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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
Indsatsplan Barsø omfatter indvindingsoplandene til Barsø Vandværk i den nordøstlige del af Aabenraa
Kommune, indvindingsoplandene ligger udenfor OSD (område med særlige drikkevandsinteresser).
Indsatsplanområdet for Barsø er beskrevet i Grundvandskortlægning 2010, Barsø Området og fremgår af
Figur 2.1. I forbindelse med grundvandskortlægningen er der beregnet indvindingsoplande for den nordlige
boring, DGU nr. 161.325 og den sydlige boring, DGU nr. 161.186, men det er kun det sydlige
indvindingsopland der er udpeget af Miljøstyrelsen.
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Figur 2.1. Oversigtskort over OSD, indvindingsoplande, indsatsområder (IO) og vandværk i indsatsplanområdet Barsø,
Aabenraa Kommune. Kilde SDFE, Miljøgis.dk, GEUS.dk – Jupiter.

3. KORTLÆGNING
By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Ribe har i 2010 foretaget grundvandskortlægning på Barsø. I 2014
har Aabenraa Kommune udarbejdet BNBO for boringerne, der er tilknyttet Barsø Vandværk. Det er dog kun
det sydlige BNBO der er udpeget af Miljøstyrelsen, og der foreligger således ikke et gældende BNBO for den
nordlige boring. Herudover forestår Region Syddanmark kortlægningen af forureningslokaliteter.
3.1. KORTLÆGNINGER UDFØRT AF STATEN
By- og Landskabsstyrelsens kortlægning for Barsø området blev foretaget fordi Barsø Vandværk er et
forsyningsanlæg i et område med ø-status, og fordi kloridindholdet i drikkevandet var blevet for højt. Der er
kun få boringer på øen, og kendskabet til geologiske og hydrogeologiske forhold på øen er begrænsede
inden kortlægningen påbegyndes. Grundvandskortlægningsrapporter kan tilgås via følgende link:
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning2015/sydjylland-og-fyn/barsoe/
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Geologien og grundvandsmagasinerne
Inden grundvandskortlægningen blev gennemført for Barsø var der kun en begrænset mængde oplysninger
om øens geologiske opbygning til rådighed. Der var inden kortlægningen kun fem boringer og fire brønde
centralt på øen. Boringerne er mellem 27 og 54 meter dybe, og de gennemborede jordlag udgøres af
kvartære aflejringer af moræneler og smeltevandssand. De fire brønde og de tre af boringerne benyttes til
indvinding af vand til enkeltindvindere. Den fjerde boring benyttes af Barsø Vandværk som skylleboring
(DGU nr. 161.186) og den femte benyttes til indvinding af vand til husholdning og vanding af større
kvægbesætning på ejendommen Bjerggård, der således er den største indvinder på Barsø.
Der blev i forbindelse med kortlægningen udført 2 dybe undersøgelsesboringer på øens nordlige del (DGU
nr. 161.325 og 161.326).
Den sydlige del af Barsø er opbygget nærmest som ét stort bakkedrag med enkelte slugter i kanten, og det
højeste punkt her ligger 26 m over havets overflade. Den nordlige del er mere uroligt med flere små
bakketoppe, og hvor det højeste punkt er Gyldenbjerg, som hæver sig 39 meter over havet. Barsøs landskab
er udformet i løbet af den sidste istid, og består af morænelandskab med overvejende lerbund, samt
kystklinter på øens nordøstlige side.
Størstedelen af Barsø er dækket af moræneler, og kun i den nordvestlige del ses sammenhængende
områder med smeltevandssand og –grus. Langs kysterne er der aflejret strandvoldssystemer, og bag dem
findes ferskvandsaflejringer. Moræneleret ses tydeligt i de op til 15-16 m høje stejle klinter både mod vest og
mod øst. Dette ler kan meget vel være aflejret ved bortsmeltning af den indlandsis, der også forstyrrede de
tidligere aflejrede lag. Geologien tyder på at Barsø har været påvirket af flere isfremstød og flere steder er de
synlige lag er skråtstillet som følge af isens forstyrrelse af lagene i de faser ved istidens slutning, hvor
indlandsisen rykkede frem og tilbage. Lagene hælder mod syd eller sydøst, hvilket tyder på en istunge syd
for Barsø.
I moræneleret ses lag, der næsten udelukkende består af grus og sten, eventuelt med mellemrummene
udfyldt af ”grusblandet ler”. På østsiden af Barsø kan der ses dele af et tykt gruslag, sammenkittet af kalk.
Gruslaget vurderes at være aflejret af smeltevand nær ved isens rand og senere kittet sammen af kalk, der
er udvasket fra de omgivende lag af moræneler. Den kalkholdige jord bekræftes af den flora der optræder på
strandengene, floraen vokser typisk på lokaliteter, hvor der trænger kalkholdigt grundvand frem.
De stejle klinter viser at havet eroderer kraftigt på den del af Barsø, der vender ud mod Lillebælt, mens der
sker opbygning af strandvolde på øens sydside (Figur 3.1).
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Figur 3.1. Geologisk kort over jordarterne i 1 meters dybde (uddrag af Geologisk jordartskort fra GEUS).

