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1. Indledning 

VandCenter Syd producerer årligt ca. 9,2 mio. m³ drikkevand, der leveres til vandselskabets ca. 164.000 

kunder i Odense og omegn. Hele produktionen er baseret på rent grundvand, der indvindes på VandCenter 

syds i alt 7 kildepladser omkring Odense: Bolbro, Borreby, Dalum, Eksercermarken, Holmehaven, Lindved og 

Lunde Kildeplads. På kildepladserne har VandCenter Syd tilladelse til en årlig indvinding på 13,8 mio. m³ 

grundvand (se tabel 1). Grundvandet fra kildepladserne behandles på de i alt 6 vandværker, der er tilknyttet 

kildepladserne. VandCenter Syds produktion af drikkevand udgør ca. en tredjedel af den samlede produktion 

på de fynske vandværker. 

Kildeplads Indvindingsboringer Indvindingstilladelse Produktionsmål 

Bolbro 6 1,4 mio. m³/år 1,7 mio. m³ 

Borreby 4 1,6 mio. m³/år 0,9 mio. m³ 

Dalum 5 1,0 mio. m³/år 0,9 mio. m³ 

Eksercermarken 5 1,2 mio. m³/år 1,0 mio. m³ 

Holmehaven 12 5,5 mio. m³/år 3,5 mio. m³ 

Lindved 8 2,1 mio. m³/år 1,3 mio. m³ 

Lunde 4 1,0 mio. m³/år 0,6 mio. m³ 

Sum 44 13,8 mio. m³/år 9,9 mio. m³ 

Tabel 1: Indvindingstilladelser på VandCenter Syds kildepladser. Indvindingstilladelserne udnyttes ikke fuldt 

ud. Produktionsmålet viser, hvilken produktion der sigtes mod i forbindelse med kildepladsernes drift.  

Grundvandet, der indvindes på VandCenter Syds kildepladser, er rent og kræver kun simpel vandbehandling 

i form af iltning og filtrering via sandfiltre. Det er et privilegium, der er bemærkelsesværdigt. Den danske 

drikkevandspolitik sigter mod at bevare dette privilegium ved at forebygge forurening af grundvandet og 

gøre en indsats ved forureningskilden. Avanceret vandbehandling er som udgangspunkt altid en nødløsning.  

 

Da grundvandet i Danmark er truet af forurening, kræver det en målrettet indsats at sikre, at produktionen 

af drikkevand i fremtiden fortsat kan baseres på rent grundvand. I denne sammenhæng er det oplagt at 

fremhæve pesticiderne, der ofte løber med opmærksomheden, når grundvandsbeskyttelse er på 

dagsordenen. Der er således fundet rester af pesticider i knap hver fjerde indvindingsboring på de danske 

vandværker. 

 

På den baggrund vedtog VandCenter Syds bestyrelse i 2008 en ambitiøs strategi for grundvandsbeskyttelse i 

tråd med den danske drikkevandspolitik med henblik på at sikre effektfuld og målrettet anvendelse af de 

midler, der anvendes til beskyttelse af grundvandet på VandCenter Syds kildepladser. Strategien har i de 

seneste år sat rammerne for VandCenter Syds arbejde med grundvandsbeskyttelse. Men hvor 

grundvandsbeskyttelsen hidtil har været gennemført via enkeltstående projekter, vil der fremover i højere 

grad blive gennemført en mere helhedsorienteret indsats. Det skyldes først og fremmest den nationale 

grundvandskortlægning (jf. boks 1).  

 

Grundvandskortlægningen på VandCenter Syds kildepladser er afsluttet. I december 2012 afsluttede 

Naturstyrelsen således kortlægningen i kortlægningsområdet Odense Vest, der omfatter kildepladserne 
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Bolbro, Borreby, Eksercermarken og Holmehaven. I december 2013 afsluttede Naturstyrelsen endvidere 

kortlægningen i kortlægningsområdet Odense Syd, der omfatter kildepladserne Dalum og Lindved. 

Grundvandskortlægningen på Nordfyn, der omfatter Lunde Kildeplads, blev afsluttet ultimo 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2013 og 2014 har Odense og Assens Kommune i tæt samarbejde med VandCenter Syd udarbejdet 

indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for kortlægningsområdet Odense Vest. Assens Kommunes 

indsatsplan blev vedtaget den 26. november 2014. Odense Kommunes indsatsplan blev vedtaget den 29. 

april 2015. På baggrund af indsatsplanerne udarbejder VandCenter Syd handleplaner for de enkelte 

kildepladser. I handleplanerne beskrives hvilke indsatser, der skal gennemføres med henblik på at beskytte 

grundvandet og optimere kildepladsernes drift.  

 

Denne handleplan omhandler Borreby Kildeplads, der er beliggende sydvest for Odense i nærheden af 

landsbyen Brylle. Handleplanen er opdelt i 8 kapitler. I det følgende kapitel beskrives Borreby Kildeplads. 

Derpå følger en beskrivelse af resultatet af grundvandskortlægningen. I kapitel 4 beskrives 

forureningstruslerne på kildepladsen. I kapitel 5 er der redegjort for hvilke indsatser, der skal gennemføres 

med henblik på at beskytte grundvandet. I kapitel 6 er der redegjort for hvilke indsatser der er behov for med 

henblik på at optimere kildepladsens drift. Endelig er der i kapitel 7 redegjort for de økonomiske 

konsekvenser af handleplanen. Endvidere er der præsenteret en tidsplan for gennemførelsen af 

handleplanen. I kapitel 8 findes en litteraturliste med udvalgte referencer. Det er forsøgt at undlade for 

mange tekniske detaljer i handleplanen af hensyn til læsevenligheden. Endvidere er antallet at fagtermer 

forsøgt minimeret. De fagtermer, der ikke er forklaret i teksten, er forklaret i bilag 1.  

 

 

Boks 1: Den nationale grundvandskortlægning 

Den nationale grundvandskortlægning blev iværksat i 1999 som opfølgning på Drikkevandsudvalgets betænkning og forliget om 

Vandmiljøplan II. Opgaven blev forankret i amterne. Da amterne blev nedlagt i 2006 blev opgaven overdraget til staten. I dag er 

opgaven forankret i Naturstyrelsen.  

Formålet med grundvandskortlægningen er, at danne grundlag for at gennemføre en målrettet indsats med henblik på at 

beskytte grundvandet, hvor det er mest sårbart. Grundvandskortlægningen gennemføres i områder med særlige 

drikkevandsinteresser, der udgør 40 % af Danmarks areal. På baggrund af grundvandskortlægningen udarbejder kommunerne 

indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne udarbejdes i tæt samarbejde med de berørte parter: Vandværkerne 

og landbruget etc. 

Det formelle lovgrundlag for grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplanlægning er henholdsvis Miljømålsloven 

og Vandforsyningsloven. Grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplanlægning finansieres af et drikkevandsbidrag 

på 67 øre/m3, der opkræves hos vandforsyningerne. 

 

Grundvandskortlægningen afsluttes ultimo 2015. Revisionsfirmaet Deloitte har i 2006 vurderet, at grundvandskortlægningen 

samlet set kommer til at koste 2,7 mia. kr. Dette beløb omfatter også udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner. Udgifter til 

grundvandsbeskyttelse er dog ikke medregnet. 

På baggrund af grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplanlægning udarbejder VandCenter Syd handleplaner for 

alle kildepladser. Handleplanerne beskriver, hvilke indsatser der skal gennemføres med henblik på at beskytte grundvandet og 

optimere kildepladsernes drift. Handleplanerne udarbejdes på VandCenter Syds eget initiativ og er således et frivilligt tiltag. 
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2. Borreby Kildeplads 

 

Borreby Kildeplads er beliggende ca. 11 km sydvest for Odense umiddelbart øst for landsbyen Brylle. 

Kildepladsen omfatter i alt 4 indvindingsboringer, der er placeret langs Borreby Møllebæk. Borreby Møllebæk 

udgør samtidig grænsen mellem Assens og Odense Kommune. Borrebyværket samt indvindingsboringen på 

vandværkets grund er beliggende i Odense Kommune. De resterende indvindingsboringer er beliggende i 

Assens Kommune. På figur 1 ses placeringen af kildepladsen. 

 

Grundvandet, der indvindes på kildepladsen, blev indtil 2013 behandlet på Borrebyværket, der ligger i 

tilknytning til kildepladsen umiddelbart nordøst for Brylle. I 2013 blev der dog truffet beslutning om at 

nedrive vandværket, da det stod foran en bekostelig renovering. Fremover vil grundvandet, der indvindes på 

kildepladsen, blive transporteret via en ca. 9 km lang råvandsledning til Dalumværket, hvor det vil blive iltet 

og filtreret inden det sendes ud til kunderne. Råvandsledningen til Dalumværket forventes etableret i løbet 

af 2016. Indtil da er produktionen på Borreby Kildeplads sat i bero.  
 

