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Forord
Der er mange forurenede grunde i Svendborg by, hvor der
oppumpes store mængder grundvand til drikkevandsformål. Flere af de mindre vandværker i området uden for
Svendborg by pumper også vand op fra byområder.
Hidtil har der ikke været akutte problemer med at skaffe
tilstrækkeligt med vand af god kvalitet til drikkevandsformål fra Svendborg by. Men de mange forurenede grunde
i byområder udgør en potentiel risiko for forurening af
grundvandet samtidig med, at der er konstateret fund af
pesticider og miljøfremmede stoffer mange steder.
Det har derfor været vigtigt at få kortlagt hvor grundvandet findes, kvaliteten af det, hvor godt det er beskyttet
og hvad der truer grundvandskvaliteten. Fyns Amt har
derfor gennemført en detaljeret kortlægning af grundvandet, som nu rapporteres af Statens Miljøcenter Odense,
der har overtaget opgaven fra amtet.
Kortlægningen har således øget vores viden om, hvor det
er fornuftigt at pumpe grundvandet op i fremtiden, og
hvor det skal beskyttes. Men kortlægningen forbedrer
ikke grundvandstilstanden. Succesen afhænger af de efterfølgende konkrete handlinger for at sikre rent drikkevand. Handlingerne vil blive beskrevet i en indsatsplan
for grundvandet i området, som Svendborg Kommune
udarbejder på baggrund af resultaterne fra den detaljerede
kortlægning.
Sammenfatningen af kortlægningsresultaterne sendes
hermed til Svendborg Kommune.

Fyns Amts Trafik- og miljøudvalg har inden nedlæggelsen af amtet ved udgangen af 2006 anbefalet en løsningsmodel for den fremtidige oppumpning og beskyttelse af
grundvandet til det videre arbejde med at udarbejde og
vedtage en indsatsplan i Svendborg Kommune. Forslaget
til løsningsmodel er præsenteret i bilag 1.
Kortlægningen af grundvandet indgår også i en samlet
vandplanlægning for hele vandkredsløbet. Vandplanlægningen går ud på, at alt vand skal have ”god tilstand” i år
2015.
Målet om ”god tilstand” betyder, at vandløbene, søerne
og den kystnære del af havet skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter. Menneskelige påvirkninger
må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, hvad man
kunne finde ved uberørte forhold. For grundvandet betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må
overstige grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal
have god kemisk kvalitet.
Der skal inden udgangen af 2008 udarbejdes forslag til
vandplaner, som skal ud i offentlig høring inden de vedtages endeligt ved udgangen af 2009 og udmøntes i konkrete handlingsplaner.
Kortlægningen og den indsatsplan for grundvand, som
der nu skal udarbejdes, vil derfor indgå i en senere samlet delvandplan for hele vandkredsløbet i Hovedoplandet
Det Sydfynske Øhav, og den er således et vigtigt skridt på
vejen mod målet om ”god tilstand”.
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Resumé
Der er i Svendborg indsatsområde 8 vandværker og 2 råvandsstationer, hvoraf 4 er private og resten ejes af Svendborg Vand (aktieselskab fra 1.1.2007).
I indsatsområdet er der tilstrækkelig grundvand til at
dække det nuværende og forventede fremtidige behov, såfremt forbruget ikke øges væsentligt og der ikke indtræffer forurening på de nuværende kildepladser. Mere end
halvdelen af det vand der indvindes til drikkevandsformål
i indsatsområdet oppumpes i Svendborg by. På grund af
risikoen for forurening fra gamle benzinstationer, renserier og industrier er mulighederne for at erstatte oppumpningen i byen helt eller delvist med nye eller eksisterende
kildepladser med godt beskyttet grundvand blevet undersøgt. Der er ligeledes undersøgt muligheder for alternativ
vandindvinding for områdets mindre vandværker.
Hensynet til det samlede vandkredsløb betyder, at det
ikke er muligt at erstatte indvindingen i Svendborg by. En
væsentlig øget indvinding på kildepladserne ved Hvidkilde vest for byen og ved Holmdrup nordøst for Svendborg,
vil kunne give problemer med sænkninger af vandstanden
og dårligere vandkvalitet i søer, moser og vandløb.
Der er udelukkende fundet mulighed for mindre kildepladser eller supplerende boringer til de eksisterende kildepladser ved de 4 private vandværker; Ollerup, Oure,
Tved og Skårup vandværker, samt til Lunde Vandværk,
der fra 1. januar 2007 ejes af Svendborg Vand.

Ud over de forurenede grunde er det primært anvendelsen
af pesticider, der kan udgøre et problem for indvinding
af grundvand til drikkevandsformål. Størst risiko er der
for de bynære indvindinger i Svendborg, Skårup, Oure og
Tved samt ved Skovmølleværkets boringer i det åbne land.
Ved Skovmølleværket er der også sårbart overfor nedsivning af nitrat. Uden for de eksisterende kildepladser er
grundvandet desuden sårbart overfor nitrat i den østligste
del af indsatsområdet og i området ved Kirkeby.
Der er udpeget 3 indsatsområder for nitrat på i alt 3,5 %
af det samlede indsatsområde. I et område tæt på indvindingsboringerne ved Skovmølleværket skal risikoen for
nedsivning af nitrat begrænses. På 2 andre områder må
den samlede belastning med nitrat ikke øges, og der skal
gennemføres foranstaltninger for at begrænse nitratnedsivning, hvis det bliver nødvendigt at udvide kildepladsen ved Skovmølleværket eller etablere en kildeplads ved
Kirkeby.
Der er udpeget indsatsområder for pesticider på i alt 1,4
% af det samlede areal i indsatsområdet fordelt på 3 områder ved Skovmølleværket, Oure og Tved. Desuden er der
behov for tiltag der reducerer risikoen for udvaskningen
af pesticider i Skårup og Svendborg, hvor indvindingsboringerne er bynære.

Trods mange potentielle forureningstrusler i Svendborg
by har der hidtil været få forureninger. Resultaterne af
kortlægningen har vist, at grundvandet nogle steder er
under tryk, og her vil det være vanskeligt for en forurening at sive ned til magasinet. Det er dog ikke muligt at
udpege sikre områder, hvor forurening ikke kan sive ned,
da byen er kendetegnet ved en meget kompliceret geologi
og grundvandsstrømning.
Fortsat oppumpning af grundvand af god kvalitet til
drikkevandsformål i Svendborg by nødvendiggør, at de
forurenede og potentielt forurenede grunde i Svendborg
by undersøges, og at forureninger, der viser sig at true
grundvandet afværges i nødvendigt omfang.
Holmdrup mose
Foto. Birgit Sønderskov Weber
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Indledning
Denne sammenfatning handler om resultaterne af den
kortlægning af grundvandet som Fyns Amt har foretaget i et område omkring Svendborg på Sydfyn. Sammenfatningen af den detaljerede kortlægning skal indgå som
baggrund for den indsatsplan, som Svendborg Kommune
udarbejder.
Kortlægningen har bestået af en indsamling, analyse og
sammenstilling af eksisterende data i perioden 1999-2003
og en detaljeret kortlægning fra 2003-2006. Da kortlægningen af indsatsområdet ved Svendborg er afsluttet i
2006 er det seneste hele opgørelsesår i afrapporteringen
(af eksempelvis vandindvindingen) fra 2005.
Området hvor kortlægningen er gennemført kaldes ”Indsatsområde Svendborg”. Hele området er udlagt som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) i Regionplanen.

Indsatsområdets areal er 155 km2 og udgør 4 % af det
samlede areal på Fyn og Øerne. Området strækker sig fra
Ollerup mod vest, til lige syd for Kværndrup og Gudme
mod nord og afgrænses stort set af kysten mod øst og syd.
Indsatsområdet er vist i figur 1.
Der er 5 vandforsyninger i indsatsområdet med i alt 10
vandværker/råvandsstationer, hvoraf 6 er ejet af Svendborg Kommune1] og 4 er private vandværker. Vandværkerne indvinder tilsammen ca. 2,8 mio. m3 vand om året
eller ca. 8 % af den mængde vand, der pumpes op på
vandværkerne på Fyn og øerne. Hertil kommer en mindre
indvinding ved Hvidkilde Gods, der forsyner de tilhørende husstande, samt en række enkeltindvindere med egen
drikkevandsforsyning.

I februar 2007 er den kommunale vandforsyning udskilt i aktieselskabet
Svendborg Vand A/S med virkning fra 1.1.2007. Svendborg Kommune
ejer pt. 100 % af selskabet. I kortlægningsrapporten benævnes Svendborg
Vand og vandværkerne herunder som offentlige anlæg.
1]

Figur 1. Vandværker i indsatsområdet
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Kortlægningen er gennemført af Fyns Amt i samarbejde
med COWI, DHI og NIRAS. Desuden har den lokale
tekniske arbejdsgruppe deltaget i arbejdet.

Medlemmer af den tekniske arbejdsgruppe:
• Erik Appel, Svendborg Kommune
• Birgitte Varming, Svendborg Kommune
• Dorte Nielsen, Gudme Kommune
(Svendborg Kommune pr. 1.1.07)
• Erik Stoumann, Egebjerg Kommune
(Svendborg Kommune pr. 1.1.07)
• Jens Erik Hvergel, Svendborg Vand
• Jakob Juhl, Svendborg Vand
• Frede Jensen, Skårup Vandværk
• Brian Rasmussen, Tved Vandværk
• Peder Skov, Ollerup Vandværk
• Hans Georg Hansen, Oure Vandværk
• Karl Kamp, Dansk Familie Landbrug
• Niels Kristian Petersen, De Fynske Landboforeninger
• Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn,
Dansk Skovforening
• Carsten Reiter, Fyns Amt
(Miljøcenter Odense pr. 1.8.07)
• Birgit Sønderskov Weber, Fyns Amt
(Miljøcenter Odense pr. 1.1.07)

Problemstilling
Kortlægningen af området har i høj grad handlet om at
belyse, hvorvidt der er tilstrækkeligt med vand af god
kvalitet uden for Svendborg by, hvis det skulle vise sig,
at indvindingsboringerne i byen bliver forurenet og må
lukke.
Der har været særlig fokus på, om områderne nordvest
og nordøst for Svendborg kan levere de ønskede mængder
vand af god kvalitet.
Samtidig har kortlægningen også haft fokus på, om ressourcen i Svendborg by kan udgøre en del af en fremtidig løsningsstrategi: Kan boringerne inde i byen omfattes af en langsigtet indvindingsstrategi for området
eller udelukkende indgå i forsyningen på kort sigt?
Traditionelt vil overvejelser om at satse på indvinding i
byområde ikke indgå i en langsigtet indvindingsstrategi.
Dertil er der for mange potentielle forureningskilder i
byen. Når denne mulighed alligevel er indgået i kortlægningen for Svendborg området skyldes det, at grundvandet flere steder står under tryk. På de steder vil risiko for
forurening af grundvandet i udgangspunktet være mindre, selv om der evt. er sket forurening på jorden.
For kildepladserne uden for Svendborg by ved Skovmølleværket, Holmdrup, Hvidkilde samt i Tved, Skårup,
Lunde, Ollerup og Oure er det undersøgt, om indvindingerne er robuste og kan trække på gode vandressourcer i
fremtiden.
Problemstillingen er belyst i forhold til de enkelte kildepladser, men også i forhold til om de samlet set vil kunne
levere de vandmængder, som der i dag pumpes op i Svendborg by. Endelig er det belyst, om der er andre områder,
hvor der kan indrettes nye kildepladser eller indvindingsboringer.

Egebjerg Mølle
Foto: Thorben E. Jørgensen
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Indvinding af vand
I indsatsområde Svendborg findes der i alt 8 vandværker og
2 råvandsstationer, hvoraf de 4 vandværker er privat ejet,
mens de øvrige er ejet af Svendborg Kommune. Vandværkerne og deres indvindingsboringer er vist på figur 2.
Tilsammen indvinder de ca. 2,8 mio. m3 vand om året
eller ca. 8 % af den mængde vand, der pumpes op på
vandværkerne på Fyn og Øerne. Heraf blev i 2005 ca.
2,2 mio. m3 vand eller ca. 75 % indvundet af Svendborg
Vand. Generelt har vandværkerne fået nedjusteret deres
indvindingstilladelser som følge af faldende vandindvindingsmængder.
Mere end halvdelen af den oppumpede vandmængde til
Svendborg Vand indvindes i Svendborg by. I alt blev der i
Svendborg by indvundet 1,2 mio. m3 vand i 2005. Hertil
kommer, at der i 2004 blev etableret en permanent grundvandssænkning ved Svendborg Sygehus, hvor der kan oppumpes op til 180.000 m3 vand om året. I Svendborg by

er der samlet set tilladt at oppumpe ca. 1,7 mio. m3 vand
om året.
I det åbne land uden for byen er det primært øst og nordøst for Svendborg by ved Holmdrup og på Skovmølleværket, at de store mængder vand pumpes op. Mod vest ved
Hvidkilde giver indvindingstilladelsen også mulighed for
at pumpe store mængder vand op.
Ved Hvidkilde gods indvindes der ca. 3.000 m3/år til de
tilhørende ejendomme. Efter aftale med Svendborg Kommune skal Hvidkilde Gods have en indvindingstilladelse
i 2010. De seneste 2 år er der udtaget vandprøver og drikkevandskvaliteten er i orden.
Der er i indsatsområdet 12 enkeltindvindere, som har tilladelse til at oppumpe op til 3000 m3/år til landbrug eller
gartneri. Tilsammen har de 12 enkeltindvindere tilladelse
til at indvinde 30.900 m3/år.

Figur 2. Vandværker og indvindingsboringer i indsatsområdet
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Endelig er der i indsatsområdet ca. 175 enkeltindvindere
med egen drikkevandsforsyning inden for den tidligere
Svendborg kommune. Hvis hver husstand har en gennemsnitlig forbrug på ca. 170 m3/år, svarer det til i alt ca.
30.000 m3/år. Hertil kommer et begrænset antal enkeltindvindere i de dele af indsatsområdet, der ligger inden for
de tidligere kommunegrænser til Egebjerg og Gudme.
Udviklingen i indvindingsmængderne på de offentligt
ejede vandværker er vist i figur 3 og på de privat ejede i
figur 4.

Efter strukturreformen hører Lunde Vandværk under
Svendborg Kommune og dermed under Svendborg Vand.
Da tendensen i udviklingen i indvindingsmængden afviger fra de vandværker og råvandsstationer der i øvrigt hører under Svendborg Vand, vises indvindingen til Lunde
Vandværk specifikt. Udviklingen i indvindingsmængden
for Lunde Vandværk – som har afløst det tidligere Stenstrup vandværk - ligger på et nogenlunde konstant niveau
i hele perioden. Stigningen i indvindingen fra 1991 skyldes, at Stenstrup / Lunde vandværk fra 1991 har overtaget
det tidligere Kirkeby Vandværks forsyning.

For Svendborg Vands kildepladser er der i perioden 1986
– 2005 overordnet tale om en faldende indvindingsmængde. Meget markant er udviklingen ved Hvidkilde
vest for Svendborg by, hvor der i 1990-91 blev indvundet
over 1 mio. m3. Der var tidligere en indvindingstilladelse
her på 2 mio. m3, men tilladelsen blev reduceret af hensyn
til vandløbene i området.

For de private vandværker viser udviklingen overordnet
også faldende indvindingsmængde gennem de sidste 20
år. Undtagelsen er Oure vandværk, som på grund af gentagne udvidelser af forsyningsområdet har haft øgende
vandbehov fra omkring 80.000 m3/år til ca. 110.000 m3/
år i 1990’erne og siden årtusindskiftet til et niveau på ca.
130.000 m3/år.

Figur 3. Offentlige vandværkers indvinding de sidste 20 år. Fra 2007 er Stenstrup/Lunde Vandværk en del af Svendborg 		
Vand.

10

Sammenfatning af kortlægning i Svendborg området - 2007

Figur 4. Private vandværkers indvinding de sidste 20 år.

Fremtidig indvinding
Af vandforsyningsplanen for (den tidligere) Svendborg
Kommune, 2002-2009 fremgår det, at vandforbruget
forventes at stige i alle forsyningsområder som følge af
udvikling i aktiviteter og befolkningstallet. Totalt set forventes en samlet stigning i vandforbruget for hele kommunen at være på 3 % frem til år 2013.
Der er i 2003 vedtaget en indsatsplan for Tåsinge. Indsatsplanen er baseret på, at Tåsinge fortsat forsynes med
øens eget grundvand. Hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt at forsyne Tåsinge med vand fra Svendborg, vil
det samlede vandbehov fra indsatsområdet stige med ca.
400.000 m3/år.

I Svendborg Kommune nord for Svendborg Sund må der
ikke etableres nye indvindinger til vanding større end
3.000 m3/år. Reglen kan dog i særlige tilfælde, hvor det
er af underordnet betydning, fraviges efter konkret vurdering.
Vandværker og indvindingsmængder
Tabel 1 viser vandværker og råvandsstationer i indsatsområdet, deres ejerforhold, den aktuelle tilladelse til at indvinde vand og den faktiske oppumpede mængde i 2005.
Desuden er der i figuren angivet, om der i de seneste
analyser er konstateret fund af pesticider og/eller andre
miljøfremmede stoffer. Beliggenheden af vandværker og
vandværksboringer fremgår af figur 2.
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Vandværk

Oppumpet
mængde

(m3)

(m3 i år 2005)

Vandkvalitet i indvindings-boringer; seneste analyser
(til og med 2006)

Fund af pesticider og andre miljøfremmede stoffer under
grænseværdi

Hovedværket

800.000

554.000

Vestergade
(råvandsstation)

200.000

206.000 Ingen fund

Grubbemølleværket

500.000

Fund af pesticider og andre miljøfremmede stoffer under
422.000 grænseværdi.
MTBE over grænseværdi

Skovmølleværket 1]

800.000

745.000 Fund af miljøfremmede stoffer under grænseværdi

Hvidkilde
(råvandsstation)

1

Indvindings
Tilladelse

1.000.000

247.000 Ingen fund
Fund af pesticider og andre miljøfremmede stoffer under
grænseværdi

Skårup

146.000

102.000

Tved

190.000

118.000 Fund af pesticider under grænseværdi

Ollerup

110.000

Lunde

250.000

212.000 Ingen fund

Oure

130.000

132.000

Total

4.126.000

2.819.000

81.000 Fund af miljøfremmede stoffer under grænseværdi

Fund af pesticider og andre miljøfremmede stoffer under
grænseværdi

] Indvindingsboringerne ved Holmdrup leverer vand til Skovmølleværket.