Som en del af kortlægningsarbejdet er der udført SkyTem-kortlægning for en stor del kortlægningsområdet,
for at undersøge fordelingen af vandførende sand- og gruslag.
Filterniveauet på de fem boringer og dybden på de fire brønde beskriver, at der bliver indvundet vand fra tre
forskellige niveauer. Det er ikke tydeligt om det er fra mere eller mindre adskilte grundvandsmagasiner eller
om det blot er forskellige boredybder i eks. skråtstillede sandlag.
SkyTem-målingerne viser, at der findes flere områder, hvor der er mulighed for at finde vandførende
grundvandsmagasiner af en passende størrelse. Målingerne viser også at der i ca. kote 50 m er en grænse
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til lag som enten ikke er særligt vandholdige eller som indeholder saltvand. Grænsen stiger jævnt op mod
overfladen ude ved kysten.
Målingerne udpeger fem områder (nummereret med romertal), hvor der er mulighed for vandførende sandlag
(se Figur 3.2).

Figur 3.2. Interesseområder for forekomst af vandførende sandlag, fra Redegørelse Barsø.

I område II er de fleste af de aktive boringer placeret. Område IV er lokaliseret på den nordlige del af Barsø.
Området består af to højmodstandsområder, og det er i kortlægningen vurderet til at være det område, hvor
det er potentielt bedst at finde egnede vandførende grundvandsmagasiner, fordi laget er betydeligt tykkere
end i de andre områder. Da der ikke inden kortlægningen er nogen boringer lokaliseret i området, bliver der
udført to dybe undersøgelsesboringer (DGU nr. 161.325 og 161.326).
De to boringer bliver etableret med en indbyrdes afstand på ca. 370 meter. Der træffes 2
grundvandsmagasiner i begge boringer, et terrænnært og et dybere magasin, som er adskilt af 25-30 meter
moræneler. Det terrænnære magasin består overvejende af smeltevandssand, men der ses også vekslende
lag af smeltevandssand og sandet/gruset moræneler. Det dybere magasin består af smeltevandssand, laget
er 20-25 meter tykt og overlejrer tertiære aflejringer fortrinsvis bestående af glimmerler.
På baggrund af den eksisterende viden om de geologiske/hydrogeologiske forhold, resultaterne fra Sky-TEM
undersøgelsen samt oplysninger fra de to nye undersøgelsesboringer er der udarbejdet en hydrostratigrafisk
model.
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Den hydrostratigrafiske model består af fem lag:
1. Øvre magasinenhed (smeltevandssand med vekslende indslag af moræneler)
2. Dæklag (overvejende moræneler og smeltevandsler)
3. Nedre magasinenhed (overvejende smeltevandssand) med ferskvand
4. Nedre magasinenhed (overvejende smeltevandssand og tertiært sand i bunden) med saltvand
5. Tertiær ler (glimmerler)
Modellen har således to udbredte regionale grundvandsmagasiner:
• et øvre magasin af smeltevandssand (lag 1) med vekslende indhold af moræneler
• et nedre magasin af overvejende smeltevandssand (lag 3 og 4). Den tolkede saltvandsgrænse
opdeler den nedre magasinenhed i 2 lag (lag 3 og 4).
Med modellen er der tegnet to profiler – profilernes placering ses på Figur 3.3.

