
 

 

  

Eksercermarken 

Kildeplads 
Handleplan 
Maj 2015 



Eksercermarken Kildeplads Handleplan 

2 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse 

Kap. 1 Indledning 3 

Kap. 2 Eksercermarken Kildeplads 5 

Kap. 3 Grundvandsmagasinerne 7 

Kap. 4 Grundvandsforurening 12 

Kap. 5 Grundvandsbeskyttelse 16 

Kap. 6 Kildepladsens drift 21 

Kap. 7 Implementering 25 

Kap. 8 Litteraturliste 28 

Bilag 1 Ordforklaring 29 

Bilag 2 Forurenede grunde 32 

Bilag 3 Indvindings- og pejleboringer 33 

  

VandCenter Syd as 

Vandværksvej 7 
5000 Odense C 
Tlf. 63 13 23 33 
info@vandcenter.dk 
www.vandcenter.dk 



Eksercermarken Kildeplads Handleplan 

3 
 

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 ved at være afsluttet. I december 2012 

afsluttede Naturstyrelsen således kortlægningen i kortlægningsområdet Odense Vest, der omfatter 
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kildepladserne 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 Eksercermarken Kildeplads, der er beliggende i den vestlige del af Odense. 

Handleplanen er opdelt i 8 kapitler. I det følgende kapitel beskrives Eksercermarken 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. Indsatser der allerede er gennemført er ligeledes beskrevet. 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. Tekniske 

detaljer er så vidt muligt undladt 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. Eksercermarken Kildeplads 

 

Eksercermarken Kildeplads er beliggende i den vestlige del af Odense i området mellem Odense Universitets 

Hospital og Bolbro. Kildepladsen er opkaldt efter placeringen på Odense Kasernes gamle øvelsesterræn. 

Kildepladsen omfatter i alt 5 indvindingsboringer.  

 

Grundvandet, der indvindes på kildepladsen, transporteres til vandværket på Vandværksvej i centrum af 

Odense via et forgrenet net af råvandsledninger. På vandværket iltes og filtreres grundvandet inden det 

sendes ud til kunderne. På figur 1 ses placeringen af kildepladsen.  

 

Figur 1: Kortet viser placeringen af de 5 indvindingsboringer på Eksercermarken Kildeplads (røde prikker) og 

råvandsledninger (røde streger). Vandværket på Vandværksvej er vist med en blå firkant. 

Eksercermarken Kildeplads er VandCenter Syds ældste kildeplads. Området omkring kildepladsen har 

forsynet Odense med drikkevand siden 1583, hvor vandet fra kildevæld blev ledt ind til byens vandposter 

gennem render og udhulede træstammer.  Dette system var virksomt frem til 1850’erne, hvor der var et 

udtalt behov for at forbedre vandkvaliteten og sikre en mere driftssikker vandforsyning.  

 

I 1853 blev Danmarks første vandværk etableret på Vandværksvej i Odense.  Vandværket var baseret på 

grundvand fra en række såkaldte abessinske brønde udført i området, der i dag kaldes for Roesskovparken. 

De abessinske brønde bestod af nedrammede jernrør, hvorfra grundvandet strømmede til terræn uden brug 
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af pumper. Ydelsen fra de abessinske brønde var begrænset og med tiden kunne de ikke levere tilstrækkeligt 

med vand til vandværket.  

 

 

Figur 2: Borearbejde i Odense omkring år 1885. Fotografiet er med stor sandsynlighed taget på 

Eksercermarken Kildeplads. Borearbejdet blev udført af Marius Knudsen, der udførte de fleste boringer for 

vandforsyningen i Odense på daværende tidspunkt. Der var også Marius Knudsen, der stod bag udgravningen 

af Store Brønd.  
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Den første vandindvindingsboring blev udført i 1888 i området, hvor kildepladsen er lokaliseret i dag. Den 

blev fra 1903 suppleret med Store Brønd på Vandværksvej. Først i 1933 var der behov for at udføre yderligere 

en vandindvindingsboring for at følge med den stigende efterspørgsel.  

 

Helt frem til 70’erne blev kildepladsen løbende udbygget med nye vandindvindingsboringer med henblik på 

at følge med efterspørgslen på drikkevand, der steg eksplosivt. I 1976 toppede vandindvindingen på 

kildepladsen med imponerende 7,7 mio. m3/år. Fra 1976 begyndte produktionen at falde. I første omgang 

som følge af etableringen af Holmehave Kildeplads. Sidenhen som følge af indførelse af statsafgiften på 

drikkevand i 1993, der medførte et faldende vandforbrug, og fra 90’erne og fremefter endvidere som følge 

af forringet vandkvalitet på kildepladsen delvist forårsaget af overudnyttelsen af grundvandsmagasinerne i 

60’erne og 70’erne, hvor produktionen toppede. I dag er vandindvindingstilladelsen blot på 1,2 mio. m3/år.  

 

I dag er vandkvaliteten på Eksercermarken Kildeplads i bedring. En mere nænsom indvinding på kildepladsen 

har således vendt udviklingen. Det har til gengæld medført problemer med et forholdsvis højtstående 

grundvandsspejl omkring kildepladsen. Der er således blevet genskabt en mere naturlig vandbalance i 

området, men det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt i et byområde. Det er derfor vigtigt at kildepladsen 

bevares for eftertiden. Dels fordi det vil medføre store gener at lukke kildepladsen, og dels fordi kildepladsen 

udgør et væsentligt bidrag til forsyningen af Odense med rent drikkevand.  

 

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 

Eksercermarken Kildeplads. Afgrænsningen af indvindingsoplandet fremgår af figur 4. Indvindingsoplandet, 

der har et areal på godt 16 km2, breder sig fra kildepladsen mod sydvest i retning af Holmstrup. I 

indvindingsoplandet strømmer grundvandet mod øst og nordøst i retning af Eksercermarken Kildeplads. 

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

 

Grundvandsinteresserne i indvindingsoplandet til Eksercermarken Kildeplads knytter sig først og fremmest 

til den 50 til 80 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 Eksercermarken 
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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 østpå i nærheden af Eksercermarken 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.  

 

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. 

 

 
Figur 3: Uddrag af SkyTEM-kortlægningen udført af Naturstyrelsen i indvindingsoplandet til Eksercermarken 

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

svarende til 20 - 25 meter under havniveau. De orange og gule farver viser områder, hvor sand og grus 

dominerer. De blå og mørkegrønne farver viser områder, hvor ler dominerer. Bemærk, at sand og grus 

dominerer tæt på Eksercermarken Kildeplads. Desværre er det ikke muligt at kortlægge undergrunden under 

byen pga. støj fra elektriske ledninger. SkyTEM-kortlægningen skal endvidere tolkes med varsomhed. Først 

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

mere klart billede.  

 

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

den oprindelige havbunds relief.  

 

I indvindingsoplandet til Eksercermarken Kildeplads er Bryozokalken begravet under et udbredt lag af 

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

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. 

 

På Eksercermarken Kildeplads er der dog lokalt påvist direkte kontakt mellem istidslagene og Bryozokalken 

(DGU nr. 145.2025). Her findes der af samme årsag lokale forekomster af ferskvand i Bryozokalken. Generelt 

skal man dog længere østpå for at finde udbredte forekomster af ferskt grundvand under istidslagene. På 

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

her er der direkte kontakt mellem istidslagene og Bryozokalken. Her har ferskt grundvand fortrængt det salte 

vand i Bryozokalkens sprækker. Det er bl.a. tilfældet på VandCenter Syds kildepladser Dalum og Lindved. 

 

Figur 4: Afgrænsningen af indvindingsoplandet til Eksercermarken Kildeplads er vist med en sort 

fuldoptrukket linje. Indvindingsoplandet er beregnet ved en indvinding på 1,2 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). 
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Grundvandsinteresserne i indvindingsoplandet til Eksercermarken Kildeplads knytter sig altså primært til 

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

grundvandsmagasinerne. De væsentligste grundvandsinteresser knytter sig hovedsageligt til de forholdsvis 

dybtliggende grundvandsmagasiner, der er bedre beskyttet mod forurening. Det er også tilfældet på 

Eksercermarken Kildeplads.  

 

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

Eksercermarken Kildeplads. Profilets placering fremgår af figur 4. Profilet viser beliggenheden af 

grundvandsmagasinet, der indvindes fra på Eksercermarken Kildeplads. Dette grundvandsmagasin kaldes i 

denne handleplan for det primære grundvandsmagasin. Det fremgår af profilet, at der også findes et mere 

terrænnært grundvandsmagasin på kildepladsen, der dog ikke er særlig velegnet til vandindvinding. Det 

terrænnære grundvandsmagasin kaldes i denne handleplan for det sekundære grundvandsmagasin.     

 

Det primære grundvandsmagasin består af smeltevandssand og –grus med en mægtighed på op til 40 meter 

i området omkring kildepladsen. Grundvandsmagasinet er beskyttet af en 30 til 40 meter tyk lagserie af yngre 

istidslag. På Eksercermarken Kildeplads består denne lagserie hovedsageligt af smeltevandssand, der kun 

yder en meget begrænset beskyttelse af grundvandsmagasinet mod forurening. 

 

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

beliggenheden og udbredelsen af grundvandsmagasinerne på Eksercermarken Kildeplads. Profilets 

beliggenhed fremgår af figur 4. 
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Fra grundvandsmagasinerne på Eksercermarken Kildeplads har VandCenter Syd tilladelse til at indvinde 1,2 

mio. m3/år. På figur 6 ses den årlige indvindingsmængde siden starten af det forrige århundrede. Figuren 

viser, at den nuværende vandindvindingstilladelse er ret lille set i forhold til kildepladsens mest produktive 

periode i 60’erne og 70’erne.  

 

 
Figur 6: Den årlige oppumpning på Eksercermarken Kildeplads samt grundvandsspejlets beliggenhed i en 

udvalgt pejleboring. Boringens beliggenhed fremgår af figur 14. Boringen er filtersat i det primære 

grundvandsmagasin i en dybde på 36 til 45 meter under terræn. 

 

Figur 6 viser endvidere grundvandsspejlets beliggenhed i en udvalgt pejleboring på kildepladsen (DGU nr. 

145.2817). Figuren viser en markant sænkning af grundvandsspejlet på mere end 10 meter sammenfaldende 

med perioden, hvor produktionen på kildepladsen toppede. Siden da er grundvandsspejlet på kildepladsen 

steget markant og er i dag på et niveau svarende til niveauet før 2. Verdenskrig.  

 

Produktionen i 60’erne og 70’erne medførte en markant forringelse af grundvandets kvalitet på kildepladsen 

(jf. figur 7). Med en forsinkelse på 10 til 15 år fulgte en markant stigning i grundvandets indhold af sulfat. 

Koncentrationen toppede i midten af 80’erne med sulfatkoncentrationer på over 150 mg/l. De høje 

sulfatkoncentrationer skyldtes iltning af de terrænnære jordlag omkring kildepladsen som følge af sænkning 

af grundvandsspejlet. Effekten af en mere nænsom vandindvindingsstrategi på kildepladsen afspejles i dag 

via mere normale sulfatkoncentrationer på mellem 50 og 100 mg/l. 

 

Figur 6 viser, at det er særdeles vigtigt at være opmærksom på de langsigtede konsekvenser af 

vandindvindingsstrategien på kildepladsen. Dette tema vil blive behandlet i kapitel 6. 
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Figur 7: Den årlige oppumpning på Eksercermarken Kildeplads samt grundvandets kvalitet på kildepladsen. 

Grundvandet, der er benyttet som mål for grundvandets kvalitet, er grundvandet fra alle aktive 

indvindingsboringer. Med andre ord grundvandet, der behandles på vandværket. Kvaliteten af dette 

”blandingsvand” er et ret robust mål for den overordnede udvikling i grundvandets kvalitet på kildepladsen.     

 

4. Grundvandsforurening 

 

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

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

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 Eksercermarken Kildeplads, er ikke rent. Der er således påvist miljøfremmede 

stoffer i grundvandet. Det største problem er udbredt forurening af grundvandet med pesticider. Der er 

mange mulige kilder til forureningen af grundvandet med pesticider: Privat anvendelse i boligområder og 

kolonihaver, jernbanen, erhvervsmæssig anvendelse i landbruget og på golfbanerne. 

 

Forureningen af grundvandet med pesticider skyldes først og fremmest BAM, der er et nedbrydningsprodukt 

af pesticidet dichlobenil. Lokalt er der målt koncentrationer på helt op til 2,8 µg/l i de terrænnære 

grundvandsmagasiner (DGU nr. 145.2544). I indvindingsboringerne på kildepladsen er de målte 

koncentrationer dog under grænseværdien på 0,1 µg/l, og der er derfor ikke behov for avanceret 

vandbehandling. Den udbredte BAM-forurening af grundvandet omkring kildepladsen skyldes 

arealanvendelsen i området, hvor private boliger, kolonihaver, grønne arealer og sportsanlæg dominerer.  

 

Der er også påvist et forhøjet indhold af nitrat i de terrænnære grundvandsmagasiner. Kilden til forurening 

af grundvandet med nitrat er fortrinsvis landbruget i oplandet til kildepladsen. 
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Endvidere har Region Syddanmark registreret 20 forurenede grunde inden for indvindingsoplandet til 

Eksercermarken Kildeplads (jf. bilag 2). I alt 12 af de forurenede grunde er beliggende inden for det nære 

opland til kildepladsen. Det forholdsvis høje antal forurenede grunde skyldes kildepladsens beliggenhed i 

udkanten af Odense. Beliggenheden af de forurenede grunde fremgår af figur 8.  

 

 

Figur 8: Region Syddanmarks kortlagte punktkilder inden for det nære opland til Eksercermarken Kildeplads. 

De gule prikker viser punktkilder kortlagt på V1 niveau, hvorimod de røde prikker viser punktkilder kortlagt 

på V2 niveau.  

 

Blandt de forurenede grunde er der flere nedlagte lossepladser: Odense Købstads Losseplads, Roesskovvej 

Losseplads og Sanderum Losseplads. På lossepladserne er der bl.a. konstateret forurening af grundvandet 

med klorerede opløsningsmidler. Region Syddanmark overvåger forureningen af grundvandet på 

lossepladserne. Endvidere har regionen planer om at foretage en revurdering af, hvorvidt der er behov for 

yderligere indsats med henblik på at forhindre, at forureningen af grundvandet breder sig. Det kan blive 

bekosteligt. Særligt på Odense Købstads Losseplads, der vurderes at være blandt de helt store 

forureningssager. I 2007 vurderede Miljøstyrelsen, at det vil koste samlet set 13 mio. kr. at rydde op.  

 

Galvaniseringsvirksomheden Micro Matic, der er beliggende i periferien af det nære opland til 

Eksercermarken Kildeplads, er også værd at bemærke. Her er der påvist en omfattende forurening af 

grundvandet med klorerede opløsningsmidler. Forureningen har bredt sig ca. 550 meter mod nordøst i 

retning af kildepladsen. I 2007 vurderede Miljøstyrelsen, at det vil koste samlet set 11 mio. kr. at rydde op. 
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Region Syddanmark overvåger forureningen af grundvandet. I 2019 vil Region Syddanmark foretage en ny 

vurdering af forureningsfanens stabilitet. I den forbindelse vil det endvidere blive vurderet om der er behov 

for intensiveret overvågning.   