Tabel 1. Oversigt over vandværker, indvindingstilladelser og mængder samt vandkvalitet.

Hovedværket
Hovedværket er et anlæg under Svendborg Vand og har
5 boringer tæt ved vandværket. Herfra blev der i 2005
indvundet ca. 70 % af den tilladte indvindingsmængde
på 800.000 m3/år. Desuden modtages der råvand fra kildepladserne ved Vestergade i Svendborg by (1 boring) og
fra Hvidkilde vest for byen (4 boringer). Vandværket er
velfungerende og godt vedligeholdt.

12

Der er tidligere ved Hovedværket fundet et lavt indhold
af oliestoffer i to boringer og pesticidrester (BAM) i to
boringer med koncentrationer under grænseværdien for
drikkevand. I boringen på Vestergade (Vestergade Råvandsstation) er der også tidligere påvist oliestoffer med
koncentrationer under grænseværdien for drikkevand.
Ved den seneste analyse var drikkevandskriteriet overholdt.
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Svendborg Vand har oplyst, at det er økonomisk fordelagtigt at indvinde mere vand ved Vestergade Råvandsstation, da boringen er billig i strøm.
Det oppumpede vand ved Hovedværkets boringer og Vestergade Råvandsstation overholder således drikkevandskravene, og der er ikke akut risiko for, at indvindingen
må stoppes som følge af forurening. De mange kilder til
forurening i området kan dog udgøre en alvorlig trussel
for indvinding af vand på længere sigt.
Hovedværket modtager desuden råvand fra kildepladsen
ved Hvidkilde (4 boringer). Indvindingen ved Hvidkilde
udgør kun ca. ¼ af den tilladte mængde, hvilket blandt
andet skyldes et hensyn til vandløb og søer i området, og
at det er billigere at oppumpe vand til Hovedværket fra
indvindingsboringerne inde i byen. Der ikke påvist forurening i nogen af boringerne ved Hvidkilde.

Grubbemølleværket
Grubbemølleværket er et anlæg under Svendborg Vand.
Ved kildepladsen er magasinet artesisk, dvs. at grundvandet af egen kraft stiger over terræn. Det har den positive
effekt, at en eventuel forurening ved kildepladsen har
vanskeligt ved at trænge dybere ned. Vandværket er velfungerende og godt vedligeholdt. Der indvindes vand fra
2 boringer i nærheden af værket. Værket har frem til 2005
anvendt yderligere 2 andre boringer. Oppumpningen er
ophørt, da ydelsen var relativt lav; men boringerne er ikke
sløjfede. Indtil videre afvander boringerne (p.g.a de artesiske forholdtil Mølledammen. Fra Grubbemølleværket
indvindes i dag en vandmængde svarende til tilladelsen på
500.000 m3/år.
Der er fundet et indhold af pesticidrester (BAM) med
koncentrationer under grænseværdien for drikkevand
og et indhold af MTBE i råvandet. Det har vist sig, at

Figur 5. Hovedværket, Grubbemølleværket, Vestergade Råvandsstation og Tved Vandværk. Med gult er vist placering af 		
kildepladsernes indvindingsboringer. DDO®, Copyright COWI
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MTBE delvist forsvinder i vandbehandlingen, og med de
fundne koncentrationer er der ikke akutte problemer med
at udnytte vandet. De mange kilder til forurening i området kan dog udgøre en alvorlig trussel for indvinding på
længere sigt.
Tved Vandværk
Tved Vandværk er et privat vandværk, der indvinder fra
2 boringer umiddelbart ved vandværket. Vandværket er
i acceptabel stand og er i 2006 i gang med at renovere
ledningsnettet. Ledningsnettet ved Tved Vandværk er forbundet med de offentlige vandværker i Svendborg, så der
er mulighed for nødforsyning herfra.
I en boring er der påvist pesticider og pesticidrester (BAM)
under grænseværdien for, hvad der maksimalt kan tillades
i drikkevand. I en enkelt boring er der tegn på, at indholdet af sulfat og klorid er svagt stigende. Det oppumpede

vand overholder kravene til drikkevand og kvaliteten er
tilfredsstillende.
Der er mulighed for en byudvikling på 100 husstande i
Tved, men de forventes at kunne forsynes inden for den
gældende indvindingstilladelse på 190.000 m3/år, idet der
i 2004 blev indvundet ca. 140.000 m3/år. Hvis der opstår
alvorlige problemer med vandkvaliteten, kan vandværket
forsynes fra Svendborg Vand, eller vandværket kan undersøge mulighederne for at etablere en ny eller supplerende
kildeplads.
Skovmølleværket
Skovmølleværket er et anlæg under Svendborg Vand.
Vandværket er velfungerende og godt vedligeholdt. Der
indvindes dels vand fra 8 boringer, der er fordelt over en
strækning på ca. 8 km øst og vest for vandværket og dels
fra 2 boringer ved Holmdrup 3 km nordvest for vandværket.

Figur 6. Skovmølleværket, Holmdrup kildeplads og Skårup Vandværk. Med gult er vist placering af kildepladsernes ind-		
vindingsboringer. DDO®, Copyright COWI
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Indvindingen ved Holmdrup blev så småt taget i brug
i 2003 og nu oppumpes ca. 50 % af vandmængden til
Skovmølleværket på de 2 boringer ved Holmdrup, hvor
der er en god vandkvalitet. Den samlede indvindingsmængde på Skovmølleværket er steget efter at boringerne
ved Holmdrup er taget i brug, og fra 2004 blev indvindingstilladelsen på 800.000 m3/år fuldt udnyttet.
Strømforbruget er mindre ved indvinding fra de 2 boringer ved Holmdrup end ved indvinding på de 8 boringer
øst og vest for Skovmølleværket. Ledningsnettet til råvand fra Holmdrup til Skovmølleværket er dimensioneret
til det dobbelte af den nuværende oppumpning. Det betyder, at der på sigt kan indrettes 2 ekstra boringer, men
der er ikke taget konkret beslutning om at udvide ved
Holmdrup.
For boringerne, som ligger omkring Skovmølleværket
oppumpes langt den største vandmængde (75 %) øst for
vandværket, hvor boringerne også har den bedste vandkvalitet.
I en boring vest for vandværket, der nu er lukket, er der
fundet BAM, atrazin og simazin. I en anden af de vestlige
boringer er der én gang fundet BAM, men forureningen
kunne ikke påvises ved den seneste analyse. Der er desuden i en tredje vestlig boring fundet andre miljøfremmede stoffer.
Der er fundet et indhold af pesticidrester (BAM) med
koncentrationer under grænseværdien for drikkevand i 3
af boringerne øst for vandværket.
Det oppumpede vand overholder drikkevandskravene,
men indholdet af BAM og andre miljøfremmede stoffer
betyder, at oppumpning af vand fra kildepladsen omkring
Skovmølleværket er truet på sigt. I 2004 er der således
sløjfet 2 tidligere aktive boringer på den vestlige kildeplads.
Skårup Vandværk
Skårup Vandværk er et privat vandværk, der indvinder
fra 3 boringer, der ligger tæt ved vandværket i Skårup by.
Vandværk og ledningsnet er nyrenoveret, og ledningstabet er nede på 2 %. Ledningsnettet ved Skårup Vandværk
er forbundet med Svendborg Vands, så der er mulighed
for nødforsyning.

Skårup Vandværk
Foto: Birgit Sønderskov Weber

Der er i alle tre indvindingsboringer påvist pesticidrester
(BAM) med koncentrationer under grænseværdien for
drikkevand. Der er desuden konstateret olieforbindelser
i 2 af boringerne og chlorerede opløsningsmidler i en boring. Det oppumpede vand overholder kravene til drikkevand, men konstateringen af de miljøfremmede stoffer i
de 3 boringer betyder, at vandværket er meget interesseret
i at få lokaliseret en ny kildeplads.
Der forventes, at det fremtidige indvindingsbehov kan
rummes inden for tilladelsen på 140.000 m3/år, som
i 2005 blev udnyttet 70 % med en indvinding på ca.
100.000 m3/år.
Ollerup Vandværk
Ollerup Vandværk er privatejet, og indvinder fra 3 boringer. Boringerne ligger tæt på hinanden på landbrugsareal,
nord for Ollerup. Den nordligste af boringerne er dog
ikke taget i anvendelse, men er en reserveboring for de
øvrige 2 boringer.
Det nuværende vandværk blev indviet i 2000 og er på alle
måder i god stand. Ledningsnettet er løbende renoveret,
og der er et tab på ca. 5,5 %. I 2006 forventes ledningstabet nedbragt yderligere i forbindelse med vejrenovering.
I de 2 indvindingsboringer stiger grundvandet af egen
kraft over terræn (artesiske). Det har den positive effekt,
at mange typer af forurening ved boringerne ikke vil kunne trænge dybere ned.
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Figur 7.

Ollerup Vandværk og Hvidkilde råvandsstation. Med gult er vist placering af kildepladsernes indvindingsborin-		
ger. DDO®, Copyright COWI

Der er påvist et mindre indhold af olieprodukter i indvindingsboringerne. Vandværket betragter forureningen
som en analysefejl, der er opstået på grund af oliedampe
fra kompressoren. Kompressoren blev efterfølgende flyttet
udenfor, og forureningen blev ikke genfundet i den af de
to boringer, der er genanalyseret.
I 2005 blev der indvundet ca. 80.000 m3/år, mens der i
1980´erne blev oppumpet godt 200.000 m3/år.
Det fremtidige indvindingsbehov forventes at kunne rummes inden for indvindingstilladelsen på 110.000 m3/år.
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Vandværket kan nødforsynes fra Vester Skerninge. Vandværket vil gerne have anvist, hvor der kan etableres en
alternativ kildeplads i tilfælde af, at der skulle opstå alvorlige problemer med at overholde kvalitetskravene.
Oure Vandværk
Oure Vandværk er privat, og indvinder fra 3 boringer i
Gudme Kommune. En af boringerne ligger på vandværksgrunden i den nordlige udkant af Oure by, mens de to
øvrige boringer ligger på landbrugsarealer nord for byen.
Boringerne på landbrugsjord er omgivet af vildt hegn i en
radius på lidt under 10 meter.
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Vandværket er nybygget i 1987 på samme grund som
det tidligere vandværk. I den forbindelse blev vandværket udvidet med en ekstra underjordisk tank. Siden da er
vandværket løbende vedligeholdt og er i god stand. Der
vil blive etableret et nødstrømsanlæg af hensyn til forsyningssikkerheden og i den forbindelse udskiftes hele elog styringsanlægget. Alle boringer kører samtidig. Deres
opstart reguleres af niveauet i vandtanken.

de seneste analyser er hhv. tæt på grænseværdien og under grænseværdien. Boringerne er blevet renoveret i 2005
på grund af mistanke om skorstenseffekt i form af nedsivning langs forerøret. De første analyser har dog vist,
at renoveringen foreløbig ikke har påvirket indholdet af
pesticider i nedadgående retning. Der har tidligere været
en frugtplantage nær en af de boringer, hvor der er påvist
pesticidrester.

Oure Vandværk kan nødforsynes af Gudme Vandværk,
Lundeborg Vandværk og det kommende Gudbjerg Vandværk.

Oure Vandværk har tidligere været i gang med at etablere
en indvindingsboring vest for Oure, men valgte at indstille borearbejdet og satse på renovering af de eksisterende
boringer. Hvis der viser sig fortsat at være problemer med
kvaliteten herefter, ønsker Oure Vandværk at få udpeget
alternative muligheder for indvinding.

Der er tidligere påvist pesticidrester (BAM) med koncentrationer over drikkevandskriteriet i 2 af boringerne, men

Figur 8. Oure Vandværk. Med gult er vist placering af kildepladsens indvindingsboringer. DDO®, Copyright COWI
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I 2001 fik Oure tilsluttet forbrugere fra Vejstrup og i sommeren 2005 overtog vandværket også forbrugerne til Tiselholt Vandværk. I 2004 blev der indvundet 2.000 m3/år
på Tiselholt Vandværk. Der er en enkelt gang her påvist et
indhold af pesticidrester (BAM) omkring grænseværdien
for drikkevand og i en efterfølgende analyse et niveau under detektionsgrænsen.
30 % af vandforbruget fra Oure vandværk leveres til en
stor frugtvirksomhed og idrætsskoler i området. I 2005
blev hele indvindingstilladelsen udnyttet, og vandværket
overvejer at søge om at udvide indvindingstilladelsen til
150.000 m3/år mod de nuværende 130.000 m3/år. I 2006
har vandværket sat fokus på forsyningssikkerhed i tilfælde
af strømsvigt.

Lunde Vandværk
Lunde Vandværk er efter kommunesammenlægningen
blevet en del af Svendborg Vand. Der indvindes fra to boringer, der blev etableret i begyndelse af 1990´erne. Det
ny vandværk erstattede det tidligere Stenstrup Vandværk
med 3 indvindingsboringer og Kirkeby Vandværk med
2 indvindingsboringer. Værket er fra 1991 og er i god
stand.
Boringerne ligger nordvest for værket i en mindre skovbeplantning i det åbne land og er placeret i et magasin
med trykniveau over de dækkende lerlag (spændt). Ved
pumpning ændrer magasinet dog karakter og bliver frit
ved kildepladsen, og dermed mere sårbart over for nedsivning af forurening. Der er ikke påvist miljøfremmede
stoffer i analyser fra boringerne.

Figur 9. Lunde Vandværk og indvindingsboringer. Med gult er vist placering af kildepladsens indvindingsboringer. 			
DDO®, Copyright COWI
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I 2007 er Lunde Vandværks forsyningsnet koblet på
Svendborg Vands øvrige forsyningsnet, og der er således
ikke behov for anden nødforsyning.

Delkonklusion – indvinding af vand
Svendborg Vand indvinder hovedparten af grundvandet i
området, og mere end 40% af vandmængden pumpes op i
Svendborg by. Hertil kommer en permanent grundvandssænkning ved Svendborg Sygehus, hvor der kan oppumpes op til 180.000 mio. m3 vand om året.
Kortlægningen har vist, at der indtil nu ikke har været
problemer med at oppumpe tilstrækkeligt med grundvand
til drikkevandsformål i området. Indvindingsmængderne
har generelt været faldende fra begyndelsen af 1990´erne
og forventes af vandværkerne at være stabiliseret på nuværende niveau.

Der er fundet spor af pesticider / andre miljøfremmede
stoffer i mange af indvindingsboringerne. Selv om kvalitetskravene er overholdt udgør forurenede grunde en trussel for indvindingen specielt i Svendborg by, i Skårup og
til dels også i Oure og Tved.
Ved Hvidkilde er der ingen problemer med kvaliteten,
men den tilladte indvindingsmængde er tidligere blevet
reduceret som følge af hensyn til vandløb i området. Lunde og Ollerup vandværker har heller ikke problemer med
kvaliteten, sidstnævnte har dog ønske om udpegning af
alternative indvindingsmuligheder.
Skovmølleværket har problemer med kvaliteten på den
vestlige af de to kildepladser, hvor 2 boringer er lukket.
Halvdelen af vandmængden er siden 2004 oppumpet ved
2 nye boringer ved Holmdrup, hvor kvaliteten er i orden.
Der er ved Holmdrup forberedt til at etablere 2 ekstra
boringer, så alt vandet til Skovmølleværket principielt kan
indvindes her. Der er dog ingen konkrete planer om at
udvide indvindingen.

Besøg på Tved Vandværk
Foto: Birgit Sønderskov Weber
Sammenfatning af kortlægning i Svendborg området - 2007
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Jordlagene i området
Jordlagene i indsatsområde Svendborg er domineret af
vekslende lag af ler, sand og grus ned til omkring 50
m under havniveau. Grundvandsmagasinerne består af
vandførende sand- og gruslag.
Sand- og gruslagene finder man mange steder i 3 niveauer
adskilt af moræneler, andre steder er sand- og gruslagene
næsten sammenhængende. De 3 lag hører til de øverste, de
mellemste og de nederste grundvandsmagasiner, der så hver
især er opdelt i mindre magasiner, som er afgrænset efter
den lokale udbredelse.
I figur 10 er vist en skitse over de 3 niveauer af grundvandsmagasiner med moræneler imellem. Nederst er vist
lag af Kerteminde Mergel og Kalk, der er meget gamle
jordlag fra længe før istiderne. Det er ikke muligt at indvinde drikkevand fra disse lag, da Kerteminde Merglen
ikke er vandførende, og da der i kalken er risiko for salt
i grundvandet. Langt den største del af grundvandsindvinding foregår fra de mellemste magasiner. De øverste
magasiner har generelt dårlig beskyttelse mod nedsivende
forurening. De nederste magasiner kendes kun i den sydlige del af området.

Landskabet i indsatsområdet er stærkt præget af istiden for mere end 15.000 år siden. I den sidste del
af istiden skød gletschertunger sig op gennem det nuværende Lillebælt og Storebælt og dækkede det vestlige og det østlige Fyn. Gletscherne pressede jorden op
foran sig som volde, og dannede i Svendborgområdet
et markant bakkeparti (randmorænebakker), som
strækker sig gennem hele indsatsområdet fra Ollerup
i sydvest til Stenstrup og videre mod Gudme i nordøst. I randmorænebakkerne ligger jordlagene i særlig
grad uregelmæssigt og skråtstillet, efter at isen igen og
igen har skubbet materialerne op i volde og blandet
moræneler, sand og grus.
Nord for disse randmorænebakker er der ved Stenstrup et fladt og relativt lavtliggende område, som udgjorde en issø under den sene del af istiden. Her blev
afsat tykke regelmæssige lag af fed ler og af sand.
Den øvrige del af indsatsområdet er overvejende præget af moræneflader. I dybere niveauer finder man
vekslende lag af tykke sand- og gruslag og moræneler,
som her ligger lidt mindre uregelmæssigt end jordlagene i randmorænebakkerne.

Figur 10. Principskitse af jordlagene i området.
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Ler yder en vis beskyttelse over for nedsivning af nogle
typer forurening som for eksempel nitrat, hvis der ikke
er sprækker i leren. Nogle typer af pesticider og miljøfremmede stoffer kan dog trænge igennem ler, så lerlagene har ikke samme beskyttende effekt over for alle
typer af forurening. Generelt betegnes lerlag mindre
end 15 m som ringe beskyttelse, lerlag mellem 15-30
m som nogen beskyttelse og lerlag over 30 m som god
beskyttelse.

De væsentligste vandførende lag i de øverste, mellemste og
nederste magasiner udgør tilsammen de primære grundvandsmagasiner.
Det er fra de magasiner, at vandværkerne pumper til drikkevandsformål i dag, eller hvor der skal være mulighed for
at indvinde vand i fremtiden.
De primære magasiners udbredelse fremgår af figur 11.

Figur 11. De primære grundvandsmagasiner.
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I figur 12 er den samlede tykkelse af lerlagene over de
primære magasiner vist.
Som det fremgår af figur 12, er en stor del af de primære
magasiner dækket af mere end 15 meter ler. Der er dog
også områder, hvor lertykkelsen er mindre. Det gælder
især et område i den vestlige del omkring Kirkeby, den
vestlige del af Svendborg by og øst og syd for Oure langs
den sydøstlige kant af indsatsområdet.
I indsatsområdet er der hovedsageligt moræneler over
magasinerne, men lokalt findes også relativt tykke lag af
smeltevandsler, som yder en bedre beskyttelse end moræneler.

En oversigt over de forskellige grundvandsmagasiner, der
tilsammen udgør de primære magasiner er vist i Tabel
2. Det fremgår også hvilke vandværker, der indvinder fra
de pågældende magasiner samt hvordan magasintykkelser
og lertykkelse over magasinerne er. Præsentationen af de
primære magasiner suppleres i det følgende af tværsnit af
jordlagene i de dele af indsatsområdet, hvor vandværkerne
indvinder vand.
Fra de øverste magasiner er det kun ”Stenstrup-Lundemagasinet” i den vestlige del af området, der i dag indvindes fra. Magasinet står i direkte hydraulisk kontakt
med ”Stenstrup-Nakkebølle-Fjord-magasinet”, som
tilhører de mellemste magasiner.

Figur 12. Tykkelsen af beskyttende lerlag over de primære magasiner.
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Magasiner

Øverste

Magasinnavn
StenstrupLunde

Vandværk

Lunde

Stenstrup Nakkebølle
Fjord

Magasintykkelse

Lertykkelse

generelt 5-15 m
nord for Kirkeby dog over 25 m

ved vandværk
over 15 m
mod syd: 0-15 m

generelt
under 10 m

generelt
20 - over 30m

Nordøst
mere end 15 m

generelt
20 - over 30 m

Sydvest
mindre end 10 m

vandværker
10-20m

syd og sydøst
generelt 15 - 30 m

generelt
20 - over 30 m

vestlige del
generelt 10 - 20 m

øst og syd:
under 15 m

generelt 5-10 m

generelt over 30m

generelt
under 10 m

generelt over 20

Hovedværket

Hvidkilde

Grubbemølleværket
Hvidkilde
Ollerup

Mellemste

Skovmølleværket
Øst for
Svendborg

Skårup
Tved
Oure

Højes Dong

Nederste

Svendborg

-

Grubbemølle

Tabel 2. Oversigt over de primære magasiner i indsatsområdet.

Kortlægningen af jordlagene er foretaget ved hjælp af
traditionelle boringer og et stort antal geofysiske undersøgelser. Geofysiske metoder har deres styrke i at
man ved hjælp af målinger på jordoverfladen kan få
oplysninger om fordelingen af jordlagene under terræn. På den måde kan store arealer kortlægges bedre
end ved hjælp af boringer. Nogle geofysiske metoder er
velegnede til at kortlægge sårbarheden i de øverste jordlag. Andre er egnede til at påvise grundvandsmagasiner på stor dybde. Områdets dybe boringer giver god
mulighed for at kontrollere resultatet af de geofysiske
undersøgelser, ligesom de er brugt til at fastlægge hvor
grundvandsspejlet ligger og hvordan grundvandskvaliteten er. Resultatet af de geofysiske undersøgelser og
boringsoplysningerne er efterfølgende indarbejdet i en
geologisk model over jordlagenes udbredelse og fordeling i indsatsområdet.

De øverste ca. 20 meter af jorden kortlægges blandt andet
med slæbe-geoelektriske undersøgelser.
Foto: Miljøcenter Odense, arkivfoto
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Figur 13. Tværsnit gennem jordlagene fra Svendborg til nord for Stenstrup.

I figur 13 er vist et tværsnit gennem jordlagene fra Svendborg til nord for Stenstrup. Her ses hvordan de 2 magasiner ”Stenstrup-Lunde-magasinet” og ”Stenstrup-Nakkebølle-Fjord- magasinet” står i kontakt med hinanden i
området, hvor Lunde Vandværk indvinder og hvor ”Stenstrup-Lunde- magasinet” er tykkest (mere end 25 meter).
Lerlagene over indvindingsboringerne til Lunde Vandværk er 15-25 m tykke.

Generelt er magasinet mere end 15 m tykt i den østlige del
og oftest mindre end 10 m tykt i den sydlige og vestlige
del. Ud over råvandsstationen ved Hvidkilde indvinder
også Hovedværket og Grubbemølleværket i Svendborg by
samt Ollerup Vandværk fra dette magasin. (Se figur 14).

”Hvidkilde-magasinet” tilhører de mellemste magasiner.
Grundvandsmagasinet ligger vest for Svendborg, og strækker sig helt til den centrale del af Svendborg by. Se figur 13
og 14. Tykkest er de vandførende sand- og gruslag i Svendborg, hvor magasinet er mere end 25 m tykt. Se figur 14.

Figur 14. Tværsnit gennem jordlagende fra Svendborg til nord for Ollerup.
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Figur 15. Tværsnit gennem jordlagende fra Svendborg til nord for Oure.

Store dele af ”Hvidkilde-magasinet” vest for Svendborg er
dækket af 20 - 30 m ler. Svendborg Vands indvindingsboringer ligger dog i områder med et samlet lerdække på
10-20 m og Ollerup Vandværk indvinder fra et område
med ca. 20 m ler over grundvandsmagasinet.

Store dele af magasinet øst for Svendborg er dækket af mere
end 30 m ler, indvindingsboringerne til Oure, Tved, Skårup
og Holmdrup ligger dog i områder med mellem 20 og 30
m ler, og Skovmølleværkets boringer med under 20 m ler .

”Magasinet øst for Svendborg” er udbredt over en
stor del af indsatsområdets østlige del og tilhører også
det mellemste magasin. Generelt er magasinet mindre end 20 m tykt og ofte mindre end 10 m. De 3
private vandværker Skårup, Tved og Oure indvinder
fra dette magasin (se figur 15) og desuden oppumper Svendborg vand fra magasinet i indvindingsboringerne ved Holmdrup og Skovmølleværket (se figur 16).

Figur 16. Tværsnit gennem jordlagende fra Svendborg til kysten nord for Åbyskov.
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Endelig, som en del af de mellemste magasiner, skal ”Højes Dong magasinet” omtales. (se figur 13). Resultaterne af kortlægningen har vist, at der er et op til ca. 15 m
tykt grundvandsmagasin mellem Højes Dong og Kirkeby,
hvor der i dag ikke indvindes vand til vandværker. Generelt er tykkelsen af magasinet 5-10 meter og lerdækket er
generelt under 10 m i tykkelse. Afgrænsning og tykkelse
af Højes Dong-magasinet er ikke fastlagt så detailjeret
som de øvrige grundvandsforekomster i området.
”Magasinet ved Svendborg” er det eneste dybe magasin
i indvindingsoplandet, der indvindes vand fra og Grubbemølleværket er det eneste vandværk, som har boringer
her. Magasinet er generelt mindre end 10 m tykt og er
tykkest der hvor Grubbemølleværket indvinder. Lertykkelsen over magasinet er generelt over 20 m, men mindre
i området ved indvindingsboringerne.

Delkonklusion – jordlagene i området
Jordlagenes opbygning og fordeling i indsatsområdet er
kompleks. Det betyder, at grundvandsmagasinerne generelt er afgrænset af tykke lerlag; men flere steder står de
i hydraulisk kontakt med hinanden. Selv inden for korte
afstande ses store variationer i tykkelse af grundvandsmagasinerne og i lerdækket.
Langt den største del af indvindingen sker fra det mellemste magasin. Kun Lunde Vandværk og Grubbemølleværket i Svendborg by indvinder fra henholdsvis det øvre
og det nedre magasin.
Den største del af de primære magasiner er dækket af
mere end 15 meter ler. Der er dog også relativt store områder, hvor lertykkelsen er under 15 m. Det gælder især et
større område i den vestlige del omkring Kirkeby, i den
vestlige del af Svendborg by og området øst og syd for
Oure langs hele den sydøstlige kant af indsatsområdet.

Lunde Vandværk
Foto: Birgit Sønderskov Weber
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Grundvandets strømning
I grundvandsmagasinerne vil vandet strømme i den retning, som grundvandsspejlet hælder og mod steder, hvor
vandet kan trænge ud, dvs. mod vandløb, søer og moser
eller hvor der sker oppumpning af vand.

Modellerne kan også sige noget om, hvordan oppumpning af grundvand påvirker søer og vandløb, og om der er
tilstrækkeligt med grundvand til at oppumpningen kan
øges på eksisterende eller nye kildepladser.

Der er udarbejdet computermodeller, der kan efterligne
grundvandets strømning i indsatsområdet fra det dannes
som regn, der siver ned i jorden, til det pumpes op i vandværkets indvindingsboringer. Det er vigtigt, da det kan
fortælle om den vej, som en mulig forurening vil spredes
og dermed også hvilke arealer, der er de vigtigste for beskyttelsen af grundvandet.

Grundvandsspejlet er overfladen af grundvandet, som i
udjævnet form følger terrænet, hvis vandet frit kunne stå i
magasinet. Hvis vandstandsende lag holder vandet nede,
er grundvandsmagasinet spændt. Det er grundvandsspejlet der afgør, hvordan grundvandet strømmer. Ligesom
landskabet i Svendborg området er også grundvandsspejlet højest i den nordvestlige del af indsatsområdet. Herfra

Computermodeller dækker den sydøstlige del af Fyn
fra kysten syd for Vester Skerninge over Kværndrup og
Langå til den østlige kyst nordøst for Hesselager. Området dækker ca. 350 km² og indeholder hele Svendborg indsatsområde på 154 km².

I magasiner, som er spændt, anvendes normalt betegnelsen ”grundvandspotentiale” for grundvandsspejlet.
Grundvandspotentialet er vandets trykniveau målt i
forhold til havoverfladen. Ligesom lufttrykket er styrende for hvordan vinden blæser, er vandets trykniveau i jorden bestemmende for hvordan grundvandet
strømmer.

Figur 17. Grundvandsspejlets beliggenhed og vandets strømning i de mellemste magasiner.
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Figur 18. Transmissivitet i de mellemste magasiner

strømmer vandet generelt mod de lavere liggende vandløb, søer og kystområder.
I figur 17 er vist grundvandsspejlets beliggenhed (højde) i
de mellemste magasiner. Her er strømningsretningen for
grundvandet i den aktuelle indvindingssituation angivet
med pile. Lokale højdepunkter, indvindingsforhold og
større vandløb og søer medfører, at grundvandet ikke altid følger det overordnede billede af en strømningsretning
mod de lavtliggende kyster, hvilket fremgår af pilenes retning.
Der er indenfor magasingrænserne stor forskel på, hvor
meget vand der kan indvindes. Mængden afhænger dels
af magasinets tykkelse og dels af vandføringsevnen. Dette omtales normalt som magasinets transmissivitet, og
transmissiviteten kan således være høj både på grund af
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stor tykkelse og en høj vandføringsevne.
Det ses af figur 18, at indvindingsboringerne generelt er
placeret i områder, hvor der netop kan indvindes meget
vand (høj transmissivitet.)
Den høje transmissivitet i Steenstrup-Nakkebølle Fjord
Magasinet skyldes, at det mellemste magasin er i direkte
kontakt med et overliggende meget højt ydende magasin,
hvorfra Lunde Vandværk indvinder.
Højes Dong magasinet har en magasintykkelse, der for
det meste er under 10 m og grundvandet ligger generelt
tæt på terræn og er derfor dårlig beskyttet mod forurening. Da magasinet har en ringe ydeevne og ikke anvendes til almen vandforsyning, er afgrænsningen og tykkelsen af magasinet ikke fastlagt ved detailkortlægning.
Området er vurderet til ikke at være attraktivt for større
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indvinding.

at indvinde meget vand. Oure Vandværks boringer vurderes at være placeret i et område med begrænset ydeevne.

Hvidkildemagasinet har både højt- og lavtydende områder. De højtydende områder nordvest for Svendborg by
skyldes især store magasintykkelser på op til 30 m. Samtidig kan der være kontakt til den østlige del af Sørup Sø.
Nord for Hvidkilde Sø er det magasintykkelser på mere
end 10 m, der giver den høje ydedygtighed, som udnyttes
af Hvidkilde råvandsstation. Området syd for Hvidkilde
Sø har en mindre ydelse, da magasinet er tyndere her.
I Magasinet øst for Svendborg findes de højeste transmissiviteter omkring boringerne til Tved Vandværk og til
Skovmølleværket / Holmdrup kildepladserne. Her er det
alle steder store magasintykkelser, der giver mulighed for

Grundvandets dannelse og alder
På figur 19 er de grundvandsdannende oplande vist. Det
er arealer, hvorfra nedsivende vand fra overfladen i løbet
af en årrække, når frem til indvindingsboringerne.
Store dele af indsatsområdet er udpeget som grundvandsdannende oplande. Udover de lokale oplande omkring
Ollerup, Oure og Lunde vandværker, er resten af oplandene sammenhængende. Det store sammenhængende
oplands nordlige grænse går fra Kirkeby over Rårud til

Figur 19. Grundvandsdannende oplande til vandværksboringer i indsatsområdet. Kortet viser tillige hvor mulighederne for
at placere alternative kildepladser for vandværkerne i Oure, Skårup, Ollerup og Lunde er beregnet.
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Brudager i øst. Herfra spreder oplandet sig sydpå. Mod
vest strækker oplandet sig helt ned til indsatsområdets
sydlige grænse, og det udgør oplandet til indvindingerne
i Hvidkilde og i Svendborg. Midt i indsatsområdet findes oplandet til Tved vandværk. Længst mod øst findes
igen et stort sammenhængende opland som også når helt
ned til indsatsområdets sydlige grænse. Det er oplandet til
Skovmølleværkets kildepladser og Skårup vandværk.
Grundvandet er i store dele af oplandet ungt (mindre end
50 år), som det fremgår af figur 20. I nærområdet af boringerne er alderen under 10 år. Som forventet dannes det
ældste vand længst fra boringerne, og i yderområderne er
alderen over 100 år. Det oppumpede vand er en blanding
af ung og gammelt vand. Denne fordeling vil være forskellig for de enkelte kildepladser.

Lunde Vandværk tilbyder vand til tørstige
Foto: Birgit Sønderskov Weber

Figur 20. Grundvandets alder beregnet som transporttiden fra nedbøren falder på jordoverfladen til vandet oppumpes i 		
vandværksboringerne.
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Indvindingsoplande
Mens de grundvandsdannende oplande angiver hvor vandet til de enkelte kildepladser dannes, viser indvindingsoplandene de områder, hvor vandet strømmer i magasinerne frem til vandværksboringerne. Indvindingsoplandene er
vist på figur 21.
Indvindingsoplandene er større men minder ellers i høj
grad om de grundvandsdannende oplande beskrevet
ovenfor. Dette indikerer, at der foregår grundvandsdannelse i det meste af vandværkernes indvindingsoplande.

Største forskel i forhold til de grundvandsdannende oplande ses i området nord for Kirkeby, hvor der ikke foregår grundvandsdannelse omkring Hørup å og ved Lunde
Vandværk, hvor indvindingsoplandet er markant større
end det grundvandsdannende område.
Ligeledes er indvindingsoplandet til Skovmølleværket og
Skårup udvidet mod nord og går helt op til Lakkendrup
i modsætning til det grundvandsdannende opland. Beliggenheden af indvindingsoplandet indikerer, at grundvandsmagasinet her er i direkte kontakt med vådområderne ved Sortemosen.

Figur 21. Indvindingsoplande til vandværksboringer i indsatsområdet
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Mulighed for øget indvinding og konsekvenser for overfladevand
Grundvand og overfladevand indgår i et samlet vandkredsløb, og derfor kan indvindingen af vand til drikkevandsformål medføre, at der er mindre vand til rådighed
for områdets vandløb, søer og vådområder. Dette kan særligt have store konsekvenser om sommeren, hvor grundvandet ofte udgør den stabile basisdel af vandføringen.
Vandløb og målestationer fremgår af figur 22.
Den nuværende indvindingssituation, hvor en væsentlig
del af grundvandet oppumpes i Svendborg by er bæredygtig og vurderes ikke at være til hinder for, at overfladevandets målsætninger kan opfyldes.
Hvis den nuværende indvindingstilladelse ved Hvidkilde
udnyttes fuldt ud, vil det betyde at indvindingen øges fra
250.000 m3/år til 1 mio. m3/år. Den øgede oppumpning
vil primært påvirke Hvidkilde Sø, da tilstrømningen af
grundvand direkte til søen vil blive mindre. Tilførslen af
Hvidkilde Sø
Foto: Birgit Sønderskov Weber

Figur 22. Vandløb og målestationer i indsatsområdet. Den daglige vandføring måles ved stationerne i Syltemae å, Vejstrup 		
å, Lillebæk og Stokkebækken
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grundvand til søen er vigtig, da grundvandets indhold
af fosfor og nitrat er lavere end koncentrationen i søen,
der specielt er fosforbelastet. Hvidkilde Sø er målsat med
højeste målsætning i Regionplanen og forventes at få
målsætningen ” høj økologisk status” i EU´s Vandrammedirektiv. Konsekvenserne for Syltemae Å vurderes at
være mindre men samtidig usikre, da opstemninger og
overløbsbygværker i Hvidkilde Sø også har stor betydning
for vandløbet.

Holmdrup Mose er en mosaik af åbne vandflader og tilgroede moseflader. Den tidligere sammenhængende mose
er præget af tørvegravning og tilgroning af en stor del af
mosen. Den største del af moseområdet er målsat som naturområde af ”national/regional interesse”, som skal være
egnet som levested og spredningsvej for naturtypernes karakteristiske dyre- og plantearter, herunder sjældne arter.
En mindre del har højeste målsætning som område med
international/national interesse.

Vandføringen i Vejstrup Å påvirkes ved øgede indvindinger til Skovmølleværket og især af øget oppumpning ved
vandværkets kildeplads ved Holmdrup. Det er særligt de
2 vådområder ved Holmdrup Mose og (i mindre grad)
Sorte Mose, der kan blive påvirket som følge af faldende
vandstand, hvis grundvandstilførslen reduceres på grund
af øget indvinding.

I Sortemosen er der gennemført et stort vådengsprojekt
for at øge vandstanden og begrænse udvaskning af kvælstof til kystvandene.
Lunde Vandværk indvinder fra det øvre sandlag. Der er
det muligt at udnytte indvindingstilladelsen fuldt uden
at det giver problemer for det øvrige vandkredsløb. Det er
også muligt at flytte indvindingen inden for det samme
magasin, uden at det giver anledning til problemer.

Holmdrup Mose
Foto: Birgit Sønderskov Weber
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Ollerup Vandværk indvinder fra et dybt magasin, hvor
vandet flere steder står under tryk (artesisk). Det betyder,
at grundvandsdannelsen ikke sker lige omkring boringerne og der hvor magasinet er artesisk, er magasinet ikke
så sårbart, da grundvandsstrømmen er opadrettet. Det er
muligt, at supplere med en alternativ kildeplads længere
mod vest i indsatsområdet.
Ved vandværkerne Tved, Skårup og Oure er der ikke
oplagte muligheder for at finde velegnede nye kildepladser
til fuldstændig erstatning for de nuværende. De foreslåede alternative kildepladser hhv. nord for Skårup og øst
for Oure vandværker, jf. figur 19, viser stor grundvandssænkning, hvis hele indvindingen blev flyttet hertil. Det
vil dog være muligt at aflaste de eksisterende kildepladser
med nye indvindingsboringer efter en nærmere vurdering
af mulig indvindingsmængde.
Mellem Kirkeby og Højes Dong kan der heller ikke udpeges kildepladser til større indvinding, da grundvandsmagasinet her er lavtydende.
Stoppes indvindingen i Svendborg by vil grundvandet
stige, så det kan blive nødvendigt at oppumpe grundvand
fra de eksisterende indvindingsboringer for at begrænse
risikoen for oversvømmelse af kældre osv.

Delkonklusion – grundvandets strømning
Store dele af indsatsområdet er udpeget som grundvandsdannende opland, og mange af vandværkernes oplande
hænger sammen. Grundvandet er generelt ungt når det
oppumpes. Det betyder, at forureninger typisk vil vise sig
i grundvandet inden for 50 år eller mindre. De sammenhængende grundvandsdannende oplande kan betyde, at
eventuelle forureninger kan påvirke flere indvindinger.
Der er ikke fundet nye alternative muligheder for større
indvinding af vand. Der er generelt tilstrækkeligt med
grundvand til at opfylde drikkevandsbehovet i området,
men hensynet til det øvrige vandkredsløb gør det problematisk at flytte den nuværende indvinding ud af byen.
En øget indvinding på de eksisterende kildepladser ved
Hvidkilde og Skovmølleværket (primært ved Holmdrup)
vil påvirke det øvrige vandkredsløb negativt. Specielt vil
det give problemer med vandkvaliteten i Hvidkilde Sø og
med grundvandsstanden ved Holmdrup Mose eller Sortemosen. Vandføringen i Syltemae Å og Vejstrup Å vil blive
påvirket i nogen grad.
Stoppes indvindingen i Svendborg by til drikkevandsformål, vil det være nødvendigt fortsat at oppumpe grundvand i byen for at begrænse grundvandsstigning.

Svendborg Sund
Foto: Jan Kofod Winther
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Grundvandets kvalitet
Den naturlige grundvandskvalitet afhænger af de kemiske processer, som regnvandet udsættes for i jordlagene, fra det siver ned fra jordoverfladen, til det når
grundvandsmagasinet. Vandet kan imidlertid også
udsættes for menneskeskabte påvirkninger, f.eks. forurening med nitrat fra gødning eller påvirkning med
andre miljøfremmede stoffer fra forureningskilder på
jordoverfladen.
På vandværket iltes og filtreres grundvandet. Dette
forbedrer drikkevandets smag og fjerner i stort omfang
stoffer som jern, mangan og ammonium fra vandet.
Andre stoffer fjernes derimod kun i begrænset omfang
eller slet ikke ved vandbehandlingen. Dette gælder eksempelvis de fleste miljøfremmede stoffer.
For at der kan indvindes rent drikkevand, må koncentrationerne af naturlige stoffer og menneskeskabte
miljøfremmede stoffer ikke overskride grænseværdierne for de enkelte stoffer.

i underliggende filtre eller i andre boringer i området, og
det vurderes at være forårsaget af en kilde på overfladen.

Nitrat
Nitrat er et livsnødvendigt næringsstof for planter.
Nitrat dannes naturligt i jorden, når døde plantedele
rådner. Tilføres jorden handels og husdyrgødning ved
landbrugsdrift, kan der komme så stort et nitratindhold i de øverste jordlag, at planterne ikke kan optage
det hele. Mange steder har jorden en naturlig kapacitet til at nedbryde overskydende nitrat. Grundvandet
er dårligt beskyttet mod forurening med nitrat, når
nitrat fra gødskning af jorden ikke bliver nedbrudt på
vejen gennem jordlagene.
For højt indhold af nitrat i drikkevand kan være
kræftfremkaldende, give fosterskader og hæmme iltoptagelsen hos spædbørn.

I indsatsområdet ved Svendborg er det primært pesticider
og andre miljøfremmede stoffer, der udgør en trussel for
grundvandet og i nogle områder er grundvandet sårbart
overfor nedsivning af nitrat. I de følgende figurer er der
vist analyser for nitrat, arsen og pesticider udtaget i de
primære magasiner. På figurerne er der desuden medtaget
analyseresultater, hvor vandet stammer fra lag lige over de
primære magasiner.

Figur 23 viser, hvor der er fundet nitrat i råvandet i boringer i det primære magasin og lige over de primære magasiner.

Nikkel, sulfat og klorid udgør generelt ikke et problem i
grundvandet i området. Nikkel er fundet i en undersøgelsesboring i området med et indhold over grænseværdien
på 20 mikrogram pr. liter. Der er ingen af de analyserede
vandprøver, hvor det maksimalt tilladelige niveau for sulfat i drikkevand er overskredet (se figur 24). Ny viden
peger dog på, at sulfat koncentrationer over 100 mg/l kan
forøge korrosion i installationer. I en enkelt boring (privat) nord for Holmdrup er der fundet et forhøjet indhold
af klorid i et øvre filter. Kloridindholdet har været stigende de seneste 25 år, men er under grænseværdien på 250
mg/l. Det forhøjede indhold af klorid er ikke genfundet

Regionplanen indeholder en beskyttelsesstrategi for nitrat
i grundvand, der anvendes til drikkevand. Ifølge beskyttelsesstrategien er grundvandskvaliteten utilfredsstillende, hvis den gennemsnitlige koncentration af nitrat i et
forurenet område overstiger 25 mg pr. liter.

Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. Ifølge
vandrammedirektivet fra EU skal der iværksættes tiltag
med henblik på at vende en opadgående tendens, når nitraten overstiger 37,5 mg/l.

Grundvandskvaliteten kan blive utilfredsstillende, hvis
der er konstateret et indhold af nitrat på 5-25 mg/l. Den
gennemsnitlige koncentration beregnes kun inden for den
forurenede del af magasinet. Det vil sige, at der skal foretages en opdeling af magasinet, hvis det ikke er forurenet
i hele sin udstrækning.
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Strategi for at beskytte grundvand
Jf. regionplanen skal indgreb overfor nitratudvaskningen ske på baggrund af en konkret individuel vurdering, og indgrebets styrke skal tilpasses problemernes
omfang det pågældende sted. Det betyder, at det også
kan være en mulighed at flytte eksisterende vandindvindinger til mere robuste områder.
Der udpeges indsatsområder med hensyn til nitrat de
steder, som er karakteriseret ved et forhøjet nitratindhold i grundvandet (dvs. over 5 mg/l). I disse områder må den nuværende nitratbelastning ikke forøges,
og beskyttelsesforanstaltninger for at nedbringe nitratudvaskningen gennemføres som frivillige foranstaltninger, så længe der ikke er et forhøjet nitratindhold
på eksisterende vandværker.

Der er fundet nitrat i koncentrationer der overstiger 25
mg/l i de primære magasiner eller lige over ved Skovmølleværkets boringer, ved det nedlagte Tiselholt Vandværk
og ved Vejstrup i indsatsområdets østlige del, ved de tidligere Kirkeby og Stenstrup vandværker samt ved en boring
nord for Ollerup.
Ingen af boringerne indeholder ved den seneste analyse
koncentrationer over 25 mg/l, ligesom der ikke er stor
forskel på resultaterne af de seneste målinger og gennemsnitsmålingerne. Drikkevandskravet på 50 mg/l er overskredet i en enkelt privat boring i indsatsområdets sydøstlige udkant.
Utætte boringer kan være årsagen til forurening af grundvandsmagasinet med nitrat. Det er formentlig forklaringen på fund over det primære magasin ved Brændeskov.

Ekspropriative indgreb iværksættes, hvis nitratkoncentrationen kommer over 25 mg pr. liter på eksisterende
vandværker, eller der er dokumenteret risiko herfor.

Figur 23. Højeste fund af nitrat i boringer i de primære magasiner og lige over de primære magasiner.
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Reduktion af nitrat
Hvor stor en mængde af overskydende nitrat på markerne
der reelt ender i grundvandet afhænger af, hvor meget nitrat, der nedbrydes i jordlagene.
Jordlagene over grundvandsmagasinerne indeholder en
vis mængde stoffer, der kan reducere, dvs. omsætte nitrat
til frit kvælstof eller ammonium. Efterhånden som nitrat
trænger ned ovenfra, opbruges jordlagenes evne til at reducere nitrat (nitrat-reduktionskapaciteten). Ofte kan det
ses på jordlagenes farve, om nitrat-reduktionskapaciteten
er brugt op. Hvis der ikke er mere reduktionskapacitet
tilbage kaldes sedimentet oxideret, og det er rødligt, gulligt eller brunligt. Sediment der kan omsætte nitrat kaldes
reducerende og er, når der er tale om ler, oftest mere eller
mindre gråligt.
I rodzonen er det indholdet af organisk materiale, der spiller den vigtigste rolle for, at nitraten kan omsættes. Længere nede i jorden under rodzonen er der generelt kun små
mængder af organisk materiale, som til og med er svært at

nedbryde. Her er det mineralet pyrit (svovlkis), der er den
primære årsag til, at nitrat kan omsættes. Indholdet af pyrit i jorden varierer generelt, og hvis der ikke er mere pyrit
i jorden under rodzonen, vil nitrat ikke kunne omsættes
hverken på kort eller lang sigt.
Når nitraten omsættes nedbrydes pyrit til jern og sulfat.
Sulfat er således en vigtig indikator for omsætning af nitrat i lagene over magasinet eller i selve magasinet. I indsatsområdet er der fundet koncentrationer over 60 mg/l,
der indikerer, at der sker en stor omsætning af nitrat.
Af figur 24 fremgår det, at de forhøjede sulfatkoncentrationer findes både i de primære magasiner og lagene
lige herover. Undtaget er området omkring Svendborg
by, hvor der findes et større område uden forhøjet sulfat i
grundvandet. Det skyldes sandsynligvis, at der ikke gødes
meget i dette område. Generelt vurderes det, at hovedparten af indsatsområdet er påvirket af omsætning af nitrat.

Figur 24. Sulfatindhold i boringer i de primære magasiner og lige over de primære magasiner.
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Der er ofte en skarp grænse i leraflejringer imellem oxideret og reduceret ler, den såkaldte redoxgrænse, som med
tiden bevæger sig nedad i takt med at der omsættes nitrat.
I indsatsområdet gælder dette ikke altid, hvilket kan skyldes en kompliceret geologi hvor lagene er skubbet af isen,
så de ikke ligger vandret. En anden forklaring kan være,
at der er sprækker, sandslirer og ”geologiske vinduer”, hvor
der stort ikke er ler til stede over grundvandsmagasinet.

ilt og nitrat ikke er tilstede, er den primære kilde til arsen
derimod frigivelse fra andre arsenholdige materialer i sedimenterne.

Under kortlægningen er det fundet, at redoxgrænsen
mindst vil være mere end 100 år om at bevæge sig 1 meter nedad. Det kan konkluderes, at der i størstedelen af
området sker en effektiv omsætning af nitrat i jorden inden det når ned til det primære grundvandsmagasin. Ved
Skovmølleværket, i den østlige del af indsatsområdet og i
området omkring Kirkeby er grundvandet derimod sårbart overfor nedsivning af nitrat.

I Svendborg indsatsområde forekommer pyritoxidation
i betydeligt omfang. De prækvartære aflejringer under
grundvandsmagasinerne og moræneleren består af Kerteminde Mergel, som typisk indeholder 10-12 mg arsen pr.
kg. Også moræneler i området kan forventes at indeholde
betydelige mængder omlejret prækvartær ler med et højt
arsenindhold. De naturgivne forhold giver således risiko
for arsen i grundvandet. Der er flere boringer i indsatsområdets centrale del, hvor grundvandet ved seneste analyse
indeholder arsen tæt på eller over drikkevandskravet. Se
figur 25.

Konklusionen bekræftes af, at der er fundet oxideret
grundvand i indsatsområdets sydøstlige del, syd for Oure
og ved Skovmølleværket øst for Svendborg, samt i mindre omfang i den vestlige del ved Kirkeby, nord for Ollerup og nord for Stenstrup. At grundvandet er oxideret
er et udtryk for, at det indeholder mere ilt eller nitrat, end
bakterierne kan nå at forbruge. Oxideret grundvand er
generelt ungt, dvs. at der går mindre end 50 år fra regnen
falder på jorden, til det oppumpes som grundvand i en
indvindingsboring.

Arsen
Arsen er et giftigt stof, som desuden anses for at være kræftfremkaldende. Drikkevandskravet er i 2003 blevet sænket
fra 50 mikrogram pr. liter til 5 mikrogram pr. liter.
Arsen forekommer naturligt i grundvandet. Der hvor der
er oxideret grundvand frigives arsen ved oxidation af især
pyrit. I reduceret grundvand, der er kendetegnet ved, at
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Alle sedimenter indeholder arsen og er således potentielle
kilder, men især aflejringer med organisk indhold samt ler
aflejret i perioderne lige før istiderne - også kaldet prækvartær - er kendt for høje arsenindhold.

Det er bemærkelsesværdigt, at ingen vandværksboringer i
Svendborg indsatsområde har et kritisk højt indhold af arsen, når der er fundet høje koncentrationer i undersøgelsesboringer. Frigivelse fra arsenholdige sedimenter er som
hovedregel en langsom proces, og grundvandets strømningshastighed i jordlagene kan derfor få betydning. Den
relativt kraftige og vedvarende oppumpning på vandværkerne kan have en gunstig indvirkning på arsenniveauet i
råvandet ved at afkorte vandets kontakttid med de arsenholdige sedimenter.
Arsen kan i et vist omfang udfældes sammen med jern og
mangan i forbindelse med iltning og filtrering på vandværkerne. Jo mere jern, der er i råvandet, desto mere arsen
bliver på den måde fjernet. Ingen vandværker har arsenkoncentrationer højere end 1 mikrogram pr. liter i deres
afgangsvand, selvom niveauet i råvandet er op til 3 mikrogram pr. liter.
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Figur 25. Arsenindhold i boringer i de primære magasiner og lige over de primære magasiner.

Miljøfremmede stoffer
Grundvandet er undersøgt for en lang række miljøfremmede stoffer. Analyserne har vist, at det især er pesticider
(sprøjtemidler) og nedbrydningsprodukter fra pesticider,
der er et problem i indsatsområdet.
Sprøjtegifte, de såkaldte pesticider, bruges til at bekæmpe ukrudt, skadedyr og svampeangreb på både
markafgrøder, i haver, langs veje og jernbaner, i
plantager samt på gårdspladser. Nogle af disse pesticider kan finde vej til grundvandet. Flere pesticider er
blevet forbudt på grund af risikoen for forurening af
grundvandet. De forskellige pesticider virker forskelligt på menneskekroppen; nogle er akut giftige, nogle
er hormonforstyrrende og andre er tilsyneladende ikke
giftige i små koncentrationer. Fælles for dem alle er,
at grænseværdien i drikkevand er 0,1 mikrogram pr.
liter for det enkelte stof, mens det er 0,5 mikrogram
pr. liter for den samlede mængde pesticider.

Som det fremgår af figur 26, er der fundet pesticider og
deres nedbrydningsprodukter i både de primære magasiner og lag lige over de primære magasiner i indsatsområdet. Koncentrationer over drikkevandskravet forekommer
i de primære grundvandsmagasiner især i indsatsområdets
østlige del, omkring Oure - Vejstrup, men er også konstateret nord for Holmdrup, i Svendborg By og nord for
Ollerup.
Pesticid-nedbrydningsproduktet BAM er det mest udbredte miljøfremmede stof i grundvandet. BAM er et
nedbrydningsprodukt af pesticidet dichlobenil, der indgik som aktivstof i totalukrudtsmidlerne Prefix og Casoron, som er blevet anvendt på gårdspladser, stier, fortove,
kirkegårde og i indkørsler. Anvendelse af dichlobenil blev
forbudt i 1997.
Der er fundet BAM i indvindingsboringer til Oure Vandværk, Skårup Vandværk, Skovmølleværket, det nu nedlagte Tiselholt Vandværk og i indvindingen i Svendborg.
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Ved Oure Vandværk har drikkevandskravet for pesticider
og nedbrydningsprodukter på 0,1 mikrogram pr. liter været overskredet i to indvindingsboringer. Siden 2003 har
indholdet af BAM i de analyserede prøver herfra været
under grænseværdien. Overskridelse af drikkevandskravet er ligeledes konstateret i en af Grubbemølleværkets
indvindingsboringer.
Udover BAM er det især to grupper af ukrudtsmidler,
som findes i grundvandet i Svendborg indsatsområde. Det
er hormonmidlerne MCPA, dichlorprop og mechlorprop,
de såkaldte phenoxysyrer, som anvendes til bekæmpelse
af bredbladet ukrudt. MCPA og dichlorprop er fundet i
koncentrationer over drikkevandskravet, men ikke i vandværksboringer. Ingen af phenoxysyrerne er omfattet af et
forbud, men der er lagt restriktioner på anvendelsen, og
kun MCPA bruges i dag i større omfang.
En anden gruppe ukrudtsmidler, triaziner er fundet
i indsatsområdet som atrazin og simazin i en nu sløjfet
indvindingsboring til Skovmølleværket. Atrazinnedbryd-

ningsprodukter er fundet i to private boringer. Ingen af
disse stoffer er fundet i koncentrationer over drikkevandskravet. Det er i dag forbudt at anvende begge de nævnte
triaziner.
Endelig er der gjort fund af ukrudtsmidlerne bentazon og
hexazinon samt svampemidlet triadimenol. Disse stoffer
er ikke fundet i koncentrationer over drikkevandskravet.
Bentazon er sporet i en indvindingsboring til Tved Vandværk, men herudover er de nævnte stoffer ikke fundet i
vandværksboringer. Det er fortsat tilladt at anvende bentazon.
Udover pesticider er der fundet andre organiske mikroforureninger rundt omkring i området, specielt omkring
byerne, hvor størstedelen af de forurenede grunde ligger.
Her skal nævnes MTBE (benzinadditiv), som er fundet i
3 indvindingsboringer til Grubbemølleværket. Den formodede kilde til MTBE er bortgravet og undersøgelser
har desuden vist, at MTBE på Grubbemølleværket fjernes
i den almindelige vandbehandling.

Figur 26. Indhold af pesticider og deres nedbrydningsprodukter i boringer i de primære magasiner og lige over de primære 		
magasiner.
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Delkonklusion – grundvandets kvalitet
Det er primært pesticider og andre miljøfremmede stoffer,
der kan udgøre et problem for den fremtidige indvinding
af grundvand til drikkevand. Størst risiko for de nuværende indvindinger udgør byområderne i Svendborg, Skårup,
Oure og Tved samt området ved Skovmølleværket.

Der er fundet høje koncentrationer af arsen i undersøgelsesboringer men ikke i vandværksboringer. En forklaring
kan være, at den relativt kraftige og vedvarende oppumpning på vandværkerne betyder, at kontakttiden mellem
råvandet og de arsenholdige sedimenter er så kort, at det
ikke påvirker arsenniveauet i råvandet.

Grundvandet ved Skovmølleværket er også sårbart overfor
nedsivning af nitrat. Det gælder desuden for den østlige
del af indsatsområdet og området omkring Kirkeby, hvor
der i dag ikke indvindes vand.

Sprøjtning af kornmark.
Foto: Birgit Sønderskov Weber

I marken gemmer sig en boring til Skovmølleværket, der
ikke er afskærmet.
Foto: Birgit Sønderskov Weber
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Forureningskilder der kan true grundvandet
Forurening kan stamme fra aktiviteter der ikke længere
finder sted, og fra aktiviteter der stadig foregår. Det kan
være en følge af den måde arealerne anvendes på (fladeforurening), og det kan være begrænsede kildeområder som
industrigrunde, gamle brønde, utætte spildevandsledninger (punktforureninger) eller forureninger i forbindelse
med veje og jernbaner (linjekilder).
Arealkortlægningen er foretaget på et overordnet niveau
ud fra eksisterende regionale kort og tolkning på flyfotos
af udviklingen i en årrække.
Kortlægningen af nedlagte og nuværende forurenende
virksomheder og aktiviteter er kortlagt mere detaljeret ud
fra bestemmelser i Jordforureningsloven.

Forureningskilder ved landbrugsproduktion er typisk
nitrat og pesticider. I forhold til nitrat er det navnlig husdyrgødning, som er kilden til forurening af
grundvand. Nitrat vil optræde som en fladekilde, da
husdyrgødningen og anden nitratgødning spredes på
markerne og derfor findes over store arealer.
Uhensigtsmæssig indretning af fylde- og vaskepladser
kan resultere i spild af pesticider og regnes derfor som
potentielle forureningstrusler. Herudover har gartnerier, frugtplantager og planteskoler ofte et meget stort
forbrug af pesticider. Gårdspladser udgør med stor
sandsynlighed en forureningsrisiko, da der ofte har
været anvendt ukrudtsmidler, ligesom det flere steder har været normen at anvende gårdspladserne som
fylde- og vaskeplads.

Figur 27. Generel arealanvendelse
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Landbrug
Indsatsområdet er domineret af landbrug, som dækker ca.
65 % af arealet. Frugtplantager, gartnerier og planteskoler
indgår her i betegnelsen landbrug. Se figur 27.
I regionplan 2001 – 2013 er der udlagt flere områder som
”nitratfølsomme indvindingsområder” svarende til i alt
18 % af indsatsområdet. Især i den østlige del af indsatsområdet, men også nord for indvindingerne i byen, syd
for Hvidkilde og et større areal ved Lunde. Den detaljerede kortlægning som der nu er gennemført bruges til
en fornyet vurdering af, hvor der er behov for at beskytte
grundvandet i fremtiden. Arealet er væsentligt mindre
end den foreløbige udpegning i regionplanen. Se afsnittet
om ”Sårbare områder - afgrænsning og økonomi.”

Området er domineret af landbrug
Foto: Thorben E. Jørgensen

Byområder

Skovbrug

I byområder findes der sædvanligvis talrige forureningskilder, der kan give anledning til grundvandsforurening. Forureningerne kan typisk omfatte olieog benzinprodukter, opløsningsmidler samt pesticider.
Byerne kan, afhængig af virksomhedernes type, deres
indretning og kemikalieforbrug udgøre en risiko for
forurening af grundvandet. Pesticidforurening i byen
finder man typisk omkring parcelhushaver, på sportspladser, kirkegårde og langs stier og veje.

I den sydlige del af indsatsområdet udgør Svendborg et
større sammenhængende byområde. I den østlige del af
indsatsområdet udgør Skårup, Vejstrup og Oure et mindre, næsten sammenhængende byområde, mens Stenstrup
og Kirkeby udgør et mindre, næsten sammenhængende
byområde i vest. Byområder udgør i alt ca. 10 % af indsatsområdets areal.

Skovarealer kan være med til at beskytte grundvandet,
når der er tale om ekstensiv skovdrift. . Nåletræsproduktion udgør en risiko for forurening af grundvandet, hvis der anvendes pesticider til ukrudtbekæmpelse.
Der bliver især anvendt pesticider i juletræsplantager
og ved produktion af pyntegrønt.
Risikoen for grundvandsforurening forstærkes af, at
arealerne oftest er marginale sandjorde og derfor er
særligt sårbare overfor nedsivning af pesticider. Hvis
en gammel bevoksning fældes på en gang inden der
plantes nye træer, kan der periodevis opstå nitratproblemer.

Udvidelse af byområder kan være kilde til forurening med
pesticider. Der er planlagt byvækst i et område syd for
indsatsområdets vestlige del kaldet Tankefuld.

Juletræsplantage tæt på boringer til Skovmølleværket
Foto: Thorben E. Jørgensen
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Der er flere større skovområder inden for indsatsområdet. De største skovområder ligger i den vestlige og den
centrale del af indsatsområdet, mens der kun er mindre
og spredte skove i den østlige del. Cirka 16 % af indsatsområdet er skovområde og der er i regionplanen ønske
om skovrejsning på yderligere 14 % af arealerne i indsatsområdet. Af hensyn til andre naturtyper er der 10 % af
arealerne, hvor der ikke ønskes skovrejsning.

samt Hvidkilde og Ollerup. Vandindvindingerne i Svendborg by ligger ligeledes tæt på større veje. Der må udelukkende anvendes tungmetalforurenet jord og restprodukter
til vejbyggeri i det omfang, at det er i overensstemmelse
med retningslinjerne i bekendtgørelsen om genanvendelse. Andre typer af forurenet jord må ikke anvendes, da
hele indsatsområdet er karakteriseret som område med
særlige drikkevandsinteresser (OSD).

I Tabel 3 vises en oversigt over forskellige arealanvendelser, der kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet tæt på de enkelte kildepladser og i de tilhørende
grundvandsdannende oplande.

Der går jernbane gennem den vestlige del af indsatsområdet fra Svendborg, via Stenstrup til Kværndrup. Jernbanen passerer Lunde Ny vandværks indvindingsboringer i
en afstand af ca. 700 m. Jernbanen løber desuden relativt
tæt på indvindingsboringerne til Vestergade råvandsstation og Hovedværket i Svendborg by.

Veje og jernbaner

Spildevand

Ved transport af forurenende stoffer på vej- og jernbanenet er der risiko for spild i forbindelse med uheld.
På jernbanestrækninger kan pesticidanvendelse være
en kilde til forurening, og på arealer hvor der rangeres, repareres osv. kan der desuden forekomme olieforurening.

Den største af vejene i området er hovedlandevejen mellem Svendborg i syd og Kværndrup i nord. Fra Svendborg
udgår der desuden tre landeveje mod henholdsvis Fåborg
via Ollerup i vest, Gudbjerg i nord-nordøst og Nyborg
via Oure i nordøst. Herudover er der en vej som forbinder Stenstrup med rute 9 øst for Kirkeby. Der bygges en
motorvej, som vil gå gennem området fra syd til nord
langs vejen mellem Svendborg og Kværndrup. Motorvejen forventes åbnet i 2008. Derudover er der planlagt en
omlægning af landevejen mod Fåborg, så den går syd om
Hvidkilde Sø, samt af vejen mod Nyborg, så den går lidt
nordligere tæt på Svendborg og lidt østligere fra Skårup
til Oure.
Hverken den største hovedlandevej mod Kværndrup eller
den kommende motorvej ligger tæt på større vandindvindinger i indsatsområdet. Til gengæld løber der større veje
meget tæt på vandindvindingerne i Tved, Skårup og Oure
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Spildevandet fra de kloakerede dele af området ledes
til de kommunale renseanlæg. Spildevands-ledninger
fra huse til renseanlæg kan give forurening med miljøfremmede stoffer og bakterier, hvis ledningerne er
gamle og utætte.
I det åbne land har flere ejendomme nedsivningsanlæg. De er gode for miljøet i å, sø og hav, men kan give
miljøfremmede stoffer og bakterier i grundvandet.
Især hvor der er flere nedsivningsanlæg i et område,
kan der være risiko for grundvandsforurening. Der er
fastsat et vejledende afstandskrav på 300 meter fra
nedsivningsanlæg til indvindingsboringer. Kan dette
afstandskrav ikke overholdes, er en mere avanceret
rensning af spildevandet en mulig løsning. Afstandskravet reduceres i så fald til 50 meter.
Utætte kloaker kan også være en kilde til forurening af
grundvandet. Kloakering er dog under alle omstændigheder at foretrække frem for nedsivning.

Alle bysamfund i indsatsområdet er kloakeret.
Der er i indsatsområdet tidligere registreret ca. 820 individuelle nedsivningsanlæg, heraf meget få i de tidligere
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Kildeplads

Landbrug

Byområde

Tved

Gårdspladser inden for 300 m
til eksisterende kildeplads og i
grundvandsdannende opland.

Byområde inden for 300 m.

Mange gartnerier i
grundvandsdannende opland
og mange gårdspladser.
Enkelte frugtplantager

Byområde i østlig del af
grundvandsdannende opland
(Skårup)

Mange mindre nåletræsplantager inden for 300 m af
boringer samt inden for
grundvandsdannende opland
evt. i relation til gartnerier

Gårdspladser inden for 300 m
af nordlig boring

Lidt industri inden for 1000 m.

Nåletræsplantage inden for 300
m af nordlige boring og i
grundvandsdannende opland
samt inden for 1000 m af
sydlige boring.

Indvindingsboringer placeret midt i
byområde. To sportsanlæg inden
for 300 m.
Lidt byområde inden for 300 m,
med industri. En del byområde
inden for 1000 m.

Lille område med
nåletræsplantage inden for 300
m af undersøgelsesboring. En
del nåletræsplantager inden for
1000 m af
undersøgelsesboring.

Sydlig boring ligger ved udkant af
byområde.

Sydlig boring ligger i udkant af
nåletræsplantage.

Grundvandsdannende opland
overvejende i
landbrugsområde
Skovmølleværket
(eksklusiv Holmdrup)
Grundvandsdannende opland i
landbrugsområde og i mindre
grad byområde
Holmdrup
Grundvandsdannende opland i
landbrugsområde

Halvdelen af
grundvandsdannende opland i
hhv. landbrugsområde og
byområde

Sportsanlæg inden for 1000 m.

Frugtplantager inden for 1000
m af begge boringer.

Frugtplantage inden for 300 m
af undersøgelsesboring
(overvejet som alternativ
indvindingsboring).
Gårdspladser inden for 1000 m
af undersøgelsesboring.

-

Industri inden for 1000 m

Gårdspladser i
grundvandsdannende oplande.
Skårup

Skovbrug

Gartneri i sydlig del af
grundvandsdannende opland.
Oure
Grundvandsdannende opland
overvejende i
landbrugsområde

Gårdspladser og
gartneri/planteskole inden for
300 m af nordlige boringer.

Enkelte mindre
nåletræsplantager inden for
1000 m af nordlige boringer.

Enkelte gårdspladser inden for
300 m af sydlige boring.
Mange gårdspladser og relativt
store gartnerier i
grundvandsdannende opland.

Hvidkilde
Grundvandsdannende oplande
i landbrugsområde og det
nordlige desuden i skovområde

Større gårdspladser inde for
300 m.
Frugtplantager inden for 1000
m.
Frugtplantager og gårdspladser
i det sydlige
grundvandsdannende opland.

Ollerup

Meget lidt bymæssig bebyggelse
inden for 1000 m zone.

Nåletræsplantage i udkant af
1000 m zone og i
grundvandsdannende opland
nord for boringer.

Sportsanlæg i det nordlige
grundvandsdannende opland

Få gårdspladser inden for 300
m, en del gårdspladser inden
for 1000 m.

Lille byområde inden for 1000 m,
med flere sportspladser.

Mindre nåletræsplantage inden
for 1000 og i grundvandsdannende opland.

En enkelt gårdsplads inden for
300 m, en del gårdspladser
inden for 1000 m og få i
grundvandsdannende opland

Bymæssig bebyggelse inden for
1000 m.

-

Grundvandsdannende opland i
landbrugsområde
Svendborg by
(Grubbemøllev., Hovedv.,
Vestergade)

Enkelte gårdspladser og mindre
gartnerier i
grundvandsdannende oplande.

Indvindingsboringer placeret midt i
byområde med mange forurenede
grunde.

Grundvandsdannende opland i
landbrugs-, skovbrugs og
byområde

Golfbane i udkanten af
grundvandsdannende opland

Grundvandsdannende opland
primært landbrugsområde men
også skovområde
Lunde

Flere nåletræsplantager i
grundvandsdannende oplande.

Tabel 3. Arealanvendelse som kan udgøre en forureningstrussel for vandværkerne i indsatsområdet.
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Gudme og Egebjerg kommuner. Årsagen vurderes i højere
grad at være et udtryk for manglende registrering, end det
reelle antal af nedsivningsanlæg.

Det er vigtigt, at der gøres en indsats for, at gamle boringer og brønde, der ikke længere benyttes, bliver sløjfet på
kontrolleret vis.

Forbedring af spildevandsrensningen på de resterende
ejendomme i det åbne land vil primært ske via nedsivning
eller eventuelt minibiologiske renseanlæg.

Det er kommunen, der fører tilsyn med sløjfningen. Efter
1. januar 2006 er det alene godkendte firmaer, der må
foretage sløjfning af såvel boringer og brønde.

Gamle boringer og brønde
Brønde og boringer, som ikke er i brug, udgør en forureningsrisiko, da de kan transportere forurening fra
jordens overflade ned til grundvandsmagasinet. På
den måde kan miljøfremmede stoffer ledes direkte ned
i grundvandet. Brønde kan desuden være anvendt til
bortskaffelse af affald. De udgør derfor en særlig risiko.

Det er ligeledes vigtigt, at utætte boringer og brønde, som
stadig anvendes, bliver renoveret.

Råstofgrave
Sand, grus og ler er nødvendige råstoffer for vores samfund; men råstofgravning kan være i konflikt med vandindvinding og beskyttelse af grundvandet. Blandt andet
derfor foregår råstofgravning overvejende i udpegede regionale graveområder. Der er generelt pres på lerressourcer,
da der er mangel på områder med velegnet ler og de tit

Utæt brønd med en boring installeret i bunden. Forurening fra overfladen kan sive ned i grundvandsmagasinet.
Foto: Cowi A/S
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ønskes anvendt til eksempelvis skovrejsning eller byudvikling. Derfor er områderne til lergravning udlagt som
lerbeskyttelsesområder.
I indsatsområdet er der et graveområde for sand og grus
nord for Brændeskov og Højes Dong, hvoraf den sydligste del ligger inden for indsatsområdet. Der indvindes for
tiden mindre mængder i den nordligste del af grusgravsområdet.
Omkring Kirkeby Sand er der gravet sand og grus, og ved
Sellebjerg er den tidligere råstofgrav anvendt til affaldsdeponi. Der er ønske om at udvide dette graveområde i
retning af Kirkeby Sand. Nord for Rødskebølle er der et
mindre graveområde, hvor der ligeledes er ønske om udvidelser.
Ved Stenstrup og Kirkeby har der fra gammel tid været
omfattende lergravning. Råstofområdet er udlagt som lerbeskyttelsesområde, og her findes også det eftertragtede
rødbrændende ler i de øverste 1-2 meter. Den største del
af det nuværende graveområde ligger uden for indsatsområdet, herunder de arealer, hvor der graves dybt efter det
gulbrændende ler. Den sydligste del af lerbeskyttelsesområdet ligger indenfor det grundvandsdannende opland til
indvindingsboringerne i Svendborg by og Hvidkilde Råvandsstation.

Råstofgravning til grundvandsspejlet fjerner de eksisterende jordlags beskyttelse af grundvandet. Det er
ikke tilladt at tilføre jord til aktive og efterbehandlede råstofgrave uden dispensation, jf. bestemmelse
i Jordforureningsloven. Det skyldes, at den tilførte
jord i mange tilfælde har vist sig at være forurenet.
Da indsatsområdet ligger indenfor Område med
Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), gives der ikke
dispensation for denne bestemmelse. Gravning under
grundvandsspejlet giver i øvrigt anledning til grundvandssænkninger i og omkring råstofgraven og kan
derved påvirke vandindvindingen.

Forurenede grunde

For at opspore muligt forurenede aktiviteter har Fyns
Amt indsamlet historiske oplysninger om en lang række erhverv. Ud fra disse oplysninger er det blevet bedømt, om der er en risiko for forurening på de enkelte
grunde. Hvis det blev vurderet, at der er en risiko,
blev grunden kortlagt med mistanke om jordforurening. Det kaldes for kortlægning på vidensniveau 1
(V1).
Da hele indsatsområdet Svendborg er udpeget som
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) bliver alle grunde, som er kortlagt på vidensniveau 1,
efterfølgende undersøgt. Undersøgelserne foregår efter
en samlet prioritering i Region Syddanmark. Hvis en
grund viser sig at være forurenet, kortlægges den på
vidensniveau 2 (V2), hvilket betyder, at regionen har
konkret viden om forurening på ejendommen.

Der er tidligere kortlagt 70 lokaliteter i indsatsområdet.
Heraf er 62 grunde kortlagt ud fra konkret viden om forurening af ejendommen, dvs. at grundene er kortlagt på
vidensniveau 2 (V2).
På de sidste 8 lokaliteter er kortlægningen alene sket ud
fra mistanke om jordforurening, dvs. at lokaliteterne er
kortlagt på vidensniveau 1 (V1). I 2005-06 blev kortlægningen suppleret. Årsagen var, at der ifølge lovgivningen
dels skal medtages flere brancher end tidligere og dels, at
der kortlægges forureninger frem til i dag, mens der tidligere var tale om forureninger af ældre dato. Der er på den
måde tilkommet 36 nye lokaliteter (således at der nu er i
alt 106), hvor der er mistanke om jordforurening (V1).
Ingen af disse nye grunde er endnu undersøgt på vidensniveau 2.
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De forurenede grunde i indsatsområdet er blevet prioriteret ud fra viden om forureningsrisiko for de stoffer, der er
fundet, eller som er formodet anvendt. Herudover er der
anvendt viden om, hvor grundvandsmagasinerne ligger,
hvordan grundvandet strømmer, vandværkernes oplande
og planer for den fremtidige vandindvindingsstruktur.
De 106 potentielt forurenede grunde er vist i figur 28.
Farveforskellen på grundene angiver den foreløbige prioritering af dem.
Langt de fleste (95) er gule eller orange, hvilket betyder,
at der er behov for overvågning eller yderligere undersøgelser for at vurdere, om der skal ske en indsats i form af
oprydning eller afskæring. De orange (32) bør undersøges
før de gule (63).

De grunde der er vist med grøn farve (11) udgør ikke
en grundvandsrisiko efter en samlet vurdering af de anvendte stoffer og grundvandsforholdene. På nuværende
tidspunkt er der ingen grunde i den højest prioriterede
kategori (røde), hvor det kan konkluderes at en indsats er
nødvendig. En afklaring af, hvor mange det evt. vil dreje
sig om, afventer resultatet af overvågning eller undersøgelser.
Forureningsrisiko fra grunde i Svendborg by
På trods af de mange forurenede grunde i Svendborg by er
der bemærkelsesværdigt få forureninger af grundvandet i
indvindingsboringerne i byen.

Figur 28. Prioritering af forurenede grunde.
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Nogle steder i byen står grundvandet under tryk. På de
steder vil risiko for forurening af grundvandet i udgangspunktet være mindre, selv om der sker forurening af jorden.
På den baggrund er kortlægningen af de forurenede grunde i indsatsområdet blevet suppleret med en vurdering af
muligheden for at fastholde indvinding af grundvand til
drikkevandsformål i Svendborg by på langt sigt. Der er
foretaget en sammenstilling af alle relevante oplysninger
fra de forureningsundersøgelser, der er udarbejdet for de
enkelte grunde. Formålet var at sammenstille viden om
geologi, hydrogeologi, konkret viden og skøn over restforurening og på baggrund heraf komme med et bud på
den samlede forureningsrisiko fra de forurenede grunde
i byen.
De hyppigste forureningskomponenter i byen er MTBE,
chlorerede opløsningsmidler og benzen. I enkelte tilfælde
forekommer der også forureninger med øvrige kulbrinter
(uden benzen) og vandblandbare opløsningsmidler.
Den hyppigste forureningskilde er benzinsalgssteder, men
der indgår også maskin- og metalvirksomhed, renserier,
galvanisering, lakering, olieoplag og trykkerier.
De udførte undersøgelser er i mange tilfælde utilstrækkelige, hvad angår fastlæggelse af forureningens fulde omfang, herunder kildekoncentration og mængde. Desuden
er der ofte et begrænset kendskab til de lokale geologiske/hydrogeologiske forhold. Generelt kan det imidlertid
konkluderes, at geologien i området er karakteriseret ved
at være kompleks og ”rodet”, og det samme er konstateret
for grundvandets strømningsretning. Det er således ikke
muligt at udelukke risiko for forurening fra nogle af grundene på baggrund af geologisk viden om området.
Fyns Amt har som led i kortlægningen vurderet, at der er
19 ud af 35 lokaliteter i Svendborg by, der er registreret ud
fra viden om forurening, som det kan blive nødvendigt at

Foto: Miljøcenter Odense. Arkivfoto.

udføre en indsats på, for at reducere risikoen for grundvandsforurening. Prisen for at undersøge og afværge forureningerne i nødvendigt omfang er skønnet til 19 mio.
kr.
Alle 19 grunde mangler yderligere undersøgelser for at
fastlægge den nødvendige indsats. Det betyder, at det
samlede beløb (altså pt. vurderet til 19 mio. kr.) til de
nødvendige foranstaltninger på de lokaliteter, hvor der
er konkret viden om forurening vil kunne vurderes langt
mere præcist efter først at have gennemført undersøgelser
for ca. 3,5 mio. kr.
I 2005 og 2006 har Fyns Amt kortlagt yderligere en række potentielt forurenede grunde, hvoraf der er vurderet
at være 22 lokaliteter, der kan udgøre en risiko for forurening af kildepladserne i Svendborg by. Prisen for at
undersøge og afværge forureningerne i nødvendigt omfang er skønnet til ca. 6 mio. kr. ud fra erfaringstal fra
andre kortlægninger. Prisen for at afværge forureningen
vil kunne skønnes langt mere præcist, når lokaliteterne er
undersøgt for ca. 1 mio. kr.
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Delkonklusion – forureningskilder der kan true grundvandet ved de eksisterende
kildepladser
Kildepladserne til vandværkerne i Svendborg by og Skårup Vandværk ligger i byområder med risiko for forurening fra typiske aktiviteter i byområder. De grundvandsdannende oplande til kildepladserne i Svendborg
by og Skårup ligger dog også i landbrugsområde.
Forurenede grunde udgør det største problem for indvindingsboringerne i Svendborg by. Den samlede pris for
nødvendige undersøgelser og afværge af risiko for grundvandsforurening i Svendborg by er skønnet til 25 mio. kr.
Der er ikke foretaget et økonomisk overslag over, hvad det
koster at undersøge og afværge forurenede grunde uden
for Svendborg by.
Skårup Vandværk ønsker en alternativ kildeplads. En undersøgelsesboring sydøst for de eksisterende boringer ligger i landbrugsområde og er overvejet som muligt supplement til vandværkets boringer. Inden for afstand på 300
meter fra undersøgelsesboringen ligger en frugtplantage

og en mindre nåletræsplantage, mens der ligger flere nåletræsplantager inden for en afstand på 1000 meter fra
boringen.
De grundvandsdannende oplande til indvindingsboringerne ved Hvidkilde og Ollerup Vandværk ligger primært
i landbrugsområde, men også i skovområde.
For Tved vandværk, Skovmølleværket og Oure Vandværks
boringer gælder det, at de grundvandsdannende oplande
primært er i landbrugsområde. Tveds boringer ligger dog
lige op ad byområdet, den sydlige boring ved Oure ligeså,
mens Skårup by ligger i den østlige del af det grundvandsdannende opland til Skovmølleværket.
De grundvandsdannende oplande til indvindingsboringerne ved Holmdrup og Lunde Vandværk ligger i landbrugsområde. Ved Holmdrup er der dog også nåletræsplantager, der kan udgøre en trussel for grundvandet.

Oure Vandværk. En boring ligger på vandværksgrunden og 2 andre i det åbne land.
Foto: Birgit Sønderskov Weber
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Beskyttede områder
Grundvandsmagasiner er normalt særligt beskyttet mod
forurening, hvis der er løvskov, vådområder og lignende
arealanvendelse i området. Desuden kan magasinerne aktivt blive beskyttet i områder, hvor der gives tilskud til
ændret dyrkning af landbrugsjord eller hvor der rejses ny
skov. Dette afsnit handler om de områder, der er beskyttede eller hvor den eksisterende planlægning gør det muligt at øge beskyttelsen.

grundvandet. 9 af MVJ-aftalerne er dog indgået inden
for det primære magasin og kan derfor meget vel have en
positiv effekt på grundvandet.

Landbrug

Skov

Fyns Amt har udpeget Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL), hvor der er behov for at ændre dyrkningen.
I SFL områder kan landmænd søge støtte til miljøvenlig
jordbrugsdrift (MVJ-ordningen), ved eksempelvis at reducere forbruget af gødning, braklægge jorden eller ved
at anvende efterafgrøder. MVJ-ordningen er finansieret
af staten og EU. Der er udpeget Særligt Følsomme Landbrugsområder med det formål at beskytte grundvandet i
et område ved Skovmølleværkets indvindingsboringer og
nordpå til den sydlige grænse af Skårup by, i et område
ved en af indvindingsboringerne i Holmdrup, i et område
ved kildepladsen til Oure Vandværk og i to mindre områder syd herfor.

Løvskov yder god beskyttelse af grundvandet i sårbare
områder, og skoven forøger desuden de rekreative værdier
og skaber levesteder for dyr og planter. I Regionplanen er
der udpeget områder, hvor der gives støtte til privat skovrejsning, og hvor staten som hovedregel vil anlægge ny
skov. I alt er der i regionplanen ønske om skovrejsning
på yderligere 14 % af arealerne i indsatsområdet (se figur
27). EU giver støtte til at rejse løvskov.

Desuden er der af andre årsager, især naturinteresser,
udpeget Særligt Følsomme Landbrugsområder i et stort
område ved Vejstrup Å, i et stort område ved Hvidkilde
og Ollerup samt ved Rødme, vest for Egebjerg. Totalt er
knap 23 % af indsatsområdet udpeget som SFL-område,
heraf dog kun ca. 3,5 % af grundvandsmæssige hensyn.

Der er ønske om skovrejsning inden for det primære
magasin i området hvor Lunde Vandværks indvindingsboringer er placeret og i indvindingsoplandet hertil. Tilsvarende er der udlagt et stort skovrejsningsområde, som
omfatter den østligste del af Skovmølleværkets kildeplads
og strækker sig op nord for Skårup til et område ved Brudager. Endelig er der inden for de primære magasiner
skovrejsningsområder nord og syd for Hvidkilde Råvandsstation og nord for indvindingerne i Svendborg by.

I hele indsatsområdet er der indgået 10 aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift, heraf er kun een aftale inden for
SFL område, der er udpeget med det formål at beskytte

Støtteformålet er de senere år blevet ændret, så det nu
er vanskeligt at få støtte til miljøvenlig jordbrugsdrift af
hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Der er i regionplanen også udpeget områder, hvor der
ikke ønskes skov, fordi områderne bruges eller skal bruges
til andre formål, der vil være i konflikt med skovrejsning.
Områderne udgør i alt 10 % af indsatsområdet.
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Naturområder
Søer, åer, moser, ferske enge og overdrev kaldes tilsammen
”beskyttede naturtyper” og dækker i alt 3 % af indsatsområdet. Se figur 27. Disse naturtyper blev indført med
Naturbeskyttelsesloven i 1992 og må ikke fjernes, og kan
på den måde være med til langsigtet beskyttelse af grundvandsressourcen. Det er dog tilladt at dyrke, gødske og
sprøjte på de ferske enge og overdrev, hvis de blev dyrket
før 1992.

Ved Hvidkilde Sø er der gennemført en række indsatser
siden begyndelsen af 1990´erne, hvor søen var stærkt forurenet. Foruden kloakering og forbedret spildevandsrensning for spredt bebyggelse er der blandt andet etableret
en ”forsø” på hovedtilløbet til søen for at tilbageholde og
omsætte kvælstof og fosfor.

Der findes flere større områder med søer, moser, enge og
overdrev inden for de primære magasiner. Blandt andet er
der et område syd for Stenstrup, et område øst for Kirkeby, 2 store søer vest for Svendborg (Hvidkilde Sø og Sørup
Sø) og området nord for Svendborg, vest for Brudager ved
Holmdrup Mose og Sortemose.

Der er i den gældende Regionplan 2005 udpeget områder,
der på forskellig vis kan have en gavnlig effekt i forhold
til beskyttelse af grundvandsmagasinerne. Nogle steder
består beskyttelsen i, at der er naturområder eller at der
er etableret skov, vådområder eller lignende, som modvirker forurening af grundvandet. Andre steder er der via
planlægningen skabt mulighed for at beskytte grundvandet fremover, hvis støtteordningerne gennemføres og hvis
mulighederne for at opnå tilskud ved ændret dyrkning af
landbrugsjord eller skovrejsning søges udnyttet af lodsejerne.

I Sortemosen er der gennemført et stort vådengsprojekt
for ca. 10 mio. kr. for at øge vandstanden og begrænse
udvaskning af kvælstof til kystvandene.

Delkonklusion – beskyttede områder

Rødme Svinehaver ved Egebjerg Bakker er det bedst udviklede overdrev på Fyn. Her dyrkes og gødskes ikke, til gavn for natur og grundvand. Foto: Peter Storkholm.
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Sårbare områder – afgrænsning og økonomi
Som en del af kortlægningen er der udpeget områder, hvor
grundvandet vurderes at være særlig sårbart over for forurening. Baggrunden for vurdering af, hvor der i området
er sårbart er oplysninger om tykkelsen af beskyttende lerlag, indhold af nitrat, sulfat og pesticider i grundvandet,
dybereliggende zoner hvor der ikke kan omsættes nitrat
(oxiderede zoner) samt oplysninger om magasinerne.
For indsatsområdet gælder det, at der generelt er store lokale variationer.
På figur 29 er vist, hvor der vurderes at være sårbart i indsatsområdet. Områderne med den røde
streg omkring vurderes at være sårbare over for
både nitrat og pesticider, mens de stiplede vurderes at være sårbare over for nedsivning af pesticider.

Resultatet af kortlægningen af hvor der fagligt vurderes
at være særligt sårbare områder, er sammen med planerne
for fremtidig indvinding brugt til at vurdere, hvor det er
nødvendigt at udpege indsatsområder for nitrat og pesticider for at begrænse risikoen for fremtidig forurening.
I det følgende beskrives kriterierne for udpegningen af
indsatsområderne for nitrat og pesticider, og der gives en
vurdering af, hvad beskyttelsen vil koste.
Herudover er det vigtigt, at få afværget grundvandstruende forurening fra eksisterende forurenede grunde i områder, hvor der i dag og i fremtiden skal indvindes vand,
jf. afsnittet om ”forureningskilder der kan true grundvandet, side 42”.

Figur 29. Sårbare områder og tykkelsen af lerlag over de primære magasiner.
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Indsatsområder for nitrat
Undersøgelser af vandkemien og de geologiske forhold har
vist, at magasinerne er sårbare over for nitrat ved Skovmølleværkets boringer, ved det nedlagte Tiselholt Vandværk og ved Vejstrup i indsatsområdets østlige del, ved de
tidligere Kirkeby og Stenstrup vandværker, i et mindre
område nord for Brudager samt ved en boring nord for
Ollerup.

plan 2005 er angivet som nitratfølsomme indvindingsområder. De nitratfølsomme indvindingsområder blev
udpeget som foreløbige områder ud fra den viden, der var
tilgængelig før resultaterne af indsatskortlægningen. De
nitratfølsomme indvindingsområder vil udgå og blive erstattet af indsatsområderne for nitrat i forbindelse med
vandplanlægningen.

Der er dog ikke udpeget indsatsområder for nitrat inden
for alle de ovennævnte områder. I alt er 3,5 % af det kortlagte område udpeget som indsatsområde for nitrat. Se
figur 30. Inden for disse områder må belastningen fra
husdyrproduktion ikke øges, og der skal arbejdes på at
gennemføre frivillige beskyttelsesforanstaltninger for at
begrænse udvaskningen af nitrat. Det udpegede areal er
markant mindre end de 18,4 % af arealet, der i Region-

I den østligste del af indsatsområdet, vil arealerne øst for
Oure-Vejstrup, som er sårbare overfor nitrat, blive afskrevet som Område med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD)
(område 2 på figur 29). Årsagen er, at magasinet ligger nedstrøms byområderne med de eksisterende indvindinger til
Oure og Skårup, og at de er dårligt beskyttede og derfor ikke
udgør en attraktiv fremtidig indvindingsmulighed. Hele
indsatsområdet ligger i dag inden for OSD. Det fremgår

Figur 30. Indsatsområder for nitrat og pesticider med ændret OSD-forløb.
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af figuren med indsatsområder for nitrat (figur 30), hvor
den nye østlige grænse for OSD-området kommer til at gå.

grænse udvaskning af nitrat eller alternativt rejses skov på
den del af arealet, hvor det er muligt.

Området nord for Ollerup (område 5 på figur 29) udpeges
ikke som indsatsområde for nitrat. Der er stor variation i
lerlagene over magasinerne men de er for det meste under
10 m, hvilket formentlig hænger sammen med, at jordlagene i området sandsynligvis er stærkt forstyrret af istryk
(se tidligere afsnit om jordlagene i området). Der er fundet forhøjet nitrat i en enkelt boring i grundvandsmagasinet, men området udpeges ikke, da der ikke er konstateret
nitrat i indvindingsboringerne til Ollerup. Desuden er der
meget skovdrift i området og landbrugsdriften er meget
begrænset. Tilsvarende udpeges det mindre område nord
for Brudager ikke (område 3 på figur 29). Områdets beskyttelse er udelukkende fastlagt på grundlag af den geofysiske kortlægning, og der indvindes ikke vand herfra.

Hvis det senere bliver nødvendigt at udvide kildepladsen
ved Skovmølleværket vil der skulle indgås dyrkningsaftaler eller rejses skov i det omfang det er muligt i det område, der er udlagt som nitratfølsomt med prioritet 2.

Der er udpeget indsatsområder for nitrat med henholdsvis
prioritet 1 og prioritet 2 alt efter, om der i dag foregår
indvinding til almen drikkevandsforsyning, eller der skal
være mulighed for i fremtiden at etablere indvinding.
Ved Skovmølleværket er der udpeget indsatsområde for
nitrat med både prioritet 1 og prioritet 2. Det samlede
areal er på 365 hektar, hvoraf 145 hektar ligger inden for
området med prioritet 1. Se Tabel 4.
Prioritet 1 området berører direkte Skovmølleværket. Her
skal risikoen for nedsivning af nitrat begrænses, hvilket
kan gøres ved, at der indgås dyrkningsaftaler om at be-

Nitratindholdet i grundvandet ved Skovmølleværket varierer en del, men der er fundet indhold over 25 mg/l og
forhøjede værdier for sulfat, der indikerer, at der sker en
stor omsætning af nitrat. Lertykkelsen over magasinet er
generelt 5-15 m, dog flere steder mindre end 5 m. Der er
tale om frit magasin i store dele af området, især i nærområdet til Skovmølleværket og transportvejen fra jordoverfladen til grundvandet er således kort.
Ved Kirkeby (område 4 på figur 29) indvindes der
i dag ikke vand, men da der på langt sigt kan vise sig
at blive behov for at indvinde vand her, er det væsentligt at området beskyttes mod øget belastning
fra husdyrproduktion. Der er derfor udpeget et indsatsområde for nitrat med prioritet 2 på i alt 175 ha.
I området er lertykkelsen ringe, der er stor spredning på
resultaterne i vandanalyserne for nitrat, men der er tilfælde, hvor der er konstateret indhold på over 25 mg/l.
Ligesom ved Skovmølleværket er der forhøjet sulfatindhold, hvilket indikerer, at der sker en stor omsætning af
nitrat. Lertykkelsen over magasinet er 5-15 m og flere
steder er lertykkelsen mindre end 5 m. Hvis indvinding

Område

Prioritet

Areal –
markblokke
(hektar)

Andel som kræver
indsats

Støttesats
(kr./hektar/år)

Årlig
omkostning
(kr.)

Skovmølleværket

1

145,24

76 % landbrugsarealer
15 % juletræer

2.800

370.000

Skovmølleværket

2

219,47

76 % landbrugsarealer
15 % juletræer

2.800

930.000

Kirkeby

2

175,10

92 % landbrugsarealer
2 % juletræer

2.800

460.000

Tabel 4. Indsatsområder for nitrat samt overslag over årlige omkostninger ved frivillige dyrkningsaftaler.
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bliver aktuel, vil der skulle indgås dyrkningsaftaler. Når
skovrejsning ikke nævnes her, er det fordi store områder
ved Kirkeby er udpeget som område, hvor skovrejsning er
uønsket.
Der er beregnet et overslagsbudget for den årlige omkostning ved at indgå frivillige aftaler i indsatsområderne for
nitrat. Fordelingen af afgrøder stammer fra det generelle
landbrugsregister fra 2001-2003. Andelen af arealerne ved
Skovmølleværket og Kirkeby, der dyrkes med hhv. almindelige landbrugsafgrøder og juletræer er vist i tabel 5.
Arealerne med græs/brak udgør ca. 9 % ved Skovmølleværket og ca. 6 % ved Kirkeby. Hvis arealerne fastholdes til brak
vil de opfylde målsætningen med at begrænse nedsivning af
nitrat. Vedvarende græsarealer kan eventuelt ekstensiveres
ved at nedsætte gødningstilførsel og belægningsgrad, men
er ikke medtaget i beregningen af de årlige økonomiske
konsekvenser ved at gennemføre frivillige dyrkningsaftaler.
Muligheden for at reducere udvaskning af nitrat består i
at gennemføre et miljøvenligt sædskifte. Et miljøvenligt
sædskifte indebærer etablering af efterafgrøder (920 kr.
pr. hektar), nedsættelse af kvælstoftilførslen (60 % af Nnorm svarende til 1130 kr. pr. hektar) samt udelukkende
dyrkning af vårsæd (tillæg på 750 kr. pr. hektar). Det giver en samlet kompensation på i alt 2800 kr. pr. hektar.
Ekstensivering af juletræer kan være økonomisk umulig at
gennemføre midt i en omdriftsperiode, men er medtaget
med udgangspunkt i en tilsvarende kompensation, som

den der gives for almindelige landbrugsafgrøder.
I indsatsområderne ved Skovmølleværket og ved Kirkeby
er der en relativ lav dyretæthed. Ifølge registeroplysninger
i 2003 hhv. 0,5 og 0,6 dyreenhed/hektar. Det vurderes
derfor som sandsynligt, at de nødvendige reduktioner i
tilførslen af husdyrgødning kan foregå ved at tage alternative arealer uden for indsatsområdet i brug som udspredningsarealer.
De årlige omkostninger til frivillige dyrkningsaftaler ved
Skovmølleværket er med en støttesats på 2800 kr. pr. hektar beregnet til ca. 370.000 kr. for området med prioritet
1 og ca. 1,4 mio. kr. for områderne ved Skovmølleværket
og Kirkeby med prioritet 2, men den endelige sats skal
aftales med Svendborg Vand.
Rejsning af skov primært ved Skovmølleværket kan udgøre et alternativ til frivillige dyrkningsaftaler. Staten kan
medfinansiere skovrejsning. Det foregår ved, at Staten
indgår en aftale om skovrejsning i et område, der er udpeget som beskyttet område i Regionplan 2005. Aftalen
skal ske ved henvendelse fra en lokal aktør (f.eks Svendborg Vand), der betaler 50 % ved opkøb af jorden, mens
staten betaler de øvrige 50 % samt anlægs- og driftsomkostninger.

Indsatsområder for pesticider
For at forebygge ny forurening med pesticider bør alle
vandværker sætte fokus på at begrænse og helst undlade
brugen af sprøjtemidler i de grundvandsdannende oplande til deres boringer. I Regionplan 2005 er det fastslået, at
forurening med pesticider ikke er entydigt knyttet til bestemte sårbare områder. Det er derfor ikke på nuværende
tidspunkt muligt at udpege egentlige pesticidfølsomme
indvindingsområder, men derimod kan der udpeges pesticidfølsomme zoner tæt på indvindingsboringer. Derfor
udpeges der ikke indsatsområder for pesticider i alle de
områder, der er vurderet at være sårbare.
Omkring indvindingsboringerne til Oure Vandværk,

Græssende køer ved Holmdrup.
Foto: Thorben E. Jørgensen
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Skovmølleværket og Tved Vandværk er der udpeget indsatsområder for pesticider. Følgende kriterier er indgået
ved udpegningen: der er konstateret pesticider i indvindingsboringerne, der er stor grundvandsdannelse, grundvandsmagasinerne ligger relativt tæt ved overfladen, og/
eller der er kort transporttid til boringerne. Indsatsområderne for pesticider ligger i det åbne land.

af sprøjtemidler i indsatsområderne for pesticider er fastsat til en årlig udgift på 1.200 kr. pr. hektar. Prisen på
1.200 kr. pr. hektar er fastsat som et gennemsnitstab for
almindelige salgsafgrøder ved pesticidfri dyrkning. Beregningen er udført af Agrogården i 2003, og der vil skulle
ske en konkret tilpasning til det aktuelle prisniveau og de
lokale forhold.

Når der ikke udlægges tilsvarende indsatsområder for pesticider omkring indvindingsboringerne i Svendborg by
hvor den samlede lertykkelse over de primære magasiner
er meget begrænset og ved Skårup Vandværk, hvor der
er konstateret pesticider, er det fordi, at boringerne ligger
i byområde. Her må forurening forebygges på anden vis
end i det åbne land.

I tabellen nedenfor er der således taget udgangspunkt i, at
der vælges et robust sædskifte i forhold til at dyrke uden
pesticider og dermed, at landmændene kan flytte et robust
sædskifte ind på arealer, hvor der i dag dyrkes specialafgrøder. Eventuel kompensation for at ændre sædskifte og
produktion må fastlægges i hvert konkret tilfælde.

Indsatsområderne, der skal holdes fri for sprøjtemidler,
udgør i alt 1,4 % af hele Svendborg indsatsområde eller
201 hektar. Områderne er afgrænset med udgangspunkt i
en afstand på ca. 300 meter fra boringerne og er desuden
rettet til efter markblokke.
Ved valg af markblokke er der taget hensyn til retningen
af de grundvandsdannende oplande og for indvindingsoplandende, hvor der sker stor grundvandssænkning.
Omkostningerne til kompensation for ophør af brugen

Alternativt til aftaler med årligt tilbagevende kompensationer kan der indgås permanente aftaler om dyrkning
uden pesticider, som tinglyses på arealet. Som prisforudsætning er her anvendt et beløb på 25.000 kr. pr. hektar.
Århus Kommunale Værker anvender denne beløbsstørrelse for at beskytte indvindingsoplandet til deres drikkevandsboringer.
Kompensation for aftaler om dyrkning uden pesticider i
de 3 områder ved Skovmølleværket (svarer til indsatsområdet for nitrat med prioritet 1), ved Oure og ved Tved
vandværker anslås at koste i alt ca. 250.000 kr. årligt.

Område

Areal (ha)

Andel som kræver indsats

Årlige omkostninger

Engangserstatning
for samlet areal
(kr.)

Oure

55,54

63 % Alm. landbrugs-afgrøder
37 % Specialafgrøder/juletræer

77.000 kr.

1.400.000 kr.

Tved

21,35

88 % Alm. landbrugs-afgrøder
12 % Græs/brak

26.000 kr.

540.000 kr.

Skovmølleværket

124,45

67 % Alm. landbrugs-afgrøder
24 % Juletræer
9 % Græs/brak/uafgræsset
vedvarende græs

150.000 kr.

3.100.000 kr.

Tabel 5. Indsatsområder for pesticider og overslag over pris for årlige dyrkningsaftaler og engangserstatninger for stop af
pesticider
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Delkonklusion – såbare områder
Der er udpeget indsatsområder for nitrat på i alt 3,5 % af
det samlede indsatsområde, hvilket er en væsentlig arealmæssig begrænsning i forhold til de tidligere udpegede
nitratfølsomme indvindingsområder. Inden for disse områder må belastningen fra husdyrproduktion ikke øges.

Der er udpeget indsatsområder for pesticider på i alt 1,4 % af
det samlede areal i indsatsområdet fordelt på 3 områder ved
Skovmølleværket, Oure og Tved vandværker. Disse områder
bør friholdes for pesticider. Kompensation for dyrkningsaftaler i de 3 områder anslås at koste ca. 250.000 kr. årligt.

Ved Skovmølleværket er udpeget et indsatsområde for
nitrat med prioritet 1. Her skal risikoen for nedsivning
af nitrat begrænses, hvilket kan gøres ved, at der indgås
dyrkningsaftaler om at begrænse udvaskning af nitrat eller alternativt rejses skov på den del af arealet, hvor det er
muligt. Kompensation for dyrkningsaftaler i indsatsområdet er beregnet til ca. 370.000 kr. årligt.

Det er desuden vigtig at forebygge forurening med pesticider og andre miljøfremmede stoffer ved indvindingsboringerne i Svendborg by og i Skårup by. Da
boringerne ligger i byområde, må begrænsning af pesticidforbruget ske ved andre indsatser end dyrkningsaftaler.

Herudover er der udpeget 2 indsatsområder for nitrat med
prioritet 2, hvor der tilsvarende skal indgås dyrkningsaftaler, hvis det senere bliver nødvendigt at udvide kildepladsen ved Skovmølleværket eller etablere en kildeplads
ved Kirkeby. Omkostningerne til kompensation for dyrkningsaftaler i prioritet 2-områderne er beregnet til ca. 1,4
mio. kr. årligt.

Områder med særlige drikkevandsinteresser vil blive ændret i forbindelse med vandplanlægningen. I den østlige
del af området, vil arealerne øst for Oure-Vejstrup blive
afskrevet. Modsat udvides OSD syd for Hvidkilde Sø,
hvor der er indvindingsopland. Der må jf. Regionplan
2005 ikke placeres særligt grundvandstruende aktiviteter
i OSD.

Mangelfuld afskærmning af indvindingsboring.
Foto: Birgit Sønderskov Weber
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Konklusion
Hvilke muligheder er der for at oppumpe rent grundvand?
Jordlagenes opbygning er meget kompleks, og grundvandsmagasiner i forskellige niveauer er flere steder i kontakt med hinanden. Det betyder, at der generelt er stor
risiko for spredning af eventuelle forureninger.
Det er primært pesticider og andre miljøfremmede stoffer,
der kan udgøre et problem for indvinding af grundvand
til drikkevandsformål. Størst risiko er der for de bynære
indvindinger i Svendborg, Skårup, Oure og Tved samt ved
Skovmølleværkets boringer i det åbne land. Ved Skovmølleværket er der også sårbart overfor nedsivning af nitrat.
Uden for de eksisterende kildepladser er grundvandet sårbart overfor nitrat i den østligste del af indsatsområdet og
i området ved Kirkeby.

Hensynet til det samlede vandkredsløb betyder, at det
ikke er muligt at øge oppumpningen betragteligt vest for
Svendborg ved Hvidkilde eller nordøst for Svendborg ved
Holmdrup.
Resultaterne af kortlægningen viser således, at indvindingen ikke kan øges ved Holmdrup uden, at det giver
problemer med sænkninger af vandstanden i søer, moser
og vandløb. Ved Hvidkilde vurderes det, at indvindingen
vil give problemer for Hvidkilde Sø, hvis oppumpningen
øges ud over 500.000 m3/år, hvilket svarer til en fordobling af indvindingsmængden i dag. Hvidkilde Sø får ca.
en tredjedel af sin vandtilførsel fra grundvand, og søen
har den højeste målsætning i Regionplan 2005. Tilstrømningen af grundvand har stor betydning for søen, idet
grundvandets indhold af næringsstoffer, specielt kvælstof,
er lavere end i det tilstrømmende overfladevand.

Der er fundet forhøjede koncentrationer af arsen i flere
undersøgelsesboringer. Arsen findes naturligt i jorden,
men i høje koncentrationer i drikkevandet er det giftigt
og kræftfremkaldende. I vandværksboringerne, hvor der
løbende udtages vandprøver, er der ikke fundet arsen over
grænseværdien. Årsagen kan være, at der i vandværksboringerne pumpes store mængder vand, så kontakttiden
mellem det vand, der pumpes op og arsenindholdet i jorden er så kort, at det ikke påvirker arsenniveauet i råvandet. Denne forklaring understøttes af at strømningsmodellen viser, at råvandet ikke er ret gammelt i Svendborg
området. Da der samtidig ikke er konstateret forhøjet
indhold i indvindingsboringerne, vurderes arsen ikke at
true drikkevandskvaliteten.
Hvis den nuværende grundvandskvalitet kan opretholdes
er der ikke problemer med at skaffe tilstrækkeligt med
grundvand til drikkevandsformål til det nuværende og
forventede fremtidige behov inden for indsatsområdet.
Men da kortlægningen ikke har kunnet pege på en eller
flere nye kildepladsmuligheder i indsatsområdet, med en
stor ressource, der er godt beskyttet af tykke lerlag, er det
meget vigtigt at beskytte grundvandet i de magasiner, der
benyttes af de eksisterende kildepladser.

Vandhul i tilknytning til Hvidkilde Sø.
Foto: Birgit Sønderskov Weber

Sammenfatning af kortlægning i Svendborg området - 2007

59

En helt præcis vurdering af hvor stor påvirkning af søer,
vandløb og moser vil være ved øget oppumpning, kræver
detaljerede målinger gennem en årrække og beregninger
med nummeriske modeller, som har meget høj fokus på
samspillet mellem grundvand og overfladevand.
Samlet må det således konkluderes, at det ikke vil være
muligt at erstatte de ca. 1,2 mio. m3, der årligt indvindes i Svendborg by med oppumpning ved Hvidkilde eller
Holmdrup (Skovmølleværket) eller på andre af de eksisterende kildepladser, uden at det har betydelige negative
konsekvenser for områdets søer, vandløb og vådområder.
Trods mange potentielle forureningstrusler i Svendborg
by har der hidtil været få grundvandsforureninger. Resultaterne af kortlægningen har vist, at grundvandet nogle
steder er under tryk, og her vil det være vanskeligt for
en forurening at sive ned til magasinet. Det er dog ikke
muligt at udpege sikre områder, hvor forurening ikke kan
sive ned, da byen er kendetegnet ved en meget kompliceret geologi og grundvandsstrømning. For at undgå store
stigninger i grundvandsstanden og evt. risiko for oversvømmelse i dele af Svendborg by, vil det desuden under

alle omstændigheder være nødvendigt fortsat at oppumpe
en vis mængde vand.
Der kan udpeges nye kildepladser for de mindre vandværker i Ollerup og Lunde. De 2 vandværker har ikke
et aktuelt forsyningsproblem; men primært behov for at
etablere alternative indvindingsboringer for at sikre sig i
en nødsituation. Ved de to vandværker ligger de eksisterende boringer så tæt, at der i den nuværende situation er
stor risiko for, at en eventuel forurening i grundvandet vil
ramme hele vandværket. Fra sommeren 2007 er Lunde
Vandværk dog koblet til Svendborg Vands forsyningsnet
og behovet er derfor ikke presserende.
Ved Tved, Skårup og Oure er der ikke gode muligheder
for at finde velegnede alternative kildepladser til fuldstændig erstatning for den nuværende indvinding. Den mulige
strategi kan derfor være at aflaste de eksisterende boringer med nogle nye indvindingsboringer. Kortlægningen
har peget på beliggenhed for supplerende indvindingsboringer til de eksisterende vandværker og der er udført
computerberegninger over mulige indvindingsmængder.

Svendborg by
Foto: Michael Hansen
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Hvor skal grundvandet beskyttes i fremtiden og hvad
koster det?
Fortsat oppumpning af grundvand til drikkevandsformål
i Svendborg by med god kvalitet nødvendiggør, at de forurenede og potentielt forurenede grunde i Svendborg by
undersøges, og at forureninger, der viser sig at true grundvandet afværges i nødvendigt omfang. Det er også vigtigt
at undgå risiko for grundvandsforurening fra utætte kloakledninger og at forebygge nye forureninger.
En oprydning af de forurenede grunde som kan true kildepladserne i Svendborg by er skønnet til at koste ca. 25
mio. kr. Prisen er fremkommet ved gennemgang af to
typer af lokaliteter, hvor der er:
- viden om, at de er forurenet (ca. 19 mio. kr.), og dels de
lokaliteter, hvor der er
- mistanke om forurening (ca. 6 mio. kr.)
Det vurderes, at de nødvendige undersøgelser forud for
afværge af forurening vil udgøre ca. 5 mio. kr. af de skønnede 25 mio. kr. Herefter vil det nødvendige beløb til at
afværge forureningerne kunne fastlægges langt mere præcist.

skov på den del af arealet, hvor det er muligt. Kompensation for dyrkningsaftaler i indsatsområdet er beregnet til
ca. 500.000 kr. årligt.
Herudover er der udpeget 2 indsatsområder for nitrat
med prioritet 2. Hvis det senere bliver nødvendigt at udvide kildepladsen ved Skovmølleværket eller etablere en
kildeplads ved Kirkeby, vil der tilsvarende skulle indgås
dyrkningsaftaler her. Omkostningerne til kompensation
for dyrkningsaftaler i prioritet 2 områderne er beregnet til
ca. 1,4 mio. kr. årligt.
Der er udpeget indsatsområder for pesticider på i alt 1,4
% af det samlede indsatsområde fordelt på 3 områder ved
Skovmølleværket (svarer til indsatsområdet for nitrat med
prioritet 1), Oure vandværk og Tved vandværk. Disse områder bør friholdes for pesticider. Kompensation for dyrkningsaftaler i de 3 områder anslås at koste ca. 250.000
kr. årligt. Hertil kommer, at det er vigtigt at forebygge
forurening med pesticider og andre miljøfremmede stoffer ved indvindingsboringerne i byområderne i Svendborg
og Skårup.

Der er udpeget indsatsområder for nitrat på i alt 3,5 %
af det samlede indsatsområde, hvilket er en betydelig
begrænsning i forhold til de tidligere udpegede nitratfølsomme indvindingsområder. Inden for disse områder må
belastningen fra husdyrproduktion ikke øges. Ved Skovmølleværket er der udpeget et indsatsområde for nitrat
med prioritet 1. Her skal nedsivning af nitrat reduceres,
hvilket kan gøres ved, at der indgås dyrkningsaftaler om
at begrænse udvaskning af nitrat eller alternativt rejses

Områder for særlige drikkevandsinteresser (OSD) vil
blive ændret i forbindelse med vandplanlægningen. Øst
for Oure-Vejstrup vil et område af OSD blive fjernet, idet
denne del af magasinet ligger nedstrøms byområderne
med de eksisterende indvindinger til Oure og Skårup og
magasinet har ringe naturlig beskyttelse og udgør derfor
ikke en attraktiv fremtidig indvindingsmulighed. Syd for
Hvidkilde Sø vil OSD blive udvidet en smule, idet kortlægningen har vist, at en del af indvindingsoplandet til
Hvidkilde Råvandsstation ligger uden for den nuværende
afgrænsning af OSD.

Mark uden efterafgrøder
Foto: Thorben E. Jørgensen

Udvaskning af nitrat kan begrænses med rajgræs efterafgrøde. Foto: Miljøcenter Odense. Arkivfoto
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Anbefalinger til løsninger
Resultaterne af kortlægningen af grundvandet i indsatsområde Svendborg nåede ikke at blive sammenskrevet inden amtet blev nedlagt. Arbejdet vedrørende udarbejdelse
af forslag til løsninger i en kommende indsatsplan var dog
så fremskredent, at det var drøftet i den tekniske arbejdsgruppe, der var nedsat til at følge projektet.
Den tekniske arbejdsgruppe bestod af repræsentanter
fra vandværker, landbrug, kommuner og amtet. Desuden har sagen været fremlagt i Koordinationsforum
for vandressourceplanlægning den 13. november 2006.
På mødet i Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg den
7. december blev det besluttet, at videregive Fyns
Amts anbefalinger til løsninger til Svendborg Kommune, når sammenfatningen af resultaterne af kortlægningen videresendes af Miljøcenter Odense.

Guldblomme, Rødme Svinehaver
Foto: Leif Bisschop-Larsen

62

Forslaget til løsning indebærer, at indvinding fortsættes på de eksisterende kildepladser, og at der suppleres med nye boringer ved Tved, Skårup og Oure
vandværker, så forsyningssikkerheden kan tilgodeses.
For at sikre grundvand af god kvalitet indebærer forslaget
tillige, at der skal udlægges indsatsområder for nitrat og pesticider samt gøres en stor indsats for at få undersøgt og i nødvendigt omfang afværget forurening fra forurenede grunde.
I bilag 1 vises en oversigt over de anbefalede mål og indsatser, der har været fremlagt inden Fyns Amts nedlæggelse med udgangen af 2006.

Skovgøgelilje, Rødme Svinehaver
Foto: Erik Vinther

Sammenfatning af kortlægning i Svendborg området - 2007

Litteraturliste
/1/

Fyns Amt. Kortlægning af grundvandsressourcen. Maj 1997.

/2/

Fyns Amt. Regionplan 2005 - December 2005.

/3/

COWI 2004. Indsatsområde Svendborg, Handlingsplan - fase 3a. Sammenfattende rapport. Rapport udarbejdet for Fyns Amt, marts 2004.

/4/

COWI 2005. Indsatsområde Svendborg Kortlægning fase 3a og 3b (tidligere
benævnt fase 2). Geofysiske undersøgelser. Rapport udarbejdet for Fyns Amt,
maj 2005.

/5/

COWI 2001. Geologiske og hydrogeologiske forhold i Svendborg-området.
Rapport udarbejdet for Fyns Amt, januar 2001.

/6/

COWI 2002. Geologiske og hydrogeologiske forhold i Svendborg-området.
Statusrapport udarbejdet for Fyns Amt, december 2002.

/7/

COWI 2005. Indsatsområde Svendborg. Kortlægning fase 3b. Supplerende
boringer. Rapport udført for Fyns Amt, november 2005.

/8/

COWI. 2005. Indsatsområde Svendborg. Kortlægning fase 3b. Prøvepumpninger. Udarbejdet for Fyns Amt, november 2005.

/9/

COWI 2004. Indsatsområde Svendborg, Handlingsplan - fase 3a, Supplerende
boringer. Rapport udført for Fyns Amt, marts 2004.

/10/

COWI 2004. Indsatsområde Svendborg. Handlingsplan, Fase 3a. Status over
nuværende og afklaring af fremtidig indvindingsstruktur. Marts 2004.

/11/

NIRAS 2006. Indsatsområde Svendborg. Kortlægning fase 3B. Vurdering af
vandrensningsmetoder på vandværker i Svendborg.

/12/

COWI 2006. Transmissivitetskort baseret på ny 9-lags geologisk model.
Notat, januar 2006.

/13/

COWI 2005. Alternativ geologisk model for Svendborg indsatsområde. Notat,
december 2005.

/14/

COWI 2004. Indsatsområde Svendborg. Handlingsplan fase 3a. Arealanvendelse og forureningskilder, marts 2004.

/15/

COWI 2004. Indsatsområde Svendborg. Handlingsplan, Fase 3a. Grund-		
vandskemiske forhold, marts 2004.

Sammenfatning af kortlægning i Svendborg området - 2007

63

64

/16/

COWI 2005. Indsatsområde Svendborg. Kortlægning, fase 3b. Geologisk og
konceptuel hydrogeologisk model, december 2005.

/17/

COWI 2006. Kortlægningen af grundvandet i Svendborg indsatsområde. 		
Sammenfatning, december 2006.

/18/

COWI 2005. Indsatsområde Svendborg. Kortlægning fase 3b. Prøvepumpninger, november 2005.

/19/

Videnindsamling om jordforurening i Svendborg by. Kortlægning af grundvandet i et indsatsområde ved Svendborg, fase 3b, juni 2006.

/20/

COWI 2004. Indsatsområde Svendborg. Handlingsplan, fase 3a. Synkronpejlinger, marts 2004.

/21/

Fyns Amt 2006. Pesticidkortlægning ud fra luftfotos i hhv. kildepladszoner og
grundvandsdannende oplande i indsatområde Svendborg, oktober 2006.

/22/

COWI 2006. Indsatsområde Svendborg. Kortlægning fase 3b. Grundvandets
sårbarhed, september 2006.

/23/

COWI 2005. Statusnotat 1. Hydrogeologisk tolkningsmodel samt forslag til
modelopsætning, juni 2005.

/24/

COWI 2005. Statusnotat 2. Modelopsætning og forslag til kalibreringsprocedure, september 2005.

/25/

COWI 2006. Statusnotat 3. Kalibreringsresultater samt forslag til beregningsscenarier, april 2006.

/26/

Fyns Amt 2006. Notat. Indsatsområde Svendborg. Grundvandskvalitet, april
2006.

/27/

Fyns Amt 2006. Notat. Prioritering af forurenede grunde, der kan true grundvandet i indsatsområde Svendborg, oktober 2006.

/28/

COWI 2007. Statusnotat 4. Validerings- og scenarieberegningsresultater for
både 9- og 11-lagsmodellen for Svendborg indsatsområde, februar 2007.

/29/

Fyns Amt, Natur- og vandmiljøafdelingen 2006. Konsekvenser for natur- og
vandområder ved forskellige vandinvindsscenarier for Svendborg by. 3 notater
september og oktober 2006.

Sammenfatning af kortlægning i Svendborg området - 2007

BILAG 1

Handlingsplan for indvinding af vand i Svendborg-området
Mål
Beskytte grundvandet mod forurening
Sikre hensyn til natur og det øvrige vandkredsløb
Indsats overfor

Konkret indsats

Ansvarlig

Forslag
til tidsplan

Pesticider og
miljøfremmede
stoffer

Undersøgelser, oprydning eller indsats på 95 mulige
forurenede grunde. Heraf særligt fokus på 19 grunde i
Svendborg by.

Region Syd

?

Dyrkningsaftaler eller alternativt i muligt omfang
skovrejsning i pesticidzoner ved indvindingsboringer til
Skovmølleværket, Tved og Oure vandværker

Vandværker

2007-08

Forebyggende tiltag i grundvandsdannende opland til
kildepladser, hvor der anvendes særlig mange pesticider

Vandværker

2007 ->

Kampagnedage med fokus på privates brug af sprøjtemidler i Alle
de grundvandsdannende oplande til indvindingsboringer.
vandværker

2007 ->

Tilsyn med vaske- og fyldepladser for sprøjtemidler i
landbruget, også rene planteavlsbrug. Tilsynsfrekvens
fastlægges efter første tilsynsrunde.

Svendborg
Kommune

2007-2008.

Tilsyn med gartnerier med fokus på håndtering og oplag af
miljøfremmede stoffer i grundvandsdannende oplande
udvides til også at omfatte væksthuse. Tilsyn gentages hvert
3. år.

Svendborg
Kommune

2007-2008.

Sikring af at indvindingsboringer som minimum er indrettet i Vandværker
overensstemmelse med gældende indvindingstilladelser og
opfordring til, at indvindingstilladelser justeres efter
tidssvarende krav til fredningsbælte og indhegning af
indvindingsboringer

2007 - 2008

Renovering af de mest slidte kloakledninger i
grundvandsdannende oplande indarbejdes i kommende
spildevandsplan for den ny kommune

2007-2008

Svendborg
Kommune

Tilsyn med enkeltindvindere. Herunder sløjfning af gamle
Svendborg
boringer og brønde, hvor der er indlagt vandværksvand samt Kommune
renovering af utætte boringer.

2007 – 2008

Forslag til handlingsplan – mål og indsatser, der har været fremlagt på møde i Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg
d. 7. december 2006
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BILAG 1, side 2

Handlingsplan for indvinding af vand i Svendborg-området
Mål
Beskytte grundvandet mod forurening
Sikre hensyn til natur og det øvrige vandkredsløb
Indsats overfor

Konkret indsats

Ansvarlig

Forslag
til tidsplan

Nitrat

Stop for udvidelse af tilførsel af kvælstof fra
husdyrproduktion, hvis den samlede nitratudvaskning fra
rodzonen overstiger 25 mg/l i indsatsområder for nitrat ved
Skovmølleværket (prioritet 1 og 2) og Kirkeby (prioritet 2).

Svendborg
Vand

2007->

Dyrkningsaftaler om at begrænse udvaskning af nitrat eller
Svendborg
alternativt i muligt omfang skovrejsning i indsatsområde ved Vand
Skovmølleværket (prioritet 1)

2007-08

Dyrkningsaftale / skovrejsning i indsatsområde vest og øst
for Skovmølleværket (prioritet 2) og dyrkningsaftale ved
Kirkeby (prioritet 2) ved konkrete planer om indvinding

Svendborg
Vand

2007-08

Arsen

Anbefale udredningsprojekt: har kraftig vedvarende
oppumpning en gunstig virkning på arsenniveauet i råvand
(vand er i kontakt m. arsenholdigt sediment i kort tid)

Statens MC

2008-09

Planlægning og
overvågning

Afstandskrav i gældende indvindingstilladelser skal
overholdes for nedsivningsanlæg. Det skal fremgå af
kommunens spildevandsplan, at planlagte indvindingsboringer skal friholdes for nedsivning af spildevand i en
afstand på 300 m

Svendborg
Kommune

2007?

Forsyningssikkerhed

Overvågning af grundvand i alarmboringer til kildepladserne Vandværker

2007 ->

Ændring af område med særlige drikkevandsinteresser

Statens MC

2007 - 2008

Alle vandværker skal have en veldefineret
grundvandsreserve ved ekstra boringer/ ved
forbindingsledning

Vandværker

2007 ->

Alternativ indvindingsboring(er) til Skårup Vandværk
undersøges og etableres, så eksisterende boringer kan
aflastes

Skårup
Vandværk

2007-2008

Alternativ indvindingsboring(er) til Tved Vandværk
undersøges og etableres, så de eksisterende boringer kan
aflastes

Tved
Vandværk

2007-2008

Alternativ indvindingsboring(er) til Oure Vandværk
undersøges og etableres, så de eksisterende boringer kan
aflastes

Oure
Vandværk

2007-2008

Forslag til handlingsplan – mål og indsatser, der har været fremlagt på møde i Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg
d. 7. december 2006
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BILAG 1, side 3

Handlingsplan for indvinding af vand i Svendborg-området
Mål
Beskytte grundvandet mod forurening
Sikre hensyn til natur og det øvrige vandkredsløb
Indsats overfor

Konkret indsats

Ansvarlig

Forslag
til tidsplan

Hensyn til natur
og øvrigt
vandkredsløb

Indvindingstilladelsen til Skovmølleværkets boringer ved
Holmdrup bør ændres, så der maks. kan pumpes 500.000
m3/år med mindre det dokumenteres, at naturen og det øvrige
vandkredsløb kan bære en højere indvinding

Svendborg
Vand og
Svendborg
Kommune

2007

Ved indvinding over 500.000 m3/år ved Holmdrup skal der
forinden udføres langtidsprøvepumpning og måling af
vandstand i Holmdrup Mose og Sortemosen

Svendborg
Vand

Evt.

Synkronpejlinger ved Holmdrup Mose og Sortemosen under Svendborg
langtidsprøvepumpning
Vand

Evt.

Anbefaling af etablering af målestationer og øget
overvågning af vandstand ved Holmdrup Mose og
Sortemosen samt måleprogram efter aftale med Svendborg
Kommune

Svendborg
Vand

2007

Anbefaling af, at der opstilles en computermodel der kan
vise sammenhæng mellem påvirkning af grundvand og
overfladevand ved Holmdrup Mose og Sortemosen til
kommende arbejde med vandplan

Statens MC

2008 - 2009

Indvindingstilladelsen til Hvidkilde Råvandsstation bør
ændres, så der maks. kan pumpes 500.000 m3/år med mindre
det dokumenteres, at Hvidkilde sø og det øvrige
vandkredsløb kan bære en højere indvinding.

Svendborg
Vand og
Svendborg
Kommune

2007-08

Ved indvinding over 500.000 m3/år ved Hvidkilde:
dyrkningsaftaler om at begrænse udvaskning af nitrat med
mindre det ved målinger / supplerende beregninger fra
computermodel kan dokumenteres, at der ikke er behov for
det.

Svendborg
Vand

Evt.

Anbefaling af etablering af målestationer og øget
Svendborg
overvågning af vandstand og kvalitet ved Hvidkilde Sø samt Vand
måleprogram efter aftale med Svendborg Kommune

2007 ->

Anbefaling af, at der opstilles en computermodel der kan
vise sammenhæng mellem påvirkning af grundvand og
overfladevand ved Hvidkilde til arbejde med vandplan

2008-2009

Statens MC

Forslag til handlingsplan – mål og indsatser, der har været fremlagt på møde i Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg
d. 7. december 2006

Sammenfatning af kortlægning i Svendborg området - 2007

67