Figur 3.3. Placering af geologiske profiler, fra Redegørelse Barsø.
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Profilerne er tegnet op så de fem lag fra modellen kan skelnes (Figur 3.4).

Figur 3.4. Geologiske profiler fra den geologiske/hydrostratigrafiske model (placering fremgår af figur 3.3), fra
Redegørelse Barsø.

Derudover er der opstillet en grundvandsmodel, ud fra hvilken der er beregnet grundvandsdannede oplande.
Der er beregnet oplande for tre boringer – et for vandværksboringen DGU nr. 161.186, et for indvindingen
ved Bjerggård DGU nr. 161.317 og et for en simuleret indvinding ved den ene undersøgelsesboring DGU nr.
161.325.
Der er ingen vandløb på Barsø, og grundvandsdannelsen er derfor kun styret af nedbøren. Den
gennemsnitlige grundvandsdannelse totalt for øen er beregnet til ca. 1.000.000 m 3/år. Der er lavet en
fordeling af grundvandsdannelsen så der er foretaget en reduktion af grundvandsdannelsen i områder, hvor
der findes ler i de øverste lag. Områder med ler ved terræn har således en grundvandsdannelse på 360
mm/år, mens områder med sand ved terræn har en grundvandsdannelse på 450 mm/år.
Partikeloplandene viser det modelsimulerede areal, indenfor hvilket grundvandet dannes og strømmer til de
3 boringer (se Figur 3.5). Det fremgår, at det indvundne grundvand dannes tæt på oppumpningerne.
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Figur 3.5. Beregnede oplande for de tre boringer (DGU nr. 161.186, 161.317 og 161.325), fra Redegørelse Barsø.

Det simulerede grundvandspotentiale i lag 3 (nedre magasinenhed – smeltevandssand med ferskvand) viser
et højdepunkt centralt på øen omkring vandværket og Bjerggård, hvorfra vandet strømmer ud mod kysten.
Den geologiske model indeholder en tolkning af hvor saltvandsgrænsen ligger (se Figur 3.4). På baggrund af
modellen er det vurderet, i hvilken grad vandværket og Bjerggård kan opretholde indvindingen uden at
påvirke saltindholdet i boringerne negativt.
Det er i 2010 vurderet at Bjerggård kan øge indvindingen til 10.000 m 3/år, uden at det vil påvirke
saltindholdet i boringen. For vandværket er det vurderet at såfremt indvindingen holdes under 2.000 m 3/år,
vil saltindholdet på sigt reduceres.
Det er i forbindelse med kortlægningen vurderet, at der ikke var grundlag for at udpege eller afgrænse
nitratfølsomme indvindingsområder, fordi det nedre primære grundvandsmagasin ikke viste tegn på indhold
af nitrat i vandet. Denne vurdering er foretaget udelukkende på baggrund af analyser af indhold af nitrat og
klorid. Der er ikke analyseret for indhold af sulfat, og det vides således ikke om nitratreduktionskapaciteten
er ved at være opbrugt. Det er dog også vurderet at det øvre grundvandsmagasin ikke er egnet til indvinding
af drikkevand, og det er primært enkeltindvindere, der indvinder vand fra det øvre (terrænnære) magasin.
Det anbefales i redegørelsen, at der i forbindelse med grundvandsbeskyttelse bør udlægges særligt
beskyttede områder for de tre oplande på Figur 3.5.
Det er i redegørelsen ikke beskrevet, om der er tale om 200 års oplande, og der er ikke beregnet
transporttider for grundvandets strømning til boringen, og det er derfor ikke beskrevet om der indvindes ungt
eller gammelt vand fra boringerne.
Det er dog anført, at der i de kortere enkeltindvindingsboringer og brønde indvindes grundvand af en mere
sårbar type (Vandtype A og B), mens der i indvindingsboringen til Barsø Vandværk og Bjerggård indvindes
grundvand af vandtype C/D. Dette underbygges af indholdet af nitrat i de forskellige boringer/brønde. Flere
steder er der fundet nitrat i det øvre magasin, og at der er nitrat i grundvandet viser, at magasinet også kan
være sårbart over for andre stoffer (eksempelvis miljøfremmede stoffer). Men i det nedre magasin er der ikke
i forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen konstateret indhold af nitrat eller miljøfremmede stoffer i
vandet.
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Arealanvendelsen på Barsø er opdelt mellem beskyttet natur og landbrugsarealer. De største
naturbeskyttede arealer er strandengene mod nord og mod syd, med nogle små søer (Figur 3.6).
Gyldenbjerg, et område vest for Ægbjerg og klinterne er overdrev, vest og øst for færgelejet og på sydkysten
er der eng og mose. Resten af øen er landbrugsarealer. Det dyrkede landbrugsareal på Barsø udgør i alt ca.
225 ha. Langt den største del af arealet dyrkes af én landbrugsbedrift (Bjerggård), og jf. redegørelsen drives
ejendommen som et kvægbrug med 235 dyreenheder.