 

I periferien af indvindingsoplandet har Region Syddanmark også kendskab til talrige forurenede grunde, der 

kan udgøre en trussel mod kildepladsen. Blandt disse er Rekord-Rens (Middelfartvej 126) umiddelbart nord 

for kildepladsen bemærkelsesværdig. Her er der påvist en massiv forurening af grundvandet med klorerede 

opløsningsmidler. Region Syddanmark overvåger forureningen af grundvandet, og der er foretaget en 

oprensning af kilden til forureningen.  

 

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. 

 

 

Figur 9: Arealanvendelsen inden for det nære opland til Eksercermarken Kildeplads. Afgrænsningen af det 

nære opland til kildepladsen fremgår af figur 4. 

 

Ud over de klassiske forureningstrusler, der er beskrevet ovenfor, er der yderlig et par kilder til forurening af 

grundvandet på Eksercermarken Kildeplads, der bør fremhæves: Spøgelsesboringer og spildevand. På 

Eksercermarken Kildeplads har vandforsyningen i perioden fra 1876 til i dag udført ca. 133 boringer. Inden 

for det nære opland til Eksercermarken Kildeplads er der registreret i alt 219 boringer i den nationale 

boredatabase. Hovedparten af boringerne findes ikke længere. Men de er med stor sandsynlighed heller ikke 

sløjfet efter vore dages forskrifter og kan forårsage nedsivning af forurening til de primære 

grundvandsmagasiner. Boringer, der ikke er sløjfet korrekt, kaldes for spøgelsesboringer. Figur 10 viser 

sløjfede boringer i området omkring Eksercermarken Kildeplads – vel at mærke kun de boringer vi kender 

beliggenheden af. Først fra 1926 blev det således lovpligtigt at indberette udførte boringer til Danmarks 

Geologiske Undersøgelser. 
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Nedsivning af spildevand kan udgøre en trussel mod grundvandets kvalitet såfremt det forekommer i 

nærheden af vandindvindingsboringer. Af samme grund er der i Spildevandsbekendtgørelsen fastlagt et 

afstandskrav på 300 meter mellem nedsivningsanlæg og vandindvindingsboringer. Det har tidligere været 

usikkert, hvorledes spildevandet fra kolonihaverne i nærheden af Eksercermarken Kildeplads er blevet 

håndteret. Da kolonihaverne er beliggende på arealer, der ejes af Odense Kommune, har kommunen 

iværksat en undersøgelse af forholdene. Undersøgelsen, der blev startet i 2013, forventes afsluttet medio 

2015, hvorefter der vil blive truffet beslutning om det videre forløb.  

 

 

Figur 10: Sløjfede boringer i området omkring Eksercermarken Kildeplads. De sløjfede boringer er vist med 

røde prikker. Eksisterende boringer er vist med blå prikker. Figuren omfatter alene boringer udført af 

vandforsyningen i Odense. 

 

Et fyldestgørende billede af truslerne mod grundvandet på Eksercermarken Kildeplads forudsætter 

endvidere kendskab til arealanvendelsen i oplandet til kildepladsen samt planerne for den fremtidige 

arealanvendelse. Figur 9 viser arealanvendelsen inden for det nære opland til kildepladsen. Arealer med skov 

og natur samt andre grønne områder er dominerende med 40 % af det samlede areal. Det er et forholdsvis 

stort areal, der til dels skyldes, at der i 2010 blev erhvervet et stort areal med henblik på offentlig skovrejsning 

i den vestlige del af det nære opland. Arealanvendelsen bærer endvidere præg af beliggenheden i udkanten 

af Odense. Bebyggede og befæstede arealer (vejarealer m.v.) udgør således 25 % af det samlede areal. Det 
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resterende areal anvendes til golfbaner og andre sportsanlæg. Golfbanerne, der drives af Odense Eventyr 

Golf, udgør 15 % af det samlede areal. Til sammenligning udgør golfbaner blot 0,25 % af Danmarks areal.  