Figur 1: Kortet viser placeringen af de 4 indvindingsboringer på Borreby Kildeplads (røde prikker) og 

råvandsledninger (røde streger). 

Borreby Kildeplads er én af VandCenter Syds ældste kildepladser. Efter afslutningen af 2. Verdenskrig var 

Odense i en rivende udvikling, og der var behov for nye kildepladser til at dække byens stigende behov for 

drikkevand. Den første kildeplads i efterkrigstiden blev sat i drift i 1948 (Lindved Kildeplads) og derpå fulgte 
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undersøgelser i området omkring Borreby Møllebæk. Borreby Møllebæk var i søgelyset, da man på 

daværende tidspunkt benyttede centrifugalpumper med en løftehøjde på mindre end 10 meter. Man var 

derfor på udkig efter boresteder langs ådalene omkring Odense, hvor grundvandsspejlet var tæt på terræn. 

Denne afhængighed forsvandt med opfindelsen af dykpumpen som for alvor blev introduceret på de danske 

vandværker i løbet af 50’erne.  

   

Figur 2: Afprøvning af en artesisk boring på Borreby Kildeplads. I baggrunden ses G. O. Andrup, der var 

direktør for Odense Vandforsyning i perioden fra 1947 til 1971. 

Den første undersøgelsesboring ved Borreby Møllebæk blev udført i 1948 og yderligere 5 

undersøgelsesboringer i de følgende år bidrog til at dokumentere tilstedeværelsen af højtydende 

grundvandsmagasiner i området. De 6 undersøgelsesboringerne langs Borreby Møllebæk kunne i 1951 yde i 

alt 165 m3/time ved frit overløb, da grundvandsmagasinerne var artesiske. Det svarer til knap 1,5 mio. m3/år 

på årsbasis – uden brug af pumper! Den første indvindingsboring blev etableret i 1952 (DGU nr. 145.156). I 
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de følgende år blev der desuden gennemført geoelektriske undersøgelser i området med henblik på at finde 

egnede placeringer af flere indvindingsboringer langs Borreby Møllebæk.  

Undersøgelserne langs Borreby Møllebæk dannede i 1955 grundlag for tildeling af en 

vandindvindingstilladelse på 2 mio. m3/år. Tilladelsen var dog betinget af en større produktion på 

Eksercermarken Kildeplads – et vilkår der med den viden vi har i dag om bæredygtig vandindvinding kan virke 

lidt mærkværdigt. I 1964 blev vandindvindingstilladelsen på Eksercermarken Kildeplads udvidet fra 4,3 til 7 

mio. m3/år. Da behovet for drikkevand samtidig steg voldsomt, var vejen således banet for at sætte Borreby 

Kildeplads i drift. Den endelige vandindvindingstilladelse blev givet i 1965 og kildepladsen blev sat i drift i 

foråret 1966. Da kildepladsen blev sat i drift var det i øvrigt den første af VandCenter Syds kildepladser, der 

var projekteret med dykpumper.  

Produktionen af drikkevand på Borrebyværket har stort set været konstant i de snart 50 år kildepladsen har 

været i drift. I dag har VandCenter Syd en vandindvindingstilladelse på 1,8 mio. m3/år.  

3. Grundvandsmagasinerne 

I kortlægningsområdet Odense Vest er der i perioden fra 2002 til 2012 gennemført en detaljeret kortlægning 

af grundvandsmagasinerne, hvor der er blevet benyttet en bred vifte af undersøgelsesmetoder: Boringer, 

vandanalyser, grundvandsdateringer, prøvepumpning og geofysisk kortlægning m.v. Kortlægningen er 

gennemført af Naturstyrelsen i samarbejde med VandCenter Syd. På figur 3 ses et eksempel fra 

kortlægningen af undergrunden med SkyTEM, der har bidraget med værdifuld ny viden om 

grundvandsmagasinerne. 

På baggrund af grundvandskortlægningen, tidligere undersøgelser gennemført af VandCenter Syd og øvrig 

tilgængelig viden om undergrunden, har Naturstyrelsen opstillet en grundvandsmodel. Modellen har 

VandCenter Syd benyttet til beregning af grundvandets strømning i undergrunden. Viden om grundvandets 

strømning er en forudsætning for at kunne gennemføre målrettet grundvandsbeskyttelse. 

Grundvandsmodellen er bl.a. blevet benyttet til at foretage en beregning af indvindingsoplandet til Borreby 

Kildeplads. Afgrænsningen af indvindingsoplandet fremgår af figur 4. Indvindingsoplandet, der har et areal 

på ca. 24 km2, breder sig fra kildepladsen mod nordvest i retning af Vissenbjerg og Tommerup Stationsby. I 

indvindingsoplandet strømmer grundvandet mod sydøst i retning af Borreby Kildeplads. Grundvandets 

strømningsretning fremgår af figur 4, der ligeledes viser grundvandsspejlets beliggenhed. 

Grundvandsinteresserne i indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads knytter sig først og fremmest til den 60 

til 120 meter tykke lagserie af fortrinsvis moræneler og smeltevandssand og –grus, der blev aflejret under de 

3 sidste istider. Under istiderne er landskabet blevet overskredet af talrige gletsjere, der har formet 

landskabet som vi kender det i dag. Karakteristisk for landskabet i indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads 

er dødislandskabet omkring Vissenbjerg, der er formet ved slutningen af den sidste istid, hvor store 

dødismasser langsomt smeltede bort og efterlod et landskab med et meget markant og særpræget relief. 

Længere mod sydøst i nærheden af Borreby Kildeplads afløses dødislandskabet af et mere ”almindeligt” 

østdansk istidslandskab, der blev formet af de op til 500 meter tykke gletsjere, der dækkede området under 

den sidste istid. Dette område er gennemskåret af en smeltevandsdal, der blev dannet ved afslutningen af 

den sidste istid, da dødisen omkring Vissenbjerg smeltede bort. I dag løber Borreby Møllebæk i bunden af 

smeltevandsdalen. 
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Figur 3: Uddrag af SkyTEM-kortlægningen udført af Naturstyrelsen i indvindingsoplandet til Borreby 

Kildeplads (vist med en sort fuldoptrukket linje). Figuren viser jordlagenes elektriske ledningsevne i en dybde 

svarende til 0 - 5 meter over havniveau. De orange, gule og lysegrønne farver viser områder, hvor sand og 

grus dominerer. De blå og mørkegrønne farver viser områder, hvor ler dominerer. Sand og grus dominerer 

omkring og umiddelbart vest for Borreby Kildeplads. SkyTEM-kortlægningen skal dog tolkes med varsomhed. 

Først når resultatet kombineres med øvrig viden om undergrundens beskaffenhed, begynder der at tegne sig 

et mere klart billede. 

Under istidslagene findes Kerteminde Mergel i hele indvindingsoplandet. Mergelen er aflejret på bunden af 

et køligt hav, der dækkede Danmark for ca. 60 mio. år siden. Kerteminde Mergel består af kalkslam og fed 

ler, der stammer fra nedbrydning af fjeldene på den skandinaviske halvø.  

Under Kerteminde Mergel findes Bryozokalk. Bryozokalk er dannet på bunden af et subtropisk hav, der 

dækkede Danmark i perioden fra 65 til 60 mio. år siden. Bryozokalken består næsten udelukkende af 

skeletfragmenter fra bryozoer, der voksede i banker på bunden af havet, samt talrige lag af flint, der afspejler 

den oprindelige havbunds relief.  

I størstedelen af indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads er Bryozokalken begravet under et tykt lag 

Kerteminde Mergel. Da mergelen er stort set uigennemtrængelig for vand knytter der sig ingen væsentlige 

grundvandsinteresser til hverken Kerteminde Mergel eller de underliggende lag. Under mergelen er 

grundvandet således mange millioner år gammelt og uanvendeligt som drikkevand, da det er fyldt med salt. 

Den geofysiske kortlægning af undergrunden med SkyTEM tyder dog på, at der lokalt omkring Borreby 
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Kildeplads kan forekomme ferskvand i Bryozokalken i de områder, hvor den overliggende Kerteminde Mergel 

tynder ud. Det er særligt udtalt i området mellem Brylle og Brændekilde, hvor der da også er påvist ferskvand 

i Bryozokalken i en enkelt undersøgelsesboring (DGU nr. 145.159). Der er dog under alle omstændigheder 

tale om en ret lille forekomst af ferskvand, der er uinteressant som kilde til drikkevand. 