Figur 3.6. § 3-beskyttede arealer, grøn: eng, orange: overdrev, brun mose, turkis: strandeng og blå: sø. Fra
redegørelsen. I dag (2020) er beskyttede arealer stort set uændrede.

Udpegninger
Selvom redegørelsen lægger op til, at der skal udpeges 3 indvindingsoplande, så er der kun i
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer (BEK nr. 1153 af 18/11/2019) kun udpeget et
indvindingsopland for Barsø Vandværks gamle boring. På baggrund af den opstillede grundvandsmodel er
der som tidligere beskrevet foretaget en udpegning af indvindingsoplandene for de tre indvindinger (se Figur
3.5). I Figur 3.7 fremgår to indvindingsoplande for hhv. DGU nr. 161.186 og 161.325. Det sydlige
indvindingsopland er udpeget af miljøstyrelsen, mens det nordlige Indvindingsopland er afgrænset i
forbindelse med Aabenraa Kommunes beregning af BNBO i 2014.
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Figur 3.7. Kort over udpegninger i indsatsplanområdet. Der er ikke udpeget IO på Barsø og der er ingen kendte
jordforureningslokaliteter. Kilde: Miljøgis.dk, GEUS.dk – Jupiter.

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.
Regionen har ikke foretaget udpegninger af jordforureningslokaliteter på Barsø (Figur 3.7). Der er således
ingen kendte forureningslokaliteter på Barsø på nuværende tidspunkt.
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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. Beregningen har medført et BNBO på 0,2 ha, hvilket svarer til 25 m zonen. 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. Databladet for Barsø Vandværk ses i Bilag 2. I 2017 indgik en række politiske partier
en aftale om pesticidstrategi, der i 2019 mundede ud i en BNBO-vejledning. BNBO i indsatsplanområdet
Barsø, er vurderet i overensstemmelse med BNBO-vejledningen, på baggrund af databladene, seneste
grundvandskemiske analyser og øvrig kortlægning. Det bemærkes, at det kun er det sydlige BNBO der er
udpeget af staten.

4. BESKRIVELSE OG HANDLINGER FOR BARSØ VANDVÆRK
Barsø Vandværk er oprindeligt etableret i 1976. Vandværket og den ene indvindingsboring er beliggende
midt på øen Barsø, den anden indvindingsboring er placeret i den nordlige del af øen. Vandværket forsyner
ca. 17 forbrugere, heraf syv parcelhuse, syv sommerhuse, et landbrug og en institution med drikkevand.
Indvindingstilladelsen er på 2.500 m 3/år og udløber ved udgangen af år 2049. Inden for de sidste 6 år har
den oppumpede mængde grundvand varieret mellem 1.212 og 1.600 m 3/år. Indvindingsmængden i 2019 var
1.206 m3.
Vandværket har ingen nødforbindelse.
Indvindingen sker fra DGU nr. 161.325, mens DGU nr. 161.186 fungerer som skylleboring. Derudover har
vandværket DGU nr. 161.326, som ikke er i anvendelse. DGU nr. 161.186 er fra 1976, den er 52,6 meter
dyb og filtersat fra 46,5-52,5 m.u.t. i glacialt smeltevandssand. DGU nr. 161.325 er fra 2008, den er 81,4
meter dyb og filtersat i 3 niveauer. Der sker indvinding fra det tredje filter fra 52-56 m.u.t. der er sat i glacialt
smeltevandssand.
Vandværkets placering, indvindingsboringer, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor
indvindingsoplandene fremgår af nedenstående Figur 4.1 og Figur 4.4.

11

Figur 4.1. Indvindingsoplandet til Barsø Vandværk med angivelse af indsatsområder (IO), sprøjtemiddel følsomme
indvindingsområder (SFI) og forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt). Kilde: SDFE, Region Syddanmark,
Miljøgis.dk.

Det geologiske profil for Barsø Vandværks kildefelter kan ses på Figur 4.2, profilet er udarbejdet på
baggrund af en hydrostratigrafisk model, der er opstillet i forbindelse med Aabenraa Kommunes udpegning
og beskrivelse af BNBOer for de almene vandværkers indvindingsboringer. I Figur 4.4 ses profilets forløb i
forhold til indvindingsboringerne.
De helt terrænnære aflejringer ved kildefeltet på nordøen består af et op mod 5 meter tykt lag af
smeltevandssand og -grus. Herunder er aflejret et cirka 25 meter tykt morænelerslag, som genfindes i den
geologiske lagfølge under hele øen. Dog træffes morænelerslaget umiddelbart under terræn ved kildefeltet,
der er placeret centralt på øen. Efter morænelerslaget følger et lag af smeltevandssand og grus samt et
morænelerslag, der har en samlet fælles tykkelse på mellem 10 og 20 meter. Lagfølgen genfindes også
under hele øen. Herunder findes der et 35-40 meter tykt lag af sandede og grusede smeltevandsaflejringer
og under det 'nederste' lag af smeltevandssand og-grus findes et cirka 45 meter tykt miocænt
glimmerlerslag.
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Figur 4.2. Geologisk profilsnit gennem den nordlige del af Barsø fra nord mod syd. Profillinjen fremgår af Figur 4.4 (s.
15). Fra Aabenraa Kommunes BNBO-rapport.

Der er ikke udpeget indsatsområder på Barsø.
4.1. VANDKVALITET
For indvindingsboringen DGU nr. 161.325 er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid
samt de beregnede parametre: ionbytning og forvitringsgrad for de tre indtag i boringen, Figur 4.3.
DGU nr. 161.186 er ikke analyseret for hovedparametre, og der er derfor ikke produceret tidsserier for
boringen.

Figur 4.3. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. Ionbytning og forvitringsgrad for boring DGU nr. 161.325.

Filtersætningen i boringen fremgår af nedenstående tabel, Tabel 4.1.
DGU nr.

Indtagsnr.

Indtagsdybde m.u,t.

161.325

1

52-56

161.325

2

42-44

161.325

3

32-38

Tabel 4.1. Filterdybde, DGU nr. 161.325.
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Indtag 1 er det dybeste, og indtaget var i en tidligere analyse fra 2008 saltvandspåvirket. Der var et indhold
af klorid på 590 mg/l. Boringen er analyseret igen 11 år senere, hvor indholdet af klorid er lavt, 33 mg/l og på
niveau med indholdet af klorid i de to øvre indtag. Samtidig med at indholdet af klorid er faldet i indtag 1, ses
en stigning i indhold af sulfat fra 8,3 til 60 mg/l, hvilket sammen med forvitringsgraden viser, at vandet er
overfladepåvirket. Det bør afklares om der indvindes fra indtag 1 eller 3, da vandkvaliteten i seneste analyse
i indtag 1 minder om vandkvaliteten i indtag 3, hvor der ligeledes ses et forhøjet indhold af sulfat. Der er ikke
konstateret indhold af nitrat i boringen. Indvindingsmængden er faldet fra 3.500 m 3/år i 2005 til 1.250 m3/år i
2009. Den nuværende indvinding (2018) er på 1.600 m 3/år. Ændringer i indvindingsmængde forventes
ligeledes at medføre ændringer i indhold af klorid.
Der er analyseret for pesticider i DGU nr. 161.325 én gang i 2019 og der er ikke konstateret pesticider i
boringen.
Vandtypen i indvindingsboringen DGU nr. 161.325 betegnes om svagt reduceret (vandtype C) i indtag 1 og
3, mens vandtypen er stærkt reduceret i indtag 2. Vandtype C er særligt kendetegnet ved ikke at indeholde
ilt eller nitrat, samt at sulfatkoncentrationen er over baggrundsniveau, og at der i større eller mindre grad er
overfladepåvirkning.
I indvindingsboring 161.186 er der som tidligere nævnt ikke udført analyser for råvandets kemiske
hovedbestanddele eller tilstandsparametre, og der er kun i 1998 udført analyse af udvalgte pesticider,
nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer, uden fund.
Der er ikke analyseret for øvrige miljøfremmede stoffer i nogen af indvindingsboringerne.
I rentvandet (til forbruger) er der analyseret for flere miljøfremmede stoffer og pesticider uden fund.
Der er ikke ingen kendte kortlagte jordforureningslokaliteter på Barsø.
4.2. BNBO VURDERING
Vandværket forventes bevaret for sikkerhed for vandforsyning, og BNBO vurderes i forhold til
forureningskilder og sårbarhed over for pesticider og nitrat. Vandværk og indvindingsboringer er beliggende
på eller lige op til landbrugsarealer. Kortlægningen viser at ressourcen på Barsø er yderst sårbar, både som
følge af nitratindholdet i terrænnære magasiner, men også på grund af salt grundvand i de dybere
magasiner og ressourceknaphed.
BNBO-arealet (se Figur 4.4) er beregnet på baggrund af en indvindingstilladelse på 6.000 m 3/år, og den
nuværende indvindingstilladelse er på 2.500 m 3/år. Derudover er der kun udpeget BNBO for
indvindingsboring DGU nr. 161.186 og BNBO-arealet ift. en indvinding på 6.000 m 3/år udgør 0,2 ha.
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Figur 4.4. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter, samt placering af geologisk profilsnit. Kilde:
SDFE, Miljøgis.dk, Region Syddanmark.

Vandværket har en lille indvinding. På baggrund af vandkvaliteten er der tvivl om der indvindes fra indtag 3
eller 1. Under antagelse af, at der indvindes fra indtag 1 viser det kraftigt stigende indhold af sulfat, at
magasinet har nogen sårbarhed over for påvirkning fra overfladen, og at der er risiko for nitratgennembrud i
fremtiden. Det vides dog ikke om eller hvornår nitratreduktionskapaciteten er opbrugt.
Tykkelsen af lerdæklag er over 15 meter, og dermed yder overliggende lag nogen beskyttelse for
indvindingen. I forhold til pesticider vil utætheder, sprækker, samt sænkningstragtens udbredelse ved spild
boringsnært dermed udgøre en stor trussel mod boringen.
Boringen ligger i landområde og på grund af den nuværende arealanvendelsen er det relevant at forholde
sig til nitrat og pesticider. Derudover har der tidligere været udfordringer med indholdet af klorid, formentlig
som følge af for kraftig indvinding af de dybereliggende dele af magasinet.
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4.3. VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det grundvandsmagasin hvorfra Barsø Vandværk indvinder, har nogen sårbarhed.
Der er ikke afgrænset indsatsområder (IO) i forhold til indvindingsmagasinet. Der er ikke konstateret indhold
af nitrat, men der ses en stigning i indholdet af sulfat.
Der findes ingen kendte kortlagte jordforureningslokaliteter indenfor BNBO.
Der er kun udpeget indvindingsopland og BNBO for den ene (DGU nr. 161.186) af to indvindingsboringer.
Landbrugsdriften på Barsø er 100 % økologisk.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Der bør beregnes nye BNBO’er for begge boringer, der tager højde for fordelingen af indvindingen og den
ændrede indvindingstilladelse.
Barsø Vandværk er sårbart over for spild og uheld indenfor BNBO. DGU nr. 161.186 er af ældre dato og
beliggende på en mark, der benyttes til afgræsning med kvæg. BNBO er svarende til 25 meter zonen.
Indenfor 25-meter zonen må der jf. miljøbeskyttelseslovens § 21b ikke anvendes pesticider, dyrkes eller
gødskes til erhvervsmæssige eller offentlige formål. Der må imidlertid gerne afgræsses. Af luftfotos ses
afgrænsning af 10-meter zonen.
Der er ikke udpeget BNBO for DGU nr. 161.325, som er beliggende i hjørnet af en dyrket mark med et
levende hegn på sydsiden af boringen. Af luftfotos ses der ikke en afgrænsning af hverken 10 meter eller 25
meter-zonen omkring boringen.
Det skal henstilles til lodsejer, at 25 meter zonen omkring boringen DGU nr. 161.325 overholdes, så der ikke
dyrkes eller gødes.
Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Der er kun udpeget indvindingsopland for den ene indvindingsboring DGU nr. 161.186. Indvindingsoplandet
er beregnet ift. en anden og større indvindingsmængde. Der skal beregnes nye indvindingsoplande for
begge boringer, som tager højde for indvindingsfordeling og ændret indvindingsmængde.
Vandkvaliteten indikerer, at lerdæklagene yder nogen beskyttelse af magasinet. Der ses et relativt kraftigt
stigende indhold af sulfat på trods af, at indvindingsmængden er halveret, hvilket indikerer, at der er
påvirkning fra overfladen. Det skal afklares om der indvindes fra indtag 1 eller 3, og indholdet af sulfat og
nitrat bør følges fremover. Indvindingsoplandet består af arealer, der udnyttes landbrugsmæssigt, og der ses
ingen klar afgrænsning af beskyttelseszoner omkring boringer og vandværk. Vandværk skal tilse, at der ikke
utilsigtet kan ske forurening af magasin, boringer og vandværk.
På nuværende tidspunkt er der ikke konstateret indhold af nitrat i boringerne, men der ses en stigning i
sulfatindholdet. Når der er udpeget nye indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, revurderes
indsatsen over for nitrat. Der ses allerede et stort indhold af nitrat i øverste magasin, og ressourcen er
begrænset og derfor sårbar. De grundvandskemiske forhold bør følges og der bør indledes dialog med
lodsejere ift. anvendelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i indvindingsoplandet, og der skal
iværksættes kampagner mod brug af sprøjtemidler i indvindingsoplandet.
Barsø er primært præget af landbrug, og det er kendt fra andre egne, at der på landbrug er forskellige typer
af oplag, som kan medføre forurening af grundvandet. Der bør derfor ske en lokalisering af mulige
forureningskilder i indvindingsoplandet, som siden kan vurderes ift. kortlægning af arealer.
Aktionsplanen for Barsø Vandværk, Tabel 4.2 angiver de generelle og specifikke indsatser. Ansvaret er
fordelt mellem Aabenraa Kommune, Barsø Vandværk, Region Syddanmark med en overordnet tidsplan fra
2021 til 2025.
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Indsats

Ansvar Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

AAK
og BV

2021-

Dialog og afklaring om forsyningssikkerhed

Skånsom pumpestrategi

BV

2021-

Vandværket skal sikre at de har en skånsom
pumpestrategi for at mindske variationer i indhold af
sulfat og klorid.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning til
vandværk

BV

Løbende

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

Udlægning af 25 meter
zone omkring boringerne

BV

2021-

Vandværket skal sikre indvindingsboringerne mod
gødning, gødskning og sprøjtning, ved at gå i dialog
med lodsejere omkring udlægning af 25 meter zonen.

Udpegning af
indvindingsoplande og
grundvandsdannende
oplande

AAK

2021-

Kommunen skal bede Miljøstyrelsen om revurdering af
kortlægningen så der sker udpegning ift. begge
indvindingsboringer.

Beregning af BNBO

AAK

2021-

Kommunen skal bede Miljøstyrelsen om nye
beregninger af BNBO så begge indvindingsboringer
bliver taget i betragtning.

Kortlægning af potentielle
forureningskilder

AAK
og BV

2021-

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

BNBO

AAK
og BV

Afventer
nye
beregning
er

BNBO svarer på nuværende tidspunkt til 25-meter
zonen. Landbrugsdriften er økologisk og BNBO
omfatter kun landbrugsarealer.

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.

Gennemgang af
lokaliteter indenfor BNBO
og indvindingsopland for
lokalisering af mulige
jordforureninger

RS

2021-

Gennemgang af historisk materiale for lokalisering af
mulige jordforureningslokaliteter. Den tidligere
anvendelse skal vurderes i forhold til
indvindingsmagasinet.

Revurdering af
analysekontrolprogram
for vandværket

AAK

2021-

Gennemgang af vandværkets analysekontrolprogram,
så der udtages analyser jf.
drikkevandsbekendtgørelsen.
Det afklares om alle 3 indtag i DGU nr. 161.325 skal
analyseres, og hvilket der reelt indvindes fra.
Afklaring af analysehyppighed ift. evt.
saltvandsindtrængning.

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