiltag og
opdatering af analysekontrolprogram.

Analyser af de nye
pesticider

BLV

2021

For at sikre at boringerne ikke er påvirket af
sprøjtemidler skal der analyseres for de nye pesticider
1,2,4-triazol, NN-dimethylsulfamid, desphenyl
chloridazon, chlorothalonil-amidsulfonsyre, alachlor,
dimethachlor, metazachlor og propachlor, jf. BEK nr.
1070 af 28/10/2019

Vurdering af
jordforureningslokaliteter
indenfor 300 meter zonen i
indvindingsoplandet samt
af V2-kortlagt lokalitet øst
for boringerne.

RS

2021-

Jordforureningslokaliteterne skal vurderes i forhold til
indvindingsmagasinet. Det skal afklares om det let
forhøjede indhold af klorid i boringerne stammer fra
lossepladsen.

Tabel 4.2. Aktionsplan for indsatsen ved Bylderup Lendemark Vandværk. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK),
Bylderup Lendemark Vandværk (BLV) og Region Syddanmark (RS).
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4.3.

FOGDERUP VANDVÆRK

Fogderup Vandværk er etableret før 1986 og forsyner ca. 50 forbrugere med drikkevand. Vandværk og
indvindingsboringer er beliggende i Fogderup. Indvindingstilladelsen er på 31.000 m3 /år og udløber ved
udgangen af 2042. Den nuværende oppumpede mængde grundvand er ca. 35.000 m3/år.
Indvindingen sker fra to boringer, DGU nr. 159.25 og DGU nr. 159.653. Begge boringer er etableret som
underjordiske brønde. DGU nr. 159.25 er etableret i 1949, boringen er 36 meter dyb og filtersat 34-36 meter
under terræn. DGU nr. 167.537 er etableret i 1978, boringen er 37 meter dyb og filtersat 33-37 meter under
terræn. Begge boringer er filtersat i glacialt smeltevandssand (det kvartære grundvandsmagasin KS2).
Vandværkets placering, indvindingsboring, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor
indvindingsoplandet fremgår af nedenstående Figur 4.13.

Figur 4.13. Indvindingsoplandet til Fogderup Vandværk med angivelse af indsatsområder (IO) og forureningskortlagte
lokaliteter (V1- og V2-kortlagt) samt placering af geologisk profilsnit igennem oplandet.
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Omkring indvindingsboringerne vurderes den samlede lertykkelse over indvindingsfiltrene til at være mindre
end 5 meter, lerlaget tynder ud og forsvinder i den centrale del af indvindingsoplandet Figur 4.14. Det
vurderes ud fra den geologiske tolkning, at der er tale om et frit grundvandsmagasin.

Figur 4.14. Geologisk forståelsesmodel for Fogderup Vandværk. Profilets længde svarer til længden af indvindingsoplandet, jf. Figur 4.13. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.

Der er udpeget indsatsområde i hele indvindingsoplandet. Indsatsområdet er udpeget i forhold til det
kvartære grundvandsmagasin, KS2.
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VANDKVALITET
For indvindingsboringerne er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid samt de
beregnede parametre: ionbytning og forvitringsgrad, Figur 4.15.

Figur 4.15. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. ionbytning og forvitringsgrad.

Begge boringer er nitratfrie, og har et lavt indhold af sulfat, hvilket indikerer at der ikke sker påvirkning fra
overfladen. Ionbytningsgraden og forvitringsgraden er omkring 1, hvilket indikerer at magasinet ikke er
velbeskyttet af lerdæklag, fordi det er her ionbytningsprocesserne foregår. Samtidig er der ikke tegn på
overfladepåvirkning.
Der er ikke fundet pesticider i boringerne eller i rentvand. Seneste analyser for pesticider var i hhv. 2017 og
2019, men der er ikke analyseret for de nye pesticider (1,2,4-triazol, NN-dimethylsulfamid, desphenyl
chloridazon, chlorothalonil-amidsulfonsyre, alachlor, dimethachlor, metazachlor og propachlor).
Boringerne er ikke analyseret for øvrige miljøfremmede stoffer. I rentvand er der fund af BTEX´er i 2006,
som ikke er påvist siden.
Vandtypen er stærkt reduceret (vandtype D), som viser at vandet der indvindes er gammelt og magasinet er
velbeskyttet. Dog indikerer ionbytningen at dette ikke er tilfældet, hvilket bekræftes af kortlægningen, der
viser, at boringerne kun er beskyttet af et tyndt lerdæklag. Kortlægningen har ligeledes vist at størstedelen af
vandet er mindre end 50 år gammelt, Figur 4.16.
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Figur 4.16 Aldersfordelt fuldt udviklet indvindingsopland for Fogderup Vandværk. Indvindingsoplandet er afskåret ved
200 år. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.
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Figur 4.17 viser det modelberegnede aldershistogram for Fogderup Vandværk. Histogrammet viser at
grundvandet overvejende er mindre end 50 år gammelt.

Figur 4.17. Aldersfordeling for det grundvandsdannende opland, Fogderup Vandværk. Fra Hydrostratigrafisk,
hydrogeokemisk og hydrologisk model for Tinglev – Bedsted kortlægningsområde.

Der er to jordforureningslokaliteter indenfor indvindingsoplandet, begge er udenfor BNBO, men indenfor 300
meter zonen. Lokaliteterne er kortlagt på V1 på baggrund af at der har været hhv. mejeri og
vognmandsvirksomhed.
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BNBO VURDERING
Vandværket forventes bevaret for sikkerhed for vandforsyningen, og BNBO vurderes i forhold til
forureningskilder og sårbarhed overfor pesticider og nitrat. BNBO ligger i bymæssig bebyggelse. Der er ikke
kortlagt jordforureningslokaliteter indenfor BNBO, Figur 4.18. BNBO udgør 4,2 ha.

Figur 4.18. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, Region
Syddanmark.

Vandværket har en lille indvinding. Der er ud fra grundvandskemien ikke tegn på at nitrat vil udgøre en
trussel indenfor en overskuelig fremtid, så længe indvindingen ikke øges. I forhold til pesticider vil utætheder,
sprækker og spild boringsnært udgøre en stor trussel mod boringerne, idet boringerne er ringe beskyttet. Det
er vigtigt at der indvindes skånsomt, så der ikke trækkes uønskede stoffer ned til indvindingsfiltret.
Egebjergvej og Fogderup Bygade går gennem BNBO. Vejvand bør afledes udenfor BNBO således at
eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringerne.
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VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det kvartære grundvandsmagasin (KS2) hvorfra Fogderup Vandværk indvinder, er
ringe beskyttet. Der er afgrænset indsatsområder (IO) i forhold til KS2, hvorfra begge boringer indvinder.
Begge boringer har en vandkvalitet, som ikke viser tegn på påvirkning fra terræn.
Der er ikke kortlagte forureningslokaliteter indenfor BNBO, men to V1-kortlagte lokaliteter omkring 150 m fra
boringerne.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Fogderup Vandværk er sårbart overfor spild og uheld indenfor BNBO. Boringerne er gamle, hvorfor
utætheder omkring boringen potentielt udgør en stor risiko.
BNBO ligger dels i byområde, dels i landbrugsområde. Vandværket skal udarbejde informationsmateriale og
udføre kampagner for private husejere og lodsejere om ingen brug af pesticider i BNBO. Vandværket bør
undersøge muligheden for at indgå frivillige aftaler med lodsejere.
Vejvand bør afledes udenfor BNBO således at eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringerne.
Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Alle vandværkets boringer er nitratfrie, men beskyttelsen af grundvandsmagasinet er ringe, og der er
udpeget IO i hele indvindingsoplandet. En øget indvinding vil formentlig medføre en øget påvirkning fra
overfladen. Indvindingen er lille og det vurderes ikke proportionalt at beskytte mod nitrat i
indvindingsoplandet.
Vandværket bør have tilstrækkelig økonomi til at kunne etablere en dybere boring, hvis der skulle ske en
magasinforurening, eller alternativt at etablere forbindelsesledning til et andet vandværk.
Der er stor risiko for at Fogderup Vandværk er truet i forhold til pesticider boringsnært. Begge boringer
indvinder fra det samme magasin og er af ældre dato.
Aktionsplanen for Fogderup Vandværk, Tabel 4.3, angiver de generelle og specifikke indsatser. Ansvaret er
fordelt mellem Aabenraa Kommune, Fogderup Vandværk og Region Syddanmark med en overordnet
tidsplan fra 2021 til 2025.
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Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

AAK og
FV

2021-

Dialog og afklaring om forsyningssikkerhed.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning til
vandværk

FV

Løbende

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

Forøget
indvindingstilladelse

AAK og
FV

2021-

Vandværk og kommune skal afklare behovet for en
øget indvindingstilladelse.

Indenfor BNBO
kortlægges potentielle
forureningskilder

AAK og
FV

2021

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

Informationskampagner i
BNBO

AAK og
FV

2021-

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

Frivillige aftaler med
lodsejere om ingen brug
af sprøjtemidler indenfor
BNBO

FV

2021-

Vandværket bør indgå frivillige aftaler med lodsejere i
BNBO om ingen erhvervsmæssig anvendelse af
sprøjtemidler på arealer indenfor BNBO.

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.

Analyser af de nye
pesticider

FV

Løbende

For at sikre at boringerne ikke er påvirket af
sprøjtemidler skal der analyseres for de nye
pesticider 1,2,4-triazol, NN-dimethylsulfamid,
desphenyl chloridazon, chlorothalonilamidsulfonsyre, alachlor, dimethachlor, metazachlor
og propachlor, jf. BEK nr. 1070 af 28/10/2019

Analyser af olieprodukter i
råvand

FV

2021

Analyserne skal understøtte vurderingen af
jordforureningernes eventuelle påvirkning af
vandkvaliteten. Ved fund skal analyserne gentages
og der skal iværksættes samarbejde med Region
Syddanmark og Aabenraa Kommune omkring tiltag.

Vurdering af
jordforureningslokaliteter
indenfor 300 meter zonen
i indvindingsoplandet

RS

2021-

Jordforureningslokaliteterne skal vurderes i forhold til
indvindingsmagasinet.

Tabel 4.3. Aktionsplan for indsatsen ved Fogderup Vandværk. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK), Fogderup
Vandværk (FV) og Region Syddanmark (RS).
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4.4.

RAVSTED VANDVÆRK

Ravsted Vandværk er etableret i 1980 og forsyner ca. 400 forbrugere med drikkevand. Vandværk og
indvindingsboringer er beliggende centralt i Ravsted. Indvindingstilladelsen er på 165.000 m3 /år og udløber
ved udgangen af 2044. Den nuværende oppumpede mængde grundvand er stigende og var i 2018 på
191.000 m3/år.
Indvindingen sker fra fire boringer, DGU nr. 159.704, 159.842 DGU nr. 159.854 og 159.1427. DGU nr.
159.704 er etableret i 1984, boringen er 38 meter dyb og filtersat 30-36 meter under terræn i glacialt
smeltevandssand (KS3). DGU nr. 159.842 er etableret i 1986, boringen er 43 meter dyb og filtersat 36-42
meter under terræn i glacialt smeltevandssand (KS3). DGU nr. 159.854 er 65,5 m dyb og filtersat 53-65
meter under terræn i glacialt smeltevandssand (i KS3 eller evt. i KS4). DGU nr. 159.1427 er 109 meter dyb
og filtersat 100-106 m u.t. i glacialt smeltevandssand (det nederste kvartære sandmagasin, KS4).
Vandværkets placering, indvindingsboring, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor
indvindingsoplandet fremgår af nedenstående figur. Figur 4.19.

Figur 4.19. Indvindingsoplandet til Ravsted Vandværk med angivelse af indsatsområder (IO), Sprøjtemiddelfølsomme
indvindingsområder (SFI) og forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt) samt placering af geologisk profilsnit
igennem oplandet. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, Geus.dk – Jupiter, region Syddanmark.
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Vandværket indvinder grundvand fra KS3 og KS4, som ifølge modellen adskilles af et lerlag på ca. 20
meters tykkelse. Indvindingsboringerne indeholder ikke et tilsvarende tykt lerlag, og boringernes lithologi
tyder på, at der ikke er tale om et massivt lerlag, men en sekvens af ler, som veksler med lag af sand, Figur
4.20. Ved kildepladsen er andelen af ler i denne sekvens begrænset. Mægtigheden af magasin KS3 og KS4
og ligeledes mægtigheden af det mellemliggende lerlag varierer ifølge modellen betydeligt langs særligt det
sydlige profilsnit.
Det vurderes ud fra den geologiske tolkning, at der er tale om et frit grundvandsmagasin i KS3, mens
grundvandsmagasinet er spændt i KS4.
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Figur 4.20. Geologisk forståelsesmodel for Ravsted Vandværk. Profilets længde svarer til længden af
indvindingsoplandet. Det øverste profil viser det østlige indvindingsopland, men det nederste profil viser det vestlige
indvindingsopland. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.

Der er udpeget indsatsområde i store dele af indvindingsoplandet. Indsatsområdet er udpeget i forhold til det
kvartære grundvandsmagasin KS3.
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VANDKVALITET
For indvindingsboringen er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid samt de beregnede
parametre: ionbytning og forvitringsgrad, Figur 4.21.

Figur 4.21. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. ionbytning og forvitringsgrad. Tre af boringerne indvinder fra KS3, dog
er DGU nr. 159.854 filtersat væsentligt dybere end de to andre boringer. DGU nr. 159.1427 indvinder fra KS4.
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De tre boringer som indvinder fra KS3, DGU nr. 159.704, 159.842 og 159.854 er nitratfrie, men DGU nr.
159.704 og 159.842 har et højt indhold af sulfat på omkring 100 mg/l, dog med en faldende tendens. Det
høje indhold af sulfat samt den lave ionbytningsgrad og høje forvitringsgrad viser, at magasinet er
overfladepåvirket og at vandet ikke strømmer gennem betydende lerdæklag. DGU nr. 159.854 er ligeledes
filtersat i KS3, men væsentligt dybere. Dette afspejles i vandkvaliteten, idet der i denne boring ses lavt
indhold af sulfat og høj ionbytningsgrad, hvilket kan indikere at boringen er filtersat i KS4 i stedet for KS3
eller i et lokalt grundvandsmagasin, som ikke er i hydraulisk forbindelse med KS3. Dette underbygges af
boreprofilerne, der viser, at der er 10 m ler over det magasin som DGU nr. 159.854 indvinder fra, og at det
således godt kan være adskilt fra KS3.
Der er fundet pesticider i de to mest terrænnære boringer, DGU nr. 159.704 og 159.842, Figur 4.22 og Figur
4.23. I DGU nr. 159.704 ses et faldende indhold af 2,6-dichlorbenzamid (BAM). Seneste analyse var i 2016. I
DGU nr. 159.842 blev der i 2012 påvist spor af 2,6-dichlorbenzosyre og dets nedbrydningsprodukt BAM,
samt spor af bentazon. Begge boringer er i 2019 analyseret for chlorothalonil-amidsulfonsyre uden fund,
men der er ikke analyseret for de øvrige nye pesticider i drikkevandsbekendtgørelsen.

Figur 4.22. Fund af pesticider i DGU nr. 157.704.

Figur 4.23. Fund af pesticider i DGU nr. 159.842.

Den dybere boring, DGU nr. 159.1427, som indvinder fra det kvartære grundvandsmagasin, KS4, har en
vandkvalitet, der indikerer bedre beskyttelse af magasinet. Boringen er nitratfri og der er lavt indhold af
sulfat.
Der er ikke påvist indhold af pesticider i DGU nr. 159.1427. Ved seneste analyse i 2019 blev der jf.
bekendtgørelsen analyseret for 1,2,4-triazol, desphenychloridazon, NN-dimethylsulfamid og chlorothalonilamidsulfonsyre. Der er endnu ikke analyseret for alachlor, dimethachlor, metazachlor og propachlor.
I rentvand (til forbruger) er der tidligere påvist indhold af pesticider på op til 0,07 ug/l. Disse er ikke påvist i
seneste analyse.
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DGU nr. 159.704 har været analyseret for øvrige miljøfremmede stoffer. Der er påvist indhold af olie på 1
ug/l i marts 2000. I maj 2000 blev analysen gentaget uden fund. Der er analyseret for chlorerede
opløsningsmidler uden fund. Der er ikke analyseret for BTEX´er i boringen. De tre andre boringer, DGU nr.
159.842,159.854 og 159.1427 er ikke analyseret for øvrige miljøfremmede stoffer.
I rentvand er der gentagne fund af BTEX´er på op til 0,11 ug/l.
Vandtypen er reduceret (C) i DGU nr. 159.704 og 159.842, mens den er stærkt reduceret (D) i
DGU nr. 159.854 og 159.1427. Der er således forskel på, hvor velbeskyttet de to
grundvandsmagasiner KS3 og KS4 er. I KS3 ses en tydelig påvirkning fra overfladen, mens
vandkvaliteten indikerer at KS4 er velbeskyttet. Dog viser kortlægningen at lerdæklaget over KS4
tynder ud længere ude i oplandet. Kortlægningen har ligeledes vist at der både indvindes ungt og
gammelt vand, og en del af vandet er således mindre end 200 år, mens en del af vandet er mere
end 200 år gammelt, Figur 4.24.
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Figur 4.24. Aldersfordelt fuldt udviklet indvindingsopland for Ravsted Vandværk. Indvindingsoplandet er afskåret ved 200
år. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.
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Figur 4.25 viser det modelberegnede aldershistogram for Ravsted Vandværk. Histogrammet viser at
halvdelen af grundvandet er mellem 20 og 200 år, mens resten er mere end 200 år gammelt.

Figur 4.25. Aldersfordeling for det grundvandsdannende opland, Ravsted Vandværk, Fra Hydrostratigrafisk,
hydrogeokemisk og hydrologisk model for Tinglev – Bedsted kortlægningsområde.

Der er ti jordforureningslokaliteter indenfor indvindingsoplandet, heraf er der én V2-kortlagt lokalitet indenfor
BNBO (servicestation, autoværksted, smede- og maskinværksted, hvor der er påvist olie, petroleum, bly
samt PAH´er), og to øvrige lokaliteter indenfor 300 meter zonen.
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BNBO VURDERING
Vandværket forventes bevaret for sikkerhed for vandforsyningen, og BNBO vurderes i forhold til
forureningskilder og sårbarhed overfor pesticider og nitrat. BNBO ligger i bymæssig bebyggelse. Der er én
kortlagt jordforureningslokalitet indenfor BNBO, Figur 4.26. BNBO udgør omkring 5,4 ha.

Figur 4.26. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter. Kilde: SDFE, miljøgis.dk, Geus.dk - Jupiter,
Region Syddanmark.

Vandværket har en relativt stor indvinding. Vandkvaliteten viser at nitrat fremadrettet kan komme til at
udgøre trussel for indvindingen fra de to boringer som indvinder fra KS3. Indholdet af sulfat er højt og et
eventuelt nitratgennembrud vil på sigt kunne medføre indhold af nitrat som overskrider kvalitetskravet på 50
mg/l.
I forhold til pesticider vil utætheder, sprækker og spild boringsnært udgøre en stor trussel mod boringerne.
Det er vigtigt at der indvindes skånsomt, så der ikke trækkes uønskede stoffer ned til indvindingsmagasinet.
Ligeledes kan sulfatniveauet påvirkes ved overindvinding samt hvis der pumpes kraftigt i korte intervaller.
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Ravsted Hovedgade og Ravstedvej går gennem BNBO. Vejvand bør afledes udenfor BNBO således at
eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringerne.
VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det kvartære grundvandsmagasin (KS3) hvorfra Ravsted Vandværk indvinder, er
ringe beskyttet. Der er afgrænset indsatsområder (IO) i forhold til KS3, hvorfra to af boringer indvinder.
Begge boringer har en vandkvalitet, som viser tegn på påvirkning fra terræn.
Den tredje boring, DGU nr. 159.854, der formentlig indvinder fra KS3 eller KS4, er bedre beskyttet, og
vandkvaliteten viser ikke tegn på påvirkning fra overfladen. Det samme gør sig gældende for den fjerde
boring DGU nr. 159.1427, der indvinder fra KS4.
Der er én kortlagt forureningslokalitet indenfor BNBO, samt to øvrige lokaliteter indenfor 300 meter zonen fra
boringerne.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Ravsted Vandværk er sårbart overfor spild og uheld indenfor BNBO. Tre af boringerne er fra 1980´erne,
hvorfor utætheder omkring boringen potentielt udgør en risiko. Vandværket bør undersøge om det er muligt
at forsejle boringerne, så det undgås at eventuel forurening siver ned langs forerørene.
BNBO ligger i byområde, og vandværket bør udarbejde informationsmateriale og udføre kampagner for
private husejere om ingen brug af pesticider i BNBO.
Da BNBO ligger i byområde er der ikke behov for nitratreducerende tiltag indenfor BNBO.
Vejvand bør afledes udenfor BNBO således at eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringerne.
Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Alle vandværkets boringer er nitratfrie, men beskyttelsen af grundvandsmagasinet KS3 er ringe, og der er
udpeget IO i store dele af indvindingsoplandet. En øget indvinding vil formentlig medføre en øget påvirkning
fra overfladen. Indvindingen er relativt stor og det kan blive relevant at beskytte mod nitrat i IO. Det
anbefales, at der ved indhold af nitrat i boringerne over 10 mg/l udføres nitratreducerende tiltag. Her vil det
have bedst effekt i det grundvandsdannende opland, samt hvor grundvandsalderen er lille.
Der er stor risiko for at Ravsted Vandværk er truet i forhold til pesticider boringsnært, specielt de to mest
terrænnære boringer af ældre dato (DGU nr. 159.704 og 159.842), hvor der allerede er påvist indhold af
pesticider.
To af boringerne indvinder fra det samme magasin og er af ældre dato. Vandkvaliteten i DGU nr. 159.854
indikerer, at boringen indvinder fra et bedre beskyttet magasin end DGU nr. 159.704 og 159.842. Det er uvist
om der vil ses en øget overfladepåvirkning, hvis indvindingen fra de to terrænnære boringer indstilles.
Vandværket bør derfor have tilstrækkelig økonomi til at kunne etablere endnu dybere boring, hvis der skulle
ske en magasinforurening. Alternativt etablere forbindelsesledning til et andet vandværk.
Vandværket bør endvidere sikre sig at de har en skånsom pumpestrategi for at undgå yderligere stigning i
indhold af sulfat.
Aktionsplanen for Ravsted Vandværk, Tabel 4.4, angiver de generelle og specifikke indsatser. Ansvaret er
fordelt mellem Aabenraa Kommune, Ravsted Vandværk og Region Syddanmark med en overordnet tidsplan
fra 2021 til 2025.
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Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

AAK og
RSV

2021-

Dialog og afklaring om forsyningssikkerhed.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning til
vandværk

RSV

Løbende

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

Forøget
indvindingstilladelse

AAK og
RSV

2021-

Vandværk og kommune skal afklare behovet for en
øget indvindingstilladelse.

Indenfor BNBO kortlægges
potentielle forureningskilder

AAK og
RSV

2021

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

Informationskampagner i
BNBO

AAK og
RSV

2021-

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

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.

Analyser af de nye
pesticider

RSV

Løbende

For at sikre at boringerne ikke er påvirket af
sprøjtemidler skal det sikres at alle boringer analyseres
for de nye pesticider 1,2,4-triazol, NNdimethylsulfamid, desphenyl chloridazon,
chlorothalonil-amidsulfonsyre, alachlor, dimethachlor,
metazachlor og propachlor, jf. BEK nr. 1070 af
28/10/2019

Analyser af øvrige
miljøfremmede stoffer

RSV

2021

Alle boringer skal analyseres for miljøfremmede stoffer
jf. bilag 1c i drikkevandsbekendtgørelsen. Da der
tidligere har været fund af olieprodukter anbefales, at
der derudover analyseres for totalkulbrinter og
BTEX´er.
Analyserne skal understøtte vurderingen af
jordforureningernes eventuelle påvirkning af
vandkvaliteten. Ved fund skal analyserne gentages og
der skal iværksættes samarbejde med Region
Syddanmark og Aabenraa Kommune omkring tiltag og
opdatering af analysekontrolprogram.

Vurdering af
jordforureningslokaliteter
indenfor 300 meter zonen i
indvindingsoplandet

RS

2021-

Jordforureningslokaliteterne skal vurderes i forhold til
indvindingsmagasinet.

Skånsom pumpestrategi

RSV

2021-

Vandværket skal sikre at de har en skånsom
pumpestrategi for at undgå yderligere stigning i sulfat.

Løbende vurdering af
indsats overfor nitrat

AAK og
RSV

2021-

Ved indhold af nitrat over 10 mg/l i en af boringerne,
skal der iværksættes nitratreducerende tiltag i IO.

Tabel 4.4. Aktionsplan for indsatsen ved Ravsted Vandværk. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK), Ravsted
Vandværk (RSV) og Region Syddanmark (RS).
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4.5.

TERKELSBØL VANDVÆRK

Terkelsbøl Vandværk er etableret i 1949 og forsyner ca. 69 forbrugere med drikkevand. Vandværk og
indvindingsboring er beliggende i Terkelsbøl. Indvindingstilladelsen er på 15.000 m3 /år og udløber ved
udgangen af 2042. Den nuværende oppumpede mængde grundvand er mellem 10.000 og 13.000 m3/år.
Indvindingen sker fra én boring, DGU nr. 167.994, som er etableret i 1980. Boringen er 26 meter dyb og
filtersat fra 21,5-26 meter under terræn i glacialt smeltevandssand (KS2).
Vandværkets placering, indvindingsboring, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor
indvindingsoplandet fremgår af nedenstående Figur 4.27.

Figur 4.27. Indvindingsoplandet til Terkelsbøl Vandværk med angivelse af indsatsområder (IO),
sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) og forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt) samt
placering af geologisk profilsnit igennem oplandet. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, Geus.dk – Jupiter, Region Syddanmark.

Vandværket indvinder grundvand fra det kvartære grundvandsmagasin KS2, som ikke er beskyttet af
lerdæklag. Det vurderes ud fra den geologiske tolkning, Figur 4.28), at der er tale om et frit
grundvandsmagasin.
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Figur 4.28. Geologisk forståelsesmodel for Terkelsbøl Vandværk. Profilets længde svarer til længden af indvindingsoplandet, jf. Figur 4.27. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.

Der er udpeget indsatsområde i store dele af indvindingsoplandet. Indsatsområdet er udpeget i forhold til det
kvartære grundvandsmagasin KS2.
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VANDKVALITET
For indvindingsboringen er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid samt de beregnede
parametre: ionbytning og forvitringsgrad Figur 4.29.

Figur 4.29. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. ionbytning og forvitringsgrad.

Boringen er nitratfri, men har et forhøjet indhold af sulfat på omkring 60 mg/l, som har en svagt stigende
tendens. Det forhøjede indhold af sulfat samt den lave ionbytningsgrad og høje forvitringsgrad viser, at
magasinet er overfladepåvirket og at vandet ikke strømmer gennem betydende lerdæklag.
Der er fundet indhold af metribuz-desam-diket på 0,039 ug/l i 2014, Figur 4.30. Indholdet er ikke genfundet i
den seneste analyse. Boringen er senest analyseret i 2019, i den forbindelse er der ikke analyseret for de
nye stoffer i drikkevandsbekendtgørelsen (1,2,4-triazol, desphenyl chloridazon, NN-dimethylsulfamid og
chlorothalonil-amidsulfonsyre, alachlor, dimethachlor, metazachlor og propachlor).
I rentvand er der fund af metribuz-desam-diket i perioden 2013-2017 på op til 0,04 µg/l. Der er ikke
registreret nyere analyser.
Boringen er ikke analyseret for øvrige miljøfremmede stoffer. I rentvand er der påvist indhold af toluen på
0,15 ug/l i 2003. Stoffet er ikke påvist siden.

Figur 4.30. Fund af pesticider i DGU nr. 167.994.

Vandtypen er reduceret (C) med et forhøjet indhold af sulfat. Kortlægningen har vist, at
indvindingsmagasinet (KS2), er dårligt beskyttet. Kortlægningen har ligeledes vist, at der både indvindes
ungt og gammelt vand, Figur 4.31, men at en stor del af vandet er yngre end 80 år gammelt.
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Figur 4.31. Aldersfordelt fuldt udviklet indvindingsopland for Terkelsbøl Vandværk. Indvindingsoplandet er afskåret ved
200 år. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.
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Figur 4.32 viser det modelberegnede aldershistogram for Terkelsbøl Vandværk. Histogrammet viser at
grundvandet overvejende er mindre end 80 år gammelt.

Figur 4.32. Aldersfordeling for det grundvandsdannende opland, Terkelsbøl Vandværk. Fra Hydrostratigrafisk,
hydrogeokemisk og hydrologisk model for Tinglev – Bedsted kortlægningsområde.

Der er fem jordforureningslokaliteter indenfor indvindingsoplandet, ingen er indenfor BNBO. Der er to V1kortlagte lokaliteter indenfor 300 meter zonen (hhv. smedeværksted/maskinfabrik og ikke oplyst aktivitet).

52

BNBO VURDERING
Vandværket forventes bevaret for sikkerhed for vandforsyningen, og BNBO vurderes i forhold til
forureningskilder og sårbarhed overfor pesticider og nitrat. BNBO ligger i bymæssig bebyggelse. Der er ikke
kortlagte jordforureningslokaliteter indenfor BNBO, Figur 4.33. BNBO udgør omkring 0,66 ha.

Figur 4.33. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, Geus.dk – Jupiter,
Region Syddanmark.

Vandværket har en lille indvinding. Vandkvaliteten viser at nitrat i fremtiden kan komme til at udgøre en
trussel for indvindingen. Pesticider udgør dog en større trussel end nitrat. I forhold til pesticider vil utætheder,
sprækker og spild boringsnært udgøre en stor trussel mod boringerne.
Det er vigtigt at der indvindes skånsomt, så der ikke trækkes uønskede stoffer ned til indvindingsmagasinet.
Ligeledes kan sulfatniveauet påvirkes ved overindvinding samt hvis der pumpes kraftigt i korte intervaller.
Terkelsbøl Bygade går gennem BNBO. Vejvand bør afledes udenfor BNBO således at eventuelle spild og
uheld på vejen ikke forurener boringerne.
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VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det kvartære grundvandsmagasin (KS2), hvorfra Terkelsbøl Vandværk indvinder,
er dårligt beskyttet. Der er afgrænset indsatsområder (IO) i forhold til KS2. Boringen har en vandkvalitet, som
viser at der er påvirkning fra terræn.
Der er ikke kortlagte forureningslokaliteter indenfor BNBO, men to lokaliteter indenfor 300 meter zonen fra
boringerne.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Terkelsbøl Vandværk er sårbart overfor spild og uheld indenfor BNBO. Boringen er fra 1980, hvorfor
utætheder omkring boringen potentielt udgør en risiko.
BNBO ligger dels i byområde, dels i landbrugsområde. Vandværket skal udarbejde informationsmateriale og
udføre kampagner for private husejere og lodsejere om ingen brug af pesticider i BNBO. Vandværket bør
undersøge muligheden for at indgå frivillige aftaler med lodsejere.
Vejvand bør afledes udenfor BNBO således at eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringerne.
Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Vandværkets boring er nitratfri, men beskyttelsen af grundvandsmagasinet KS2 er ringe, og der er udpeget
IO i store dele af indvindingsoplandet. En øget indvinding vil formentlig medføre en øget påvirkning fra
overfladen. Indvindingen er lille og det vurderes ikke proportionalt, at beskytte mod nitrat i
indvindingsoplandet. Der er påvist pesticider i boringen.
Der er stor risiko for at Terkelsbøl Vandværk er truet i forhold til pesticider boringsnært. Vandværket har kun
en boring, som er af ældre dato. Vandværket bør derfor have tilstrækkelig økonomi til at kunne etablere en
dybere boring. Alternativt etablere forbindelsesledning til et andet vandværk.
Vandværket bør sikre sig at de har en skånsom pumpestrategi for at undgå pesticider og yderligere stigning i
indhold af sulfat.
Aktionsplanen for Terkelsbøl Vandværk, Tabel 4.5, angiver de generelle og specifikke indsatser. Ansvaret er
fordelt mellem Aabenraa Kommune, Terkelsbøl Vandværk og Region Syddanmark med en overordnet
tidsplan fra 2021til 2025.
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Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

AAK og
TV

2021-

Dialog og afklaring om forsyningssikkerhed.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning til
vandværk

TV

Løbende

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

Indenfor BNBO kortlægges
potentielle forureningskilder

AAK og
TV

2021

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

Informationskampagner i
BNBO

AAK og
TV

2021-

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

Frivillige aftaler med
lodsejere om ingen brug af
sprøjtemidler indenfor
BNBO

TV

2021-

Vandværket bør indgå frivillige aftaler med lodsejere i
BNBO om ingen erhvervsmæssig anvendelse af
sprøjtemidler på arealer indenfor BNBO.

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.

Analyser af de nye
pesticider

TV

Løbende

For at sikre at boringen ikke er yderligere påvirket af
sprøjtemidler skal der analyseres for de nye pesticider
1,2,4-triazol, NN-dimethylsulfamid, desphenyl
chloridazon, chlorothalonil-amidsulfonsyre, alachlor,
dimethachlor, metazachlor og propachlor, jf. BEK nr.
1070 af 28/10/2019

Analyser af øvrige
miljøfremmede stoffer

TV

2021

Boringen skal analyseres for miljøfremmede stoffer jf.
bilag 1c i drikkevandsbekendtgørelsen. Da der tidligere
har været fund af olieprodukter anbefales, at der
derudover analyseres for totalkulbrinter og BTEX´er.
Analyserne skal understøtte vurderingen af
jordforureningernes eventuelle påvirkning af
vandkvaliteten. Ved fund skal analyserne gentages og
der skal iværksættes samarbejde med Region
Syddanmark og Aabenraa Kommune omkring tiltag.

Vurdering af
jordforureningslokaliteter
indenfor 300 meter zonen i
indvindingsoplandet

RS

2021-

Jordforureningslokaliteterne skal vurderes i forhold til
indvindingsmagasinet.

Tabel 4.5. Aktionsplan for indsatsen ved Terkelsbøl Vandværk. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK), Terkelsbøl
Vandværk (TV) og Region Syddanmark (RS).
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4.6.

TINGLEV VANDVÆRK - SKOVFENNEN

Tinglev Vandværk - Skovfennen er etableret i 1972. Tinglev Vandværk har samlet set 1979 forbrugere.
Vandværk og indvindingsboringer er beliggende centralt i Tinglev. Indvindingstilladelsen er på 150.000 m3 /år
og udløber ved udgangen af 2041. Den nuværende oppumpede mængde grundvand er ca. 155.000 m3/år.
Indvindingen sker fra to boringer, DGU nr. 168.1193 og DGU nr. 168.1228. DGU nr. 168.1193 er etableret i
1995, boringen er 244 meter dyb og filtersat fra 226-238 meter under terræn i miocænt kvartssand (tolket
som Odderup Sand). DGU nr. 168.1228 er etableret i 1997, boringen er 240 meter dyb og filtersat 221-239
meter under terræn, ligeledes i miocænt kvartssand (Odderup Sand). Begge boringer er artesiske.
Tinglev Vandværks to vandværker er forbundet, men adskilt i normal drift. Tinglev Vandværk er
ringforbundet med Padborg Vandværk og Bolderslev Vandværk, og har nødforbindelser til hhv. Rens
Vandværk, Terkelsbøl Vandværk og Bølå Vandværk.
Vandværkets placering, indvindingsboring, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor
indvindingsoplandet fremgår af nedenstående figur, Figur 4.34.

Figur 4.34. Indvindingsoplandet til Tinglev Vandværk - Skovfennen med angivelse af indsatsområder (IO), Sprøjtemiddel
Følsomme indvindingsområder (SFI) og forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt) samt placering af geologisk
profilsnit igennem oplandet. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, Geus.dk – Jupiter, Region Syddanmark.
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Omkring indvindingsboringerne vurderes den samlede lertykkelse over indvindingsfiltret til at være mere end
15 meter, og magasinet er velbeskyttet, Figur 4.35. Det vurderes ud fra den geologiske tolkning, at der er
tale om et spændt grundvandsmagasin.

Figur 4.35. Geologisk forståelsesmodel for Tinglev Vandværk - Skovfennen. Profilets længde svarer til længden
af indvindingsoplandet, jf. Figur 4.34. Det øverste profil er vest-øst-gående, mens det nederste profil går fra syd
mod nord. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.
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Der er ikke udpeget indsatsområde inden for indvindingsoplandet.
VANDKVALITET
For indvindingsboringen er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid og de beregnede
parametre: ionbytning og forvitringsgrad, Figur 4.36.

Figur 4.36. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. ionbytning og forvitringsgrad.

Begge indvindingsboringer er nitratfrie, og har lavt indhold af sulfat. Vandkvaliteten indikerer at magasinet er
velbeskyttet idet ionbytning og forvitringsgrad peger på at vandet strømmer gennem beskyttende lerlag samt
at magasinet ikke er overfladepåvirket.
Der er ikke fundet pesticider i boringerne. Seneste analyse er fra hhv. 2016 og 2017 og der er således ikke
analyseret for de nye pesticider (1,2,4-triazol, NN-dimethylsulfamid, desphenyl chloridazon, chlorothalonilamidsulfonsyre, alachlor, dimethachlor, metazachlor og propachlor).
I rentvand var der spor af dichlorprop på 0,02 µg/l i 1994. Stoffet er ikke påvist siden. Det bemærkes at de
nuværende boringer først er etableret senere.
Boringerne er ikke analyseret for øvrige miljøfremmede stoffer, med undtagelse af phenoler. I rentvand der
er spor af BTEX´er i 2007 og 2010, som ikke er påvist siden. I rentvand er der analyseret for chlorerede
opløsningsmidler, dog ikke for vinylchlorid.
Vandtypen er stærkt reduceret (vandtype D), som viser at vandet er gammelt og velbeskyttet. Kortlægningen
har vist at vandet er mere end 200 år gammelt Figur 4.37.

58

Figur 4.37. Aldersfordelt fuldt udviklet indvindingsopland for Tinglev Vandværk - Skovfennen. Indvindingsoplandet er
afskåret ved 200 år. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.
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Figur 4.38 viser det modelberegnede aldershistogram for Tinglev Vandværk - Skovfennen. Histogrammet
viser at grundvandet overvejende er mere end 200 år gammelt.

Figur 4.38 Aldersfordeling for det grundvandsdannende opland, Tinglev Vandværk – Skovfennen. Fra hydrostratigrafisk,
geokemisk og hydrologisk model for Tinglev – Bedsted kortlægningsområde.

Der er 28 jordforureningslokaliteter indenfor indvindingsoplandet, heraf er to V1 kortlagte lokaliteter indenfor
BNBO (Servicestation med benzinsalg, korn og foderstof samt vognmandsvirksomhed). Derudover er der to
af de V2-kortlagte lokaliteter der ligger udenfor BNBO (lokalitet 539-10010 og 539-30011) påvist indhold af
chlorerede opløsningsmidler (TCE).
Jernbanen går igennem indvindingsoplandet.
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BNBO VURDERING
Vandværket forventes bevaret for sikkerhed for vandforsyningen, og BNBO vurderes i forhold til
forureningskilder og sårbarhed overfor pesticider og nitrat. BNBO ligger i bymæssig bebyggelse. Der er to
kortlagte jordforureningslokaliteter indenfor BNBO, Figur 4.39. BNBO udgør 3,2 ha.

Figur 4.39. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, Geus.dk – Jupiter,
Region Syddanmark.

Vandværket har en relativt stor indvinding. Der er ud fra grundvandskemien ikke tegn på, at nitrat vil udgøre
en trussel indenfor en overskuelig fremtid. Dette underbygges af at boringerne ligger i bymæssig
bebyggelse. I forhold til pesticider vil utætheder, sprækker og spild boringsnært udgøre en stor trussel mod
indvindingen.
Kastanjevej, Rådhusstræde og Tværvejen går gennem BNBO. Vejvand bør afledes udenfor BNBO således
at eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringerne.
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VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det prækvartære grundvandsmagasin, Odderup Sand, hvorfra Tinglev Vandværk Skovfennen indvinder, er velbeskyttet i hele indvindingsoplandet. Der er således ikke afgrænset
indsatsområder (IO) i forhold til Odderup Sand, hvorfra begge boringer indvinder. Begge boringer har en
vandkvalitet, som ikke viser tegn på påvirkning fra terræn.
Der findes to V1 kortlagt jordforureningslokalitet indenfor BNBO.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Tinglev Vandværk - Skovfennen er et vigtigt vandværk, og det er vigtigt at fremtidssikre Odderup Sand som
magasin. På trods af den store indvindingsdybde vurderes det derfor at Tinglev Vandværk - Skovfennen er
sårbart overfor spild og uheld indenfor BNBO. Ved indvinding kan der boringsnært trækkes uønskede stoffer
ned på trods af, at der er velbeskyttet omkring boringerne.
BNBO ligger i byområde, og vandværket skal udarbejde informationsmateriale og udføre kampagner for
private husejere om ingen brug af pesticider i BNBO.
Vejvand bør afledes udenfor BNBO således at eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringerne.
Der har i en ukendt periode været servicestation med benzinsalg, Korn- og foderstofforretning og
vognmandsvirksomhed indenfor BNBO. Råvandet bør analyseres for miljø fremmede stoffer – herunder
MTBE - da det tidligere blev tilsat som oktanforbedrer til blyfri benzin.
Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Begge vandværkets boringer er nitratfrie og formodes at forblive nitratfrie i mange år frem. Dette
underbygges af der ikke er udpeget IO i indvindingsoplandet.
På to af lokaliteterne i indvindingsoplandet er der påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler (TCE).
Råvandet bør derfor ligeledes analyseres for chlorerede opløsningsmidler, inklusiv vinylchlorid, da dette er
nedbrydningsprodukt.
Aktionsplanen for Tinglev Vandværk - Skovfennen, Tabel 4.6, angiver de generelle og specifikke indsatser.
Ansvaret er fordelt mellem Aabenraa Kommune, Tinglev Vandværk og Region Syddanmark med en
overordnet tidsplan fra 2021 til 2025.
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Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

AAK og
TV

2021-

Dialog og afklaring om forsyningssikkerhed.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning til
vandværk

TV

Løbende

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

Indenfor BNBO kortlægges
potentielle forureningskilder

AAK og
TV

2021

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

Informationskampagner i
BNBO

AAK og
TV

2021-

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

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.

Analyser af chlorerede
opløsningsmidler,
olieprodukter og MTBE i
råvand

TV

2021

Analyserne skal understøtte vurderingen af
jordforureningernes eventuelle påvirkning af
vandkvaliteten. Ved fund skal analyserne gentages og
der skal iværksættes samarbejde med Region
Syddanmark og Aabenraa Kommune omkring tiltag og
opdatering af analysekontrolprogram.

Analyser af de nye
pesticider

TV

2021

For at sikre at boringerne ikke er påvirket af
sprøjtemidler skal der analyseres for de nye pesticider
1,2,4-triazol, NN-dimethylsulfamid, desphenyl
chloridazon, chlorothalonil-amidsulfonsyre, alachlor,
dimethachlor, metazachlor og propachlor, jf. BEK nr.
1070 af 28/10/2019

Vurdering af
jordforureningslokaliteter
indenfor 300 meter zonen i
indvindingsoplandet.

RS

2021-

Jordforureningslokaliteterne skal vurderes i forhold til
indvindingsmagasinet.

Tabel 4.6. Aktionsplan for indsatsen ved Tinglev Vandværk - Skovfennen. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK)
Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK), Tinglev Vandværk (TV) og Region Syddanmark (RS).

63

4.7.

TINGLEV VANDVÆRK - TØMRERSVINGET

Tinglev Vandværk - Tømrersvinget er etableret i 2011. Tinglev Vandværk har samlet set 1979 forbrugere.
Vandværk og indvindingsboringer er beliggende umiddelbart syd for Tinglev. Indvindingstilladelsen er på
250.000 m3 /år og udløber ved udgangen af år 2041. I 2018 blev der oppumpet 305.000 m3/år. Vandværket
har så vidt vides ingen nødforbindelse.
Indvindingen sker fra to boringer, DGU nr. 168.1467 og DGU nr. 168.1498. DGU nr. 168.1467 er etableret i
2008. Boringen er 250 meter dyb og filtersat fra 102-112 meter under terræn i miocænt kvartssand (tolket
som Odderup Sand). DGU nr. 168.1498 er etableret i 2010. Boringen er 119 meter dyb og filtersat 103-113
meter under terræn, ligeledes i miocænt kvartssand (Odderup Sand). Tinglev Vandværks to vandværker er
forbundet, men adskilt i normal drift. Tinglev Vandværk er ringforbundet med Padborg Vandværk og
Bolderslev Vandværk, og har nødforbindelser til hhv. Rens Vandværk, Terkelsbøl Vandværk og Bølå
Vandværk.
Vandværkets placering, indvindingsboring, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor
indvindingsoplandet fremgår af nedenstående figur, Figur 4.40.

Figur 4.40. Indvindingsoplandet til Tinglev Vandværk, Tømrersvinget med angivelse af indsatsområder (IO),
Sprøjtemiddel Følsomme indvindingsområder (SFI) og forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt) samt placering
af geologisk profilsnit igennem oplandet. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, Geus.dk – Jupiter, Region Syddanmark.
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I hele indvindingsoplandet vurderes den samlede lertykkelse over indvindingsfiltret til at være mere end 15
meter, og magasinet er velbeskyttet, Figur 4.41. Det vurderes ud fra den geologiske tolkning, at der er tale
om et spændt grundvandsmagasin.

Figur 4.41. Geologisk forståelsesmodel for Tinglev Vandværk - Tømrersvinget. Profilets længde svarer til længden af
indvindingsoplandet. Det øverste profil er vest-øst-gående, mens det nederste profil er et sydvest-nordgående profil
gennem den nordlige ”afstikker” af oplandet, jf. Figur 4.40. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.

Der er ikke udpeget indsatsområder inden for indvindingsoplandet.
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VANDKVALITET
For indvindingsboringen er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid samt de beregnede
parametre: ionbytning og forvitringsgrad, Figur 4.42.

Figur 4.42. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. ionbytning og forvitringsgrad.

Begge indvindingsboringer er nitratfrie, og har lavt indhold af sulfat. Vandkvaliteten indikerer, at magasinet er
velbeskyttet idet ionbytning og forvitringsgrad peger på at vandet strømmer gennem beskyttende lerlag samt
at magasinet ikke er overfladepåvirket.
Der er ikke fundet pesticider i boringerne. Seneste analyse er fra 2015 og der er således ikke analyseret for
de nye pesticider (1,2,4-triazol, NN-dimethylsulfamid, desphenyl chloridazon, chlorothalonil-amidsulfonsyre,
alachlor, dimethachlor, metazachlor og propachlor).
I rentvand er der ikke påvist indhold af pesticider. Seneste analyse er fra 2015 og der er således endnu ikke
analyseret for de nye pesticider i drikkevandsbekendtgørelsen.
Der er analyseret for, men ikke påvist øvrige miljøfremmede stoffer i råvandet. I rentvand der er spor af
toluen i 2012, stoffet er ikke genfundet. Spor af BTEX´er kan skyldes kontaminering ved prøvetagning.
Vandtypen er stærkt reduceret (vandtype D), som viser at vandet er gammelt og velbeskyttet. Kortlægningen
har vist at størstedelen af vandet er mere end 200 år gammelt, Figur 4.43.
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Figur 4.43. Aldersfordelt fuldt udviklet indvindingsopland for Tinglev Vandværk - Tømrersvinget. Indvindingsoplandet er
afskåret ved 200 år. Fra Redegørelsesrapporten for Tinglev-Bedsted.
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Figur 4.44 viser det modelberegnede aldershistogram for Tinglev Vandværk - Tømrersvinget. Histogrammet
viser at grundvandet overvejende er mere end 200 år gammelt.

Figur 4.44. Aldersfordeling for det grundvandsdannende opland, Tinglev Vandværk - Tømrersvinget, Fra Trin 2- rapport
til Tinglev Bedsted.

Der er 29 jordforureningslokaliteter indenfor indvindingsoplandet, heraf er én V1 kortlagt lokalitet indenfor
BNBO (udendørs skydebane). Der udover er der tre V1-kortlagte lokaliteter indenfor 300 meter zonen
(lokalitet 539-50047, 580-81123 og 580-81315), hvor der har været maskinstation, maskinforretning
(overfladebehandling af metal) og malingsproduktion.
Jernbanen går igennem indvindingsoplandet.
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BNBO VURDERING
Vandværket forventes bevaret for sikkerhed for vandforsyningen, og BNBO vurderes i forhold til
forureningskilder og sårbarhed overfor pesticider og nitrat. BNBO ligger i bymæssig bebyggelse. Der er én
kortlagt jordforureningslokalitet indenfor BNBO, Figur 4.45. BNBO udgør 5,8 ha.

Figur 4.45. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, Geus.dk – Jupiter,
Region Syddanmark.

Vandværket har en stor indvinding. Der er ud fra grundvandskemien ikke tegn på at nitrat til udgør en trussel
indenfor en overskuelig fremtid. Dette underbygges af at boringerne ligger i bymæssig bebyggelse. I forhold
til pesticider vil utætheder, sprækker og spild boringsnært udgøre en stor trussel mod indvindingen.
Kravlundvej går gennem BNBO. Vejvand bør afledes udenfor BNBO således at eventuelle spild og uheld på
vejen ikke forurener boringerne.
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VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det prækvartære grundvandsmagasin, Odderup Sand hvorfra Tinglev Vandværk Tømrersvinget indvinder, er velbeskyttet i hele indvindingsoplandet. Der er således ikke afgrænset
indsatsområder (IO) i forhold til Odderup Sand, hvorfra begge boringer indvinder. Begge boringer har en
vandkvalitet, som ikke viser tegn på påvirkning fra terræn.
Der findes én V1 kortlagt jordforureningslokalitet indenfor BNBO.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Tinglev Vandværk - Tømrersvinget er et vigtigt vandværk, og det er vigtigt at fremtidssikre Odderup Sand
som magasin. Tinglev Vandværk har en relativt stor indvinding og på trods af den store indvindingsdybde
vurderes det derfor at Tinglev Vandværk - Tømrersvinget er sårbart overfor spild og uheld indenfor BNBO.
Ved indvinding kan der boringsnært trækkes uønskede stoffer ned på trods af at der er velbeskyttet omkring
boringerne.
BNBO ligger dels i byområde, dels i landbrugsområde. Vandværket skal udarbejde informationsmateriale og
udføre kampagner for lodsejere om ingen brug af pesticider i BNBO, og indgå frivillige aftaler med lodsejere.
Vejvand bør afledes udenfor BNBO således at eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringerne.
Der har været udendørs skydebane på en V1-lokalitet indenfor BNBO. Vandværket bør derfor sikre at der
analyseres for tjærestoffer og tungmetaller.
Jernbanen går igennem indvindingsoplandet.
Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Begge vandværkets boringer er nitratfrie og formodes at forblive nitratfrie i mange år frem. Dette
underbygges af der ikke er udpeget IO i indvindingsoplandet.
Tre af jordforureningslokaliteterne ligger indenfor 300 meter zonen til boringerne. Vandværket bør derfor
fortsætte med at analysere for øvrige miljøfremmede stoffer, jf. drikkevandsbekendtgørelsen.
Aktionsplanen for Tinglev Vandværk - Tømrersvinget, Tabel 4.7, angiver de generelle og specifikke
indsatser. Ansvaret er fordelt mellem Aabenraa Kommune, Tinglev Vandværk og Region Syddanmark med
en overordnet tidsplan fra 2021 til 2025.
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Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

TV

2020-

Dialog og afklaring om forsyningssikkerhed.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning til
vandværk

TV

Løbende

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

Forøget
indvindingstilladelse

AAK og
TV

2021-

Vandværk og kommune skal afklare behovet for en
øget indvindingstilladelse.

Indenfor BNBO kortlægges
potentielle forureningskilder

AAK og
TV

2020

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

Informationskampagner i
BNBO

AAK og
TV

2020-

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

Frivillige aftaler med
lodsejere om ingen brug af
sprøjtemidler indenfor
BNBO

TV

2021-

Vandværket skal indgå frivillige aftaler med lodsejere i
BNBO om ingen erhvervsmæssig anvendelse af
sprøjtemidler på arealer indenfor BNBO.

Opfølgning på handlinger til
orientering i
Koordinationsforum

AAK

2021

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.

Analyser af PAH´er og
tungmetaller i råvand.

TV

2020

Analyserne skal understøtte vurderingen af
jordforureningernes eventuelle påvirkning af
vandkvaliteten. Ved fund skal analyserne gentages og
der skal iværksættes samarbejde med Region
Syddanmark og Aabenraa Kommune omkring tiltag og
opdatering af analysekontrolprogram.

Analyser af de nye
pesticider

TV

Løbende

For at sikre at boringerne ikke er påvirket af
sprøjtemidler skal der analyseres for de nye pesticider
1,2,4-triazol, NN-dimethylsulfamid, desphenyl
chloridazon, chlorothalonil-amidsulfonsyre, alachlor,
dimethachlor, metazachlor og propachlor, jf. BEK nr.
1070 af 28/10/2019

Vurdering af
jordforureningslokaliteter
indenfor 300 meter zonen i
indvindingsoplandet.

RS

2020-

Jordforureningslokaliteterne skal vurderes i forhold til
indvindingsmagasinet.

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.

Tabel 4.7. Aktionsplan for indsatsen ved Tinglev Vandværk - Tømrersvinget. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK),
Tinglev Vandværk (TV) og Region Syddanmark (RS).

71

72