Figur 4: Afgrænsningen af indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads er vist med en sort fuldoptrukket linje. 

Indvindingsoplandet er beregnet ved en indvinding på 1,6 mio. m3/år. Den sorte stiplede linje viser det nære 

opland, hvor grundvandet har en transporttid på mindre end 25 år til kildepladsen. Figuren viser endvidere 

grundvandets strømningsretning og grundvandsspejlets beliggenhed (meter over havniveau). 

På Østfyn og i området syd for Odense er Kerteminde Mergel enten borteroderet eller delvis opsprækket, og 

der er derfor direkte kontakt mellem istidslagene og Bryozokalken. Her er forekomst af ferskt grundvand i 

Bryozokalken et mere udbredt fænomen. Det er bl.a. tilfældet på Dalum og Lindved Kildeplads, hvor en stor 

del af produktionen er baseret på grundvand fra opsprækket Kerteminde Mergel og Bryozokalk. 

Grundvandsinteresserne i indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads knytter sig altså alene til istidslagene. I 

istidslagene er det aflejringer af smeltevandssand og –grus, der udgør grundvandsmagasinerne. 

Grundvandsinteresserne på Borreby Kildeplads knytter sig både til et terrænnært og sårbart 

grundvandsmagasin og et mere dybtliggende velbeskyttet grundvandsmagasin. 

På figur 5 ses et profil, der viser den geologiske lagfølge på langs af indvindingsoplandet fra Dyred Banke til 

Borreby Kildeplads. Profilets placering fremgår af figur 4. Profilet viser beliggenheden af 
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grundvandsmagasinerne, der indvindes fra på Borreby Kildeplads. Grundvandsmagasinerne kaldes i denne 

handleplan for henholdsvis det terrænnære primære grundvandsmagasin og det dybereliggende primære 

grundvandsmagasin.   

 

Figur 5: Skitseprofil af undergrunden i indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads. Skitseprofilet viser 

beliggenheden og udbredelsen af grundvandsmagasinerne på Borreby Kildeplads. Profilets beliggenhed er 

vist på figur 4. 

Det terrænnære primære grundvandsmagasin består af smeltevandssand og –grus med en meget varierende 

mægtighed – lokalt helt op til 50 meter. Grundvandsmagasinet er meget sårbart over for forurening, da det 

kun beskyttet af et tynd lagserie af yngre istidslag - hovedsageligt moræneler. Det dybereliggende primære 

grundvandsmagasin består af smeltevandssand og –grus med en mere ensartet mægtighed på 5 til 15 meter. 

Grundvandsmagasinet er beskyttet af en tyk lagserie af yngre istidslag med en mægtighed på mindst 50 

meter. På Borreby Kildeplads består denne lagserie dog hovedsageligt af smeltevandssand og -grus, der kun 

yder en begrænset beskyttelse af grundvandsmagasinet mod forurening.  

Fra grundvandsmagasinerne har VandCenter Syd en indvindingstilladelse på 1,6 mio. m3/år. På figur 6 ses 

den årlige indvindingsmængde siden kildepladsen blev sat i drift. Figuren viser endvidere grundvandsspejlets 

beliggenhed i udvalgte pejleboringer omkring kildepladsen. Pejleboringerne viser, hvordan 

grundvandsmagasinerne reagerer på indvindingen. Det fremgår af figuren, at der siden etableringen af 

kildepladsen og frem til starten af 70’erne skete en markant sænkning af grundvandsspejlet på henholdsvis 

5 og 10 meter i pejleboringerne. Siden da er der ikke sket yderligere sænkning, og grundvandsspejlet har 

stort set været stabilt, hvilket tyder på en kildeplads i balance.  
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Figur 6: Den årlige oppumpning på Borreby Kildeplads samt grundvandsspejlets beliggenhed i udvalgte 

pejleboringer. Boringernes beliggenhed fremgår af figur 14. Boring 145.129 er filtersat i det dybereliggende 

primære grundvandsmagasin. Boring 145.146 er filtersat i det terrænnære primære grundvandsmagasin. 

Figur 7: Den årlige oppumpning på Borreby Kildeplads samt grundvandets kvalitet. Vandanalyser af råvand 

er benyttet som et udtryk for grundvandets kvalitet. Da råvand er en blanding af grundvandet fra de aktive 

indvindingsboringer på kildepladsen, vil variationer i indvindingsstrategien afspejles i råvandets kvalitet. 

Fordelen ved at bruge råvand som et udtryk for grundvandets kvalitet er at mængden af vandkvalitetsdata 

er meget stor og det derfor er nemmere at erkende tendenser. 

Store sænkninger af grundvandsspejlet har konsekvenser for kildepladsens omgivelser og grundvandets 

kvalitet. Grundvandets kvalitet vil typisk blive påvirket via et øget indhold af klorid og sulfat samt øget 
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hårdhed. Figur 7 viser den årlige indvindingsmængde på Borreby Kildeplads samt grundvandets kvalitet 

udtrykt ved indholdet af klorid og sulfat samt hårdheden. Indvinding af grundvand på kildepladsen har 

medført en stigning i sulfatkoncentrationen fra omkring 40 mg/l i starten af 70’erne til omkring 60 mg/l i dag. 

Udviklingen i grundvandets kvalitet er forventelig, da der i dag efter flere årtiers drift indvindes en større 

andel af ungt vand på kildepladsen med et højere sulfatindhold. Udviklingen i grundvandets kvalitet er altså 

ikke et udtryk for, at indvindingen på kildepladsen ikke er bæredygtig. Sulfat koncentrationen vil sandsynligvis 

fortsat stige lidt i de kommende årtier, men vil næppe blive problematisk såfremt den nuværende 

vandindvindingstilladelse fastholdes. Grundvandets kloridindhold og hårdhed har været stabilt i hele 

kildepladsens ”levetid”.  

4. Grundvandsforurening 

Grundvandsforurening kan både være menneskeskabt og forårsaget af naturligt forekommende stoffer i 

grundvandet. I dette kapitel beskrives menneskeskabt grundvandsforurening i oplandet til Borreby 

Kildeplads. Grundvandsforurening forårsaget af naturligt forekommende stoffer håndteres først og fremmest 

via tilpasning af kildepladsens drift (jf. kapitel 6) og simpel vandbehandling.  

Grundvandet, der indvindes på Borreby Kildeplads, er ikke rent. Der er således påvist pesticider i flere af 

indvindingsboringerne på kildepladsen. Senest blev der i 2013 fundet glyphosat i en koncentration på 0,13 

µg/l i DGU nr. 145.326. Grænseværdien på 0,1 µg/l er således overskredet. Indvindingsboringen er filtersat i 

det dybereliggende primære grundvandsmagasin, men forureningen stammer sandsynligvis fra det 

terrænnære primære grundvandsmagasin og påvises i indvindingsboringen pga. skorstenseffekten. Denne 

problemstilling vil blive berørt i kapitel 6.  

Omfanget af pesticidforureningen i området omkring Borreby Kildeplads blev undersøgt af Fyns Amt i 

perioden fra 2002 til 2005. I den forbindelse blev der udført undersøgelsesboringer i området nordøst for 

Borreby Kildeplads. Undersøgelserne viste, at forurening af grundvandet med pesticider er et udbredt 

fænomen i det terrænnære primære grundvandsmagasin. Kilden til pesticidforurening er fortrinsvis 

erhvervsmæssig anvendelse i landbrug og gartnerier samt privat anvendelse i boligområder. Det bør dog 

understreges, at der aldrig er målt overskrivelser af grænseværdien på 0,1 µg/l i drikkevandet, der er blevet 

produceret på Borrebyværket, og der har derfor ikke været behov for avanceret vandbehandling.  

Region Syddanmark har endvidere registreret 13 forurenede grunde i indvindingsoplandet til Borreby 

Kildeplads (jf. bilag 2). Otte af de forurenede grunde er beliggende i det nære opland til Borreby Kildeplads. 

Beliggenheden fremgår af figur 8. Flere af de forurenede grunde i det nære opland er beliggende i et 

erhvervsområde øst for Brylle, tæt på Borreby Kildeplads. Oplysningerne om de forurenede grunde i dette 

område er dog yderst sparsomme, og derfor er grundene kun kortlagt på V1 niveau. Kortlægningen er således 

alene baseret på historiske oplysninger om erhvervsaktiviteterne i området fra starten af 90’erne og frem. 

Med en beliggenhed tæt på Borreby Kildeplads bør Region Syddanmark prioritere undersøgelser af de 

forurenede grunde i erhvervsområdet med henblik på afdække, hvorvidt grundvandet er forurenet. 

Toftevej Losseplads er også værd at fremhæve med en beliggenhed 900 meter vest for Borreby Kildeplads. 

Her er der påvist forurening af grundvandet med bl.a. klorerede opløsningsmidler. Region Syddanmark 

overvåger forureningen af grundvandet. Klorerede opløsningsmidler er også påvist ved Smedemester Svend 

Pedersen 700 meter vest for Borreby Kildeplads.  
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Der findes uden tvivl flere punktkilder end dem Region Syddanmark har kendskab til. Heriblandt er der 

utvivlsomt talrige pesticidpunktkilder forårsaget af spild eller ureglementeret bortskaffelse af pesticidaffald 

(emballage m.v.). Mange fund af pesticider i grundvandet skyldes sandsynligvis forurening fra 

pesticidpunktkilder.  

Figur 8: Region Syddanmarks kortlagte punktkilder i det nære opland til Borreby Kildeplads. De gule områder 

viser punktkilder kortlagt på V1 niveau, hvorimod de røde områder viser punktkilder kortlagt på V2 niveau.  

Region Syddanmark anslår, at det vil tage ca. 50 år at rydde op på de punktkilder, vi har kendskab til, hvis det 

nuværende budget for oprydningsindsatsen fastholdes. Tidsperspektivet er skræmmende. VandCenter Syd 

forventer dog, at Region Syddanmark foretager en prioritering af midlerne til oprydning, der vægter de store 

drikkevandsinteresser på VandCenter Syds kildepladser højt.    

Skal der tegnes et fyldestgørende billede af truslerne mod grundvandet på Borreby Kildeplads er det 

endvidere nødvendigt at inddrage kendskab til den nuværende arealanvendelse og aktiviteterne i området 

omkring kildepladsen samt planerne for den fremtidige arealanvendelse. Figur 9 viser arealanvendelsen i det 

nære opland til Borreby Kildeplads.  

Arealanvendelsen i det nære opland til Borreby Kildeplads er præget af kildepladsens beliggenhed i det åbne 

land. Landbrug er således den altdominerende anvendelse med 74 % af det samlede areal. Bebyggede og 

befæstede områder (vejarealer m.v.) udgør 18 % af arealet. Arealer med skov og natur udgør blot 7 % af 

arealet i det nære opland til kildepladsen – fortrinsvis lokaliseret langs Borreby Møllebæk.  
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Figur 9: Arealanvendelsen inden for det nære opland til Borreby Kildeplads. Afgrænsningen af det nære opland 

til kildepladsen fremgår af figur 4. 

Figur 9 er i sagens natur et øjebliksbillede, der ikke afslører fremtidsperspektiverne for det nære opland til 

Borreby Kildeplads. Kildepladsen er dog beliggende i det åbne land i et område, hvor væsentlige ændringer i 

arealanvendelsen ikke er sandsynlige inden for en overskuelig årrække. Arealanvendelsen, der er illustreret 

på figur 9, forventes således at forblive stort set uændret i de næste mange år. 

Der er dog planmæssige forhold, der bør fremhæves, da de kan medføre øget risiko for forurening af 

grundvandet i det nære opland til Borreby Kildeplads. Assens Kommune påtænker at udpege nye 

byvækstområder henholdsvis vest og nord for Brylle, da Brylle betragtes som et attraktivt område for 

bosætning. Den forventede afgrænsning af byvækstområderne fremgår af figur 10. Byvækstområdet nord 

for Brylle ligger meget tæt på Borreby Kildeplads, og det er derfor afgørende, at der tages højde for dette i 

forbindelse med kommunens planlægning. Assens Kommune har endvidere planlagt en udvidelse af et 

eksisterende erhvervsområde for lettere industri umiddelbart øst for Brylle. Med udvidelsen af 

erhvervsområdet reduceres afstanden mellem erhvervsområdet og indvindingsboringerne på Borreby 

Kildeplads til blot 50 meter – svarende til bræmmen langs Borreby Møllebæk, der jf. kommuneplanen skal 

friholdes med henblik på at sikre forbindelse for flora og fauna langs vandløbet. 

Region Syddanmark har endvidere udlagt et område på godt 12 hektar umiddelbart vest for Borreby 

Kildeplads som råstofinteresseområde pga. en betydelig forekomst af smeltevandssand og –grus nær 

terrænoverfladen. Det betyder i praksis, at regionen overvejer at foretage en kortlægning af forekomstens 

potentiale samt afvejning af råstofinteresserne i forhold til de andre interesser i området. Hvorvidt området 

på længere sigt udlægges som et egentligt graveområde er derfor usikkert. Det fremgår af råstofplanen, at 

”bortgravning af tykke lerlag, specielt lerlag, kan betyde at grundvandsmagasinet bliver dårligere beskyttet. 

Dette kan modvirkes såfremt arealerne efterfølgende anvendes til natur og ekstensiv landbrugsdrift uden 

anvendelse af gødning og pesticider. Råstofgravning indebærer endvidere en række aktiviteter med risiko for 
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utilsigtede hændelser, der kan være en trussel mod grundvandet”. Regionen er altså bekendt med de 

udfordringer, der kan være forbundet med graveaktiviteter i et område med grundvandsinteresser. 

 

Figur 10: Kortet viser råstofinteresseområder inden for det nære opland til Borreby Kildeplads. Områderne er 

vist med lilla skravering. Der er ingen aktive råstofgraveområder inden for det nære opland til kildepladsen. 

Kortet viser endvidere de områder henholdsvis vest og nord for Brylle som det Assens Kommune forventes at 

udpege som byvækstområder.  

5. Grundvandsbeskyttelse 

I dette kapitel beskrives indsatserne som VandCenter Syd vil gennemføre med henblik på at beskytte 

grundvandet i indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at 

indsatserne skal betragtes som en del af en større helhed i grundvandsbeskyttelsen. Der gøres således en 

stor indsats på alle niveauer i Danmark for at beskytte grundvandet. Dels via de love Folketinget vedtager, 

der har direkte eller indirekte konsekvenser i forhold til grundvandsbeskyttelsen (Vandforsyningsloven, 

Miljømålsloven, Jordforureningsloven, Planloven, lovgivningen om sprøjtemidler m.v.), og dels via 

administration i henhold til gældende love på alle myndighedsniveauer. Denne indsats sætter rammerne for 

VandCenter Syds arbejde. Indsatserne, der gennemføres af VandCenter Syd, skal ses i dette lys og kan 

(billedlig talt) betragtes som kronen på værket i udmøntningen af Danmarks Drikkevandspolitik. Det er 

endvidere vigtigt at gøre opmærksom på, at indsatserne, der er beskrevet i dette kapitel, ikke må betragtes 

som uforanderlige. Rammerne for VandCenter Syds arbejde er dynamiske. Der er derfor behov for løbende 
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tilpasning af indsatserne med henblik på at følge med udviklingen. Et aktuelt eksempel er Vandsektorloven, 

der de seneste år har haft store konsekvenser for VandCenter Syd og vandselskaberne i Danmark med hensyn 

til mulighederne for at gennemføre grundvandsbeskyttelse. Desuden er afslutningen af statens 

grundvandskortlægning i kortlægningsområdet Odense Vest ikke ensbetydende med, at vi nu ved alt, hvad 

der er værd at vide om grundvandsmagasinerne. Vi vil også i fremtiden få ny viden om 

grundvandsmagasinerne, der har betydning for vores arbejde med grundvandsbeskyttelse. Der vil blive 

udarbejdet en ny handleplan, hvis forudsætningerne for handleplanen ændres væsentligt (jf. kap. 7). 

 

5.1 Interesseområder 

 

VandCenter Syd opdeler indvindingsoplandene til kildepladserne i interesseområder, der afspejler 

områdernes varierende betydning i grundvandsbeskyttelsen jf. VandCenter Syds strategi for 

grundvandsbeskyttelse. Opdelingen foretages på baggrund af viden om grundvandsdannelse samt 

grundvandets sårbarhed og transporttid. Grundvandsmodellen er et uundværligt redskab i denne 

sammenhæng. Naturstyrelsen har via grundvandsmodellen foretaget afgrænsning af grundvandsdannende 

områder og udpeget de områder, hvor grundvandsmagasinerne er særligt sårbare over for forurening.  

 

 

Figur 11: Interesseområderne i indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads. Sårbare områder er røde, ikke 

sårbare områder med grundvandsdannelse er grønne og ikke sårbare områder uden grundvandsdannelse er 

blå. Den sorte stiplede linje viser afgrænsningen af det nære opland til Borreby Kildeplads.  
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VandCenter Syd har arbejdet videre med modellen med henblik på at beregne grundvandets transporttid til 

Borreby Kildeplads. Der er i den forbindelse foretaget en opdeling af indvindingsoplandet i henholdsvis det 

nære og fjerne opland, hvor det nære opland (”næroplandet”) er området, hvor grundvandet er mindre end 

25 år undervejs inden det når kildepladsen, hvorimod det fjerne opland er området, hvor grundvandet er 

mere end 25 år undervejs. Formålet med opdelingen baseret på grundvandets transporttid er at danne 

grundlag for at prioritere grundvandsbeskyttelse, hvor effekten er størst. Effekten af grundvandsbeskyttelse 

er alt andet lige størst i det nære opland. 

 

Figur 11 viser afgrænsningen af interesseområderne i indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads. Figuren 

viser, at ca. halvdelen af det nære opland til kildepladsen er udpeget som sårbart. 

 

Beregning af grundvandets transporttid benyttes ikke kun på oplandsniveau som beskrevet ovenfor. 

Transporttiden benyttes også tæt på kildepladsens indvindingsboringer til beregning af BNBO. På Borreby 

Kildeplads er denne beregning udført af Rambøll i forbindelse med et ambitiøst BNBO-projekt, der blev 

gennemført i 2013/2014 af Assens og Odense Kommune i tæt samarbejde med VandCenter Syd. Resultatet 

fremgår af figur 12, der viser afgrænsningen af de områder, hvor grundvandet har en transporttid på mindre 

end 1 år til indvindingsboringerne på kildepladsen. Der henvises til rapporten fra Rambøll, hvis der ønskes en 

detaljeret beskrivelse af metodikken, der er blevet benyttet ved beregningen af BNBO. 

 

 

Figur 12: Afgrænsning af BNBO på Borreby Kildeplads. 
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5.2 Indsatser 

 

Indsatserne, der vil blive gennemført af VandCenter Syd med henblik på at beskytte grundvandet i 

indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads, fremgår af tabel 2. Da den østlige del af indvindingsoplandet 

ligger i Odense Kommune og resten i Assens Kommune, tager indsatserne i denne handleplan afsæt i 

handlingerne/foranstaltningerne, der er beskrevet i henholdsvis Odense Kommunes indsatsplan og Assens 

Kommunes indsatsplan. Handlingerne/foranstaltningerne beskriver i overordnede vendinger, hvilke 

aktiviteter der skal gennemføres af vandværkerne og kommunerne i forbindelse med implementeringen af 

indsatsplanerne med henblik på at opfylde indsatsplanernes målsætning.  

  

Indsatsernes kobling til interesseområderne (jf. afsnit 5.1) fremgår af beskrivelsen af indsatserne i tabel 2. 

Hvor det er nødvendigt, er beskrivelsen i tabel 2 suppleret med en præcis områdeafgrænsning, der er vist på 

figur 13. Figur 13 viser afgrænsningen af området, hvor VandCenter Syd ønsker at beskytte grundvandet via 

en kombination af dyrkningsaftaler og privat skovrejsning. Området har et samlet areal på 367 hektar. 

Ud over de indsatser, der er beskrevet i tabel 2, er det vigtigt at fremhæve at samarbejde med offentlige 

myndigheder om planmæssige forhold af relevans for Borreby Kildeplads også spiller en helt afgørende rolle 

i grundvandsbeskyttelsen. For Borreby Kildeplads er det i høj grad råstofplanlægningen samt Region 

Syddanmarks planer for oprydning på forurenede grunde, der skal fremhæves (jf. kap. 4).   

Figur 13: Kortet viser afgrænsningen af området, hvor VandCenter Syd vil beskytte grundvandet via en 

kombination af dyrkningsaftaler og privat skovrejsning jf. tabel 2. Området er vist med rød skravering. 
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Indsats Beskrivelse Formål Reference 

Assens Odense 

Privat skovrejsning Medfinansiering af privat skovrejsning. 

Gennemføres i samarbejde med Hedeselskabet 

eller andre private partnere i de sårbare områder 

inden for det nære opland til kildepladsen samt 

indenfor BNBO. Afgrænsningen af området 

fremgår af figur 13.  

Forhindre forurening af 

grundvandet med 

pesticider og nitrat. 

Foranst. 9 Handl. 6.1 

Handl. 8.2 

Tilskud til privat 

skovrejsning 

 

Tilskud til privat skovrejsning i de sårbare 

områder inden for det nære opland til 

kildepladsen samt indenfor BNBO. Afgrænsningen 

af området fremgår af figur 13. 

Forhindre forurening af 

grundvandet med 

pesticider og nitrat. 

Foranst. 9 Handl. 6.1 

Handl. 8.2 

Tilskud til offentlig 

skovrejsning 

Evt. skovrejsningsaftale med Assens Kommune 

vedr. området umiddelbart nord for Brylle.  

Forhindre forurening af 

grundvandet med 

pesticider og nitrat. 

Foranst. 9 Handl. 6.1 

Handl. 8.2 

Dyrkningsaftaler Aftaler om pesticidfri drift og reduceret 

kvælstofudvaskning i de sårbare områder inden 

for det nære opland til kildepladsen samt 

indenfor BNBO. Afgrænsningen af området 

fremgår af figur 13. Indsatsen gennemføres 

fortrinsvis indenfor BNBO som et alternativ til 

privat skovrejsning samt i de områder, hvor det 

ikke er muligt at rejse skov. 

Forhindre forurening af 

grundvandet med 

pesticider og nitrat. 

Foranst. 9 Handl. 6.1 

Handl. 8.2 

Tilskud til sløjfning af 

private brønde og 

boringer 

Tilbud om gratis sløjfning af private brønde og 

boringer i forbindelse med sløjfningskampagner 

inden for det nære opland til kildepladsen. 

Forhindre lækage af 

forurening til 

grundvandsmagasinerne. 

Foranst. 10 Handl. 5.2 

Grundvandskampagner 

målrettet private 

 

Oplysningsindsats målrettet boligområder inden 

for det nære opland til kildepladsen. 

Gennemføres i samarbejde med Assens og 

Odense Kommune. 

Reduktion af 

pesticidforbruget og øget 

opmærksomhed omkring 

aktiviteter, der medfører 

risiko for forurening af 

grundvandet. 

Foranst. 3 Handl. 11 

Grundvandskampagner 

målrettet landbrug og 

erhverv 

Oplysningsindsats målrettet landbrug og erhverv 

inden for det nære opland til kildepladsen. 

Gennemføres i samarbejde med Assens og 

Odense Kommune. 

Reduktion af 

pesticidforbruget og øget 

opmærksomhed omkring 

aktiviteter, der medfører 

risiko for forurening af 

grundvandet. 

Foranst. 11 Handl. 8.4 

Kloakledninger Undersøgelse af tilstanden af kloakledninger 

indenfor 300 meter zoner og BNBO. 

Forhindre lækage af 

kloakvand til 

grundvandsmagasinerne. 

Ingen Handl. 12 

Tabel 2: Beskrivelse af indsatser med henblik på at beskytte grundvandet i indvindingsoplandet til Borreby 

Kildeplads. Tabellen omfatter alene de indsatser, som vil blive gennemført af VandCenter Syd. Indsatserne er 

baseret på foranstaltninger/handlinger, der er beskrevet i henholdsvis Assens og Odense Kommunes 

indsatsplaner. I kolonnen længst til højre er der angivet referencer til kommunernes indsatsplaner. 
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6. Kildepladsens drift 

Indsatsen med henblik på at beskytte grundvandet på Borreby Kildeplads kan ikke stå alene. Skal kildepladsen 

også levere rent drikkevand til vores efterkommere er det en forudsætning, at der er styr på kildepladsens 

drift. Uhensigtsmæssig drift forringer grundvandets kvalitet og kan endvidere medføre uacceptable 

konsekvenser for det omgivende miljø. 

Grundvandsbeskyttelse går således hånd i hånd med en indsats for at optimere kildepladsens drift. I dette 

kapitel er der redegjort for, hvilke indsats der er behov for med henblik på at optimere kildepladsens drift. 

Indsatsen er rettet mod boringerne på kildepladsen (afsnit 6.1), vandindvindingsstrategien (afsnit 6.2) og 

overvågningen af kildepladsen (afsnit 6.3).   

6. 1 Boringer 

VandCenter Syd har foretaget en tilstandsvurdering af alle boringer tilknyttet Borreby Kildeplads. 

Boringernes placering fremgår af figur 14. Vurderingen er blevet sammenholdt med modelberegninger af 

indvindingsoplandet til kildepladsen. Resultatet fremgår af bilag 3. På Borreby Kildeplads skal der sløjfes i alt 

10 pejleboringer, og 6 pejleboringer skal renoveres eller erstattes. Indsatsen forventes at kunne gennemføres 

over en periode på 10 år. 

Figur 14: VandCenter Syds indvindings- og pejleboringer på Borreby Kildeplads (henholdsvis blå og røde 

prikker). Endvidere viser kortet boringer udført af Naturstyrelsen som ønskes bevaret med henblik på 

overvågning af grundvandet (lilla prikker). Endelig viser kortet den forventede placering af nye pejleboringer 

(røde cirkler). 

Der er endvidere foretaget en vurdering af, hvilke af Naturstyrelsens undersøgelsesboringer (udført i 

forbindelse med grundvandskortlægningen), der ønskes overdraget til henholdsvis Assens og Odense 

Kommune med henblik på overvågning af grundvandet. Resultatet fremgår ligeledes af bilag 3. Henholdsvis 
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1 og 4 af Naturstyrelsens undersøgelsesboringer ønskes overdraget til Assens og Odense Kommune. Desuden 

vil Naturstyrelsen bevare en undersøgelsesboring tæt på Borreby Kildeplads (DGU nr. 145.2994) som et led i 

den nationale overvågningsindsats (NOVANA). 

Endelig er det vurderet i hvilket omfang, der er behov for nye indvindings- og pejleboringer på Borreby 

Kildeplads. For pejleboringernes vedkommende vurderes det, at der er behov for at udføre 5 nye boringer 

med henblik på at forbedre overvågningen af kildepladsen. Den foreløbige placering af boringerne fremgår 

af figur 14. Indsatsen forventes at kunne gennemføres over en periode på 10 år. 

For indvindingsboringernes vedkommende vurderes det, at der er behov for at udføre i størrelsesordenen 2 

til 3 nye boringer på kildepladsen over en periode på 10 år. Baggrunden er, at de eksisterende 

indvindingsboringer på kildepladsen er forholdsvis gamle og ikke udført efter nutidens standarter. Der er 

således konstateret skorstenseffekt i flere af indvindingsboringerne. Enkelte indvindingsboringer er desuden 

placeret uhensigtsmæssigt, og mere velegnede lokaliteter kan derfor komme på tale. 

6.2 Vandindvindingsstrategi 

VandCenter Syd opstiller kildepladsmodeller for alle kildepladser med henblik på at sikre en fordeling af 

indvindingen blandt kildepladsernes indvindingsboringer, der er optimal i forhold til det samlede 

energiforbrug og den resulterende vandkvalitet. Det er hensigten, at hovedparten af indvindingsboringerne 

på kildepladserne skal være i drift 24 timer i døgnet året rundt. Det mindsker således sænkningen af 

grundvandsspejlet, hvorved energiforbruget reduceres og vandkvaliteten bevares/forbedres. I perioder med 

spidsbelastning øges produktionen ved frekvensstyring af pumperne i indvindingsboringerne. Dermed sikres 

høj grad af fleksibilitet og forsyningssikkerhed uden at der gås på kompromis med hensyn til kildepladsernes 

driftsøkonomi og vandkvalitet. 

Den overordnede fordeling af indvindingen blandt VandCenter Syds kildepladser fremgår af tabel 1. Den er 

defineret af de gældende vandindvindingstilladelser. På Borreby Kildeplads har VandCenter Syd aktuelt 

tilladelse til at indvinde 1,6 mio. m3/år. Som nævnt i kapitel 2 er produktionen på Borreby Kildeplads sat 

midlertidigt i bero, indtil der er etableret en råvandsledning til Dalumværket. Råvandsledningen forventes 

etableret i løbet af 2016. 

Når kildepladsen sættes i drift på ny forventes det ikke, at tilladelsen vil blive udnyttet fuldt ud. Indtil videre 

er det planen, at kildepladsen vil blive drevet med et produktionsmål på 0,9 mio. m3/år for kildepladsen som 

helhed. Indvindingen vil blive forholdsvis jævnt fordelt mellem indvindingsboringerne. Tabel 3 viser 

fordelingen, der er blevet benyttet ved modelberegningerne af indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads 

samt ved beregninger af BNBO. 

Når kildepladsen sættes i drift igen, skal der opstilles en kildepladsmodel. I den forbindelse vil der være nogle 

væsentlige vandkvalitetsmæssige restriktioner, der skal tages højde for. Der er således fundet pesticider i 

nogle af indvindingsboringerne (jf. kapitel 4).  

Kildepladsmodellerne bidrager til en mere bæredygtig vandindvindingsstrategi på VandCenter Syds 

kildepladser. Men bæredygtig vandindvinding afhænger selvfølgelig ikke blot af, hvorledes 

indvindingsmængden er fordelt på de eksisterende anlæg. Bæredygtig vandindvinding forudsætter, at der er 

fastlagt meningsfulde grænser for indvindingsmængderne på den enkelte kildeplads, der ud over 
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driftsøkonomi og vandkvalitet også tager højde for påvirkning af følsom natur. Det er dog nemmere sagt end 

gjort. VandCenter Syd arbejder i den sammenhæng for en markant forbedring af datagrundlaget (jf. afsnit 

6.3). Endvidere gøres der en stor indsats for at forbedre redskaberne til fastlæggelse af rammerne for 

bæredygtig vandindvinding via forsknings- og udviklingsaktiviteter. I forbindelse med statens vandplaner er 

opmærksomheden ligeledes rettet mod bæredygtig vandindvinding. Det er ikke utænkeligt, at det på 

længere sigt vil kunne få indflydelse på indvindingsstrategien på VandCenter Syds kildepladser og medføre 

krav om kompenserende foranstaltninger.  

DGU nr. Navn Etableret Grundvandsmagasin Filterdybde Andel af indvinding 

145.326 Br2 1960 Sand 54 - 62 m 16,7 % 

145.384 Br3 1961 Sand og grus 30 - 38 m 33,3 % 

145.471 Br4 1965 Grus 57 - 62 m 16,7 % 

145.2026 Br227 1981 Sand 61 - 69 m 33,3 % 

Tabel 3: Tabellen viser fordelingen af indvindingen mellem indvindingsboringerne på Borreby Kildeplads inden 

produktionen på kildepladsen blev sat midlertidigt i bero i 2013. Fordelingen, der er vist i tabellen, er benyttet 

som grundlag for modelberegninger af indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads samt ved beregningerne af 

BNBO.  

6.3 Overvågning 

På baggrund af modelberegninger af indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads er der foretaget en 

opdatering af overvågningen af grundvandsspejlets beliggenhed i pejleboringerne, der er tilknyttet Borreby 

Kildeplads. Resultatet fremgår af bilag 3. Kort fortalt vil de fleste pejleboringer inden for det nære opland til 

Borreby Kildeplads fremover blive pejlet minimum 12 gange årligt. I praksis oftere, da der bliver opsat 

dataloggere i mange af pejleboringerne, der pejler grundvandsspejlet kontinuerligt. De resterende 

pejleboringer vil blive pejlet én gang årligt.  

Grundvandets kvalitet overvåges fortrinsvis i forbindelse med den lovpligtige overvågning af vandkvaliteten 

i indvindingsboringerne, der er tilknyttet kildepladsen. Derudover er der behov for at iværksætte 

supplerende overvågning i udvalgte pejleboringer med henblik på at holde øje med grundvandsforurening, 

der udgør en potentiel trussel mod kildepladsen. Supplerende overvågning af grundvandets kvalitet fremgår 

af bilag 3. Den supplerende overvågning vil blive løbende evalueret og tilpasset med henblik på altid at være 

målrettet i forhold til de potentielle trusler, der er kendskab til. 

Opdateringen af overvågningsprogrammet er gennemført i samråd med Assens og Odense Kommune i 

henhold til kommunernes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (jf. handling nr. 4 i Odense Kommunes 

indsatsplan og foranstaltning nr. 12 i Assens Kommunes indsatsplan). 

Et andet vigtigt element i overvågningen af Borreby Kildeplads, er overvågning af vandføringen i de vandløb, 

der vurderes at være påvirket af indvindingen. Allerede i 2005 etablerede VandCenter Syd 2 

vandføringsmålestationer i Borreby Møllebæk med henblik på at overvåge vandløbets vandføring 

henholdsvis opstrøms og nedstrøms Borreby Kildeplads. Desuden har VandCenter Syd via 
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grundvandsmodellen, der er opstillet af Naturstyrelsen i forbindelse med grundvandskortlægningen, 

foretaget en beregning af hvilke vandløbsstrækninger, der er påvirket af indvindingen på Borreby Kildeplads. 

Resultatet fremgår af figur 15.  

Modelberegningerne viser, at indvindingen medfører en reduktion i medianminimumvandføringen på 5 til 

10 % i Borreby Møllebæk på strækningen fra Brændekilde til udløbet i Odense Å ca. 2 km øst for Brylle. 

Opstrøms Brændekilde er reduktionen mindre end 5 %. Endvidere medfører indvindingen en reduktion på 2 

til 5 % i Holmehave Bæk umiddelbart før sammenløbet med Borreby Møllebæk.  

På baggrund af modelberegningerne og vandløbenes målsætning i vandplanen samt driftserfaringerne fra de 

eksisterende vandføringsmålestationer er der foretaget en evaluering af den nuværende overvågning. På 

baggrund af evalueringen er det blevet besluttet at bevare vandføringsmålestationen, der er placeret 

nedstrøms Borreby Kildeplads ca. 1 km sydøst for Brylle. Placeringen er vist på figur 15. Til gengæld skal det 

overvejes at sløjfe vandføringsmålestationen opstrøms Borreby Kildeplads ved Brændekilde, da vandføringen 

er meget begrænset og modelberegningerne viser, at vandføringen kun er minimalt påvirket af indvindingen 

på Borreby Kildeplads. Hvorvidt vandføringsmålestationen skal sløjfes, vil der blive taget endelig stilling til, 

når den 2. generation af vandplanerne foreligger. 

Overvågning af vandføringen i Borreby Møllebæk tjener 2 overordnede formål: Et forbedret 

beslutningsgrundlag i forhold til de miljømæssige konsekvenser af indvindingen på Borreby Kildeplads samt 

et forbedret datagrundlag ved modelberegninger m.v. 

Figur 15: Kortet viser den modelberegnede påvirkning af medianminimumvandføringen i vandløbene omkring 

indvindingsoplandet til Borreby Kildeplads. Kortet viser placeringen af de eksisterende 

vandføringsmålestationer (grå trekanter).  
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7. Implementering 

I dette kapitel er der redegjort for de økonomiske konsekvenser ved implementeringen af handleplanen for 

Borreby Kildeplads. Endvidere er tidplanen for udarbejdelse og implementering af alle handleplaner på 

VandCenter Syds kildepladser præsenteret.  

Tabel 4 viser de forventede udgifter til grundvandsbeskyttelse på Borreby Kildeplads i perioden fra 2015 til 

2037. Denne periode er valgt, da den afspejler tidshorisonten i VandCenter Syds strategi for 

grundvandsbeskyttelse. Tabel 5 viser de forventede årlige driftsudgifter til overvågning på Borreby 

Kildeplads. Udgifter til grundvandsbeskyttelse og overvågning kan jf. Naturstyrelsens vejledning om miljø- og 

servicemål finansieres via tillæg til prisloftet, såfremt det kan dokumenteres, at aktiviteterne gennemføres 

med henblik på at opnå et miljø- og servicemål. Det betyder i praksis, at vandprisen kan hæves med henblik 

på at dække omkostningerne. Udgifter til grundvandsbeskyttelse kan alternativt betragtes som en 

investering, der finansieres via investeringstillæg.   
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Indsats Beregningsforudsætninger Udgift      

(mio. kr.) 

Privat skovrejsning 

 

Det antages, at der ved en kombination af privat 

skovrejsning, tilskud til privat og offentlig skovrejsning 

samt indgåelse af dyrkningsaftaler, vil blive beskyttet et 

areal på 220 hektar, hvilket svarer til en succesrate på 60 

% af området, hvor indsatserne ønskes gennemført jf. 

figur 13. 

Ved tilskud til privat skovrejsning vil de forventede 

udgifter omfatte udbetaling af tilskud (56.000 kr. pr. ha), 

konsulentbistand (10.000 kr. pr. ha), tilsyn (5.000 kr. pr. 

ha) og interne omkostninger (5.000 kr. pr. ha).  

Ved medfinansiering af privat skovrejsning, offentlig 

skovrejsning og indgåelse af dyrkningsaftaler vil de 

forventede omkostninger blive noget højere. På den 

baggrund er det valgt at antage en gennemsnitlig 

omkostning på 105.000 kr. pr. ha inkl. konsulentbistand, 

tilsyn og interne omkostninger. 

23,1 

Tilskud til privat skovrejsning 

Tilskud til offentlig skovrejsning 

 

Dyrkningsaftaler 

Tilskud til sløjfning af private brønde og 

boringer 

Det antages, at der vil blive sløjfet 20 private brønde og 

boringer a 10.000 kr. 

0,2 

Grundvandskampagner målrettet 

private samt landbrug og erhverv 

Der er ikke taget stilling til omfanget af denne indsats, der 

gennemføres i samarbejde med Assens og Odense 

Kommune.  

? 

Kloakledninger Tilstanden er velkendt og der er derfor ikke behov for 

yderligere indsats. 

0 

Sum   23,3 

Tabel 4: De forventede udgifter til grundvandsbeskyttelse på Borreby Kildeplads i perioden 2014-2038. Interne 

omkostninger er medregnet. Omfanget af indsatserne, hvor udgifterne er ukendte, afklares løbende på lige 

fod med øvrige indsatser via den interne godkendelsesprocedure for projekter. 
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Med henblik på optimering af kildepladsens drift (jf. kap. 6) vil der også være behov for investeringer i nye 

anlæg (indvindingsboringer og pejleboringer etc.). Det vil dog være misvisende at betragte disse investeringer 

som en direkte følge af handleplanen, da VandCenter Syd under alle omstændigheder er forpligtet til at 

fastholde værdien af eksisterende anlæg via løbende investeringer. Investeringsbehovet er der derfor ikke 

redegjort for her. I stedet henvises til VandCenter Syds investeringsplan for vand, hvor der er redegjort for 

de samlede investeringer i perioden 2014-2023. Det fremgår af investeringsplanen, at der i denne periode 

forventes investeret ca. 20 mio. kr. i nye indvindingsboringer, 10 mio. kr. i nye pejleboringer og 8 mio. kr. i 

sløjfning af gamle boringer på VandCenter Syds kildepladser som helhed. 
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Indsats Beregningsforudsætninger Driftsudgifter 

(1.000 kr./år) 

Overvågning af grundvandets kvalitet Overvågning af grundvandets kvalitet i udvalgte 

pejleboringer tilknyttet Borreby Kildeplads jf. bilag 3. 

11 

Overvågning af grundvandsspejlet Overvågning af grundvandsspejlets beliggenhed i 

pejleboringer tilknyttet Borreby Kildeplads jf. bilag 3. 

22 

Vandføringsmålestationer 

 

Omfatter udgifter til drift af en vandføringsmålestation i 

Borreby Møllebæk. Det antages, at koste 40.000 kr. pr. år 

at drive en vandføringsmålestation. Dette beløb er 

baseret på udlicitering af driften.  

40 

Sum  73 

Tabel 5: De forventede årlige driftsudgifter til overvågning på Borreby Kildeplads. Interne omkostninger er 

medregnet. 

Tidsplanen for udarbejdelse og implementering af handleplaner for VandCenter Syds kildepladser er vist på 

figur 16. Der er ikke udarbejdet en detaljeret tidsplan for implementeringen af handleplanen for Borreby 

Kildeplads, da aktiviteterne planlægges løbende i forbindelse med udarbejdelse af arbejdsplaner og i samråd 

med samarbejdsparterne (Assens og Odense Kommune, Naturstyrelsen samt Hedeselskabet).  

Som hjælp i forbindelse med den løbende prioritering af ressourcerne, der afsættes til 

grundvandsbeskyttende foranstaltninger, er der foretaget en overordnet prioritering af VandCenter Syds 

kildepladser. Prioriteringen er vist på figur 16. Prioriteringen er et udtryk for en kombination af de faktorer, 

der gør gennemførelse af grundvandsbeskyttende foranstaltninger mere eller mindre presserende: 

Grundvandsmagasinernes sårbarhed, arealanvendelsen, planmæssige forhold og forsyningssikkerhed. 

Afslutningsvis skal det nævnes, at der ikke er taget stilling til, hvornår denne handleplan skal revideres. 

Ændres forudsætningerne for handleplanen væsentligt, vil der blive foretaget en revision. En revision kan 

eksempelvis være nødvendig ved en ændring af Vandsektorloven, eller hvis kommunen foretager en revision 

af indsatsplanen, der ligger til grund for handleplanen. Ny viden om grundvandsmagasinerne kan også ændre 

på forudsætningerne og dermed gøre det nødvendigt at foretage en revision af handleplanen. Principperne 

for revision af handleplanerne vil der i øvrigt blive set nærmere på, når VandCenter Syds strategi for 

grundvandsbeskyttelse skal revideres i 2016/2017.  
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Kildeplads 2014 2015 2016 2017-2038 Prioritering 

Bolbro     1 

Borreby     2 

Dalum     3 

Eksercermarken     2 

Holmehaven     2 

Lindved     1 

Lunde     3 

Nr. Søby     3 

Figur 16: Tidsplan for udarbejdelse og implementering af handleplaner for VandCenter Syds kildepladser. 

Udarbejdelse af handleplaner er vist med grønt, implementering er vist med blåt. Kolonnen yderst til højre 

viser den overordnede prioritering af kildepladserne.  
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Bilag 1 

Artesisk: Når grundvandsspejlet, der måles i en boring, er over terrænoverfladen, kaldes grundvandet for 

artesisk. I Danmark forekommer artesisk grundvand typisk i ådale, hvor grundvandets trykniveau ofte er over 

terrænoverfladen. Er grundvandet artesisk vil det i en boring kunne strømme til terrænoverfladen uden brug 

af pumpe. 

Begravet dal: En begravet dal er en dal, der er blevet begravet i forbindelse med istiderne. I de tilfælde hvor 

den begravede dal er blevet fyldt med sand og grus, kan den indeholde store forekomster af grundvand. Det 

er eksempelvis tilfældet på Bolbro Kildeplads. GEUS udgav senest i 2009 en rapport, der beskriver 

forekomsten af begravede dale i Danmark jf. litteraturlisten i kapitel 8. 

BNBO: BNBO er området omkring en indvindingsboring, hvor transporttiden til boringen er meget kort – 

typisk mindre end 1 år. Det er meget vigtigt, at beskytte BNBO, da forurening af grundvandet inden for dette 

område indebærer stor risiko for forurening af den tilknyttede indvindingsboring.  

Bryozo: Bryozoer (eller mosdyr) er en gruppe af kolonidannende smådyr, der lever i havet overalt på jorden. 

De er også almindelige i de danske farvande. De sidder fast på havbunden, hvor de filtrerer fødepartikler fra 

vandet. Langt de fleste bryozoer har et skelet af kalk. Koloniens enkelte individer er sjældent over 1 mm, men 

de danner et fælles skelet, som kan opnå en betydelig størrelse. Bryozokalken består af skeletfragmenter fra 

de ca. 150 arter af bryozoer, der levede i et subtropisk hav, der dækkede Danmark for 65 til 60 mio. år siden. 

De levede på omkring 100 meters dybde, hvor de dannede bankestrukturer på havbunden, som i dag 

fremhæves af de markante og visse steder tykke flintlag. 

Dykpumpe: En dykpumpe er kendetegnet ved at pumpe og motor er samlet i samme enhed under vandets 

overflade. Det gør det muligt at løfte vandet fra stor dybde i modsætning til ældre centrifugalpumper, der 

møder deres begrænsning ved en løftehøjde knap 10 meter. Dykpumpen blev opfundet i 1947 af den svenske 

pumpefabrikant Flygt. VandCenter Syds første dykpumpe blev sat i drift i 1956 på Eksercermarken Kildeplads 

i indvindingsboring E13 (DGU nr. 145.36L). 

Forsyningssekretariatet: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen huser Forsyningssekretariatet, der fører tilsyn 

med de vandselskaber, der er omfattet af Vandsektorloven. Forsyningssekretariatet fastsætter bl.a. prislofter 

og effektiviseringskrav for vandselskaberne. 

Frekvensstyring: En grundvandspumpe kan reguleres trinløst ved frekvensstyring. Pumpens ydelse kan 

derved løbende tilpasses det aktuelle behov, og talrige start og stop af pumpen kan undgås. Det forlænger 

pumpens levetid og sikrer en mere bæredygtig vandindvinding. Grundvandspumpens ydelse styres via en 

såkaldt frekvensomformer, der ændrer vekselstrømmens frekvens. Jo hørere frekvens jo højere ydelse.  

Geofysisk kortlægning: Ved geofysisk kortlægning undersøges undergrundens fysiske egenskaber - 

eksempelvis undergrundens elektriske ledningsevne. En væsentlig fordel ved geofysisk kortlægning er, at det 

er muligt at kortlægge store områder på kort tid og med forholdsvis begrænsede omkostninger. SkyTEM er 

et eksempel på en kortlægningsmetode, der er blevet benyttet med stor succes i forbindelse med 

grundvandskortlægningen i Danmark. 

Glyphosat: Det aktive stof i ukrudtsbekæmpelsesmidlet Round Up. 
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Indvindingsopland: Indvindingsoplandet er en betegnelse for området, hvor grundvandet dannes og 

strømmer til kildepladsen. Indvindingsoplandet til VandCenter Syds kildepladser er i praksis afgrænset ved 

en transporttid på 300 år i overensstemmelse med metodikken, der benyttes af Naturstyrelsen i forbindelse 

med grundvandskortlægningen. 

Investeringstillæg: Investeringer i anlægsaktiver finansieres via investeringstillæg til vandselskabets prisloft. 

Kildepladsmodel: En kildepladsmodel er et værktøj, der benyttes til at optimere kildepladsens drift med 

henblik på at reducere energiforbruget og forbedre vandkvaliteten. Kildepladsmodellen beskriver bl.a. 

sammenhængen mellem indvindingsboringernes ydelse og sænkningen af grundvandsspejlet. 

Medianminimumvandføring: Vandløbenes medianminimumvandføring er et udtryk for, hvor meget vand der 

løber i vandløbet i tørre perioder, hvor afstrømning af grundvand dominerer. Medianminimumvandføringen 

beregnes ved at beregne medianen af flere års målinger af minimumsvandføringen. Minimumvandføringen 

måles typisk i tørre perioder om sommeren. 

Miljø- og servicemål: Begreberne miljø- og servicemål blev indført med Vandsektorloven i 2010. Miljø- og 

servicemål giver vandselskaberne mulighed for at opnå et tillæg til prisloftet med henblik på at dække 

omkostningerne, der er forbundet med opfyldelsen af målet. Miljømål er mål som opnås ved at gennemføre 

særlige aktiviteter til gavn for sundhed og miljø. Servicemål er mål, som opnås ved at gennemføre særlige 

aktiviteter, der giver en udvidet service for den enkelte forbruger eller en samfundsmæssig gevinst. Miljømål 

kan besluttes af enten staten eller kommunalbestyrelsen. Servicemål kan besluttes af enten 

kommunalbestyrelsen eller vandselskabets generalforsamling eller bestyrelse. 

Prisloft: Alle vandselskaber får tildelt et individuelt prisloft, som angiver den øverste ramme for prisen på 

henholdsvis levering af vand og behandling af spildevand. Prisloftet fastsættes en gang om året, baseret på 

faktorer som den forventede mængde vand, omkostninger, investeringer samt effektiviseringskrav. Prisloftet 

bliver fastsat af Forsyningssekretariatet, som hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Råvand: Råvand er et andet ord for det ubehandlede grundvand, der ledes til et vandværk. På VandCenter 

Syds kildepladser består råvandet af en blanding af grundvand fra indvindingsboringerne på kildepladserne.   

Skorstenseffekt: Lækage af grundvand fra de terrænnære til de dybtliggende grundvandsmagasiner på 

ydersiden af forerøret på en boring. Skorstenseffekten skyldes typisk manglende afpropning med bentonit 

(plastisk ler) omkring boringens forerør.  

SkyTEM: SkyTEM er en geofysisk kortlægningsmetode, hvor undergrunden elektriske egenskaber måles ned 

til ca. 200 meters dybde. Måleudstyret hænger under en helikopter, der flyver med en hastighed af ca. 20 

km i timen i 15 til 25 meters højde. Alle VandCenter Syds kildepladser er blevet kortlagt med SkyTEM, med 

undtagelse af det nære opland til Dalum og Eksercermarken Kildeplads. Man kan læse meget mere om 

kortlægningsmetoden på hjemmesiden www.skytem.com. 

V1: Forurenede grunde opdeles i grunde kortlagt på henholdsvis V1- og V2-niveau. En forurenet grund kan 

blive kortlagt på V1-niveau (vidensniveau 1), hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget 

forurening på arealet. 
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V2: Forurenede grunde opdeles i grunde kortlagt på henholdsvis V1- og V2-niveau. Et forurenet grund kan 

blive kortlagt på V2-niveau (vidensniveau 2), hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet. 

Vandsektorloven: Vandsektoren i Danmark er reguleret i Vandsektorloven. Loven omfatter alle kommunalt 

ejede vandselskaber samt private vandværker, der sælger mere end 200.000 m3 vand om året. 
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Bilag 2 
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Bilag 3 

 