Der forventes ikke at blive ændret væsentligt på arealanvendelsen i fremtiden. Det nære opland er således 

omfattet af kommunens grøn-blå struktur i Kommuneplan 2013-2025, hvor området er en del af ”Hesbjerg 

Kilen”, der strækker sig fra Eksercermarken Kildeplads over Tusindårs Skoven og Odense Eventyr Golf til 

Elmelund Skov og Fynske Motorvej. Odense Kommune har ikke planer om byvækst inden for det nære 

opland. Det nære opland vil derfor også i fremtiden fortrinsvis blive benyttet til rekreative formål, der med 

undtagelse af golfbanerne i vid udstrækning bidrager til beskyttelse af grundvandet. 

 

Umiddelbart uden for det nære opland ophører de grønne planer. Odense Kommune har således udpeget et 

fremtidigt erhvervsområde umiddelbart syd for Fynske Motorvej i tilknytning til det nuværende 

erhvervsområde mellem Højme og Dyrup. Dette område skal anvendes til industri, lettere industri samt 

kontor og service. Med en beliggenhed uden for det nære opland vurderes det fremtidige erhvervsområde 

dog ikke at udgøre en trussel mod kildepladsen. 

 

Endelig er der planer om flere infrastrukturelle anlæg i området i de kommende årtier: Udvidelse af Fynske 

Motorvej med et ekstra spor samt en højhastighedsjernbane på tværs af Fyn. Ingen af disse anlægsprojekter 

forventes at udgøre et problem i forhold til grundvandsinteresserne i området.  

 

5. Grundvandsbeskyttelse 

 

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

grundvandet i indvindingsoplandet til Eksercermarken 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 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). 
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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.  

 

VandCenter Syd har arbejdet videre med modellen med henblik på at beregne grundvandets transporttid til 

Eksercermarken 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: Interesseområderne i indvindingsoplandet til Eksercermarken 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 Eksercermarken Kildeplads.  
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Figur 11 viser afgrænsningen af interesseområderne i indvindingsoplandet til Eksercermarken Kildeplads. 

Figuren viser, at områderne, der er udpeget som sårbare, i meget vid udstrækning er sammenfaldende med 

det nære opland til kildepladsen.  

 

 

Figur 12: Afgrænsning af BNBO på Eksercermarken Kildeplads. 

 

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

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

Eksercermarken 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 metoden, der er blevet benyttet ved beregningen af 

BNBO. 

 

5.2 Indsatser 

 

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

indvindingsoplandet til Eksercermarken Kildeplads, fremgår af tabel 2. Indsatserne tager afsæt i de 

handlinger, der er beskrevet i Odense Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Handlingerne 
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beskriver i overordnede vendinger, hvilke aktiviteter der skal gennemføres af vandværkerne og kommunen i 

forbindelse med implementeringen af indsatsplanen med henblik på at opfylde indsatsplanens 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 dels afgrænsningen af området, hvor VandCenter Syd medfinansierer offentlig 

skovrejsning, samt de områder, hvor VandCenter Syd udbetaler tilskud til privat skovrejsning.  

 

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 Eksercermarken Kildeplads også spiller en helt 

afgørende rolle i grundvandsbeskyttelsen. For Eksercermarken Kildeplads er det i høj grad Region 

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

 

Figur 13: Kortet viser afgrænsningen af området, der er omfattet af Skovrejsningsaftalen (rød streg) samt 

områderne, hvor VandCenter Syd udbetaler tilskud til privat skovrejsning (rød skravering). De områder, hvor 

der allerede er gennemført skovrejsning med henblik på at beskytte grundvandet eller indgået 

dyrkningsaftaler, er vist med grøn signatur. Arealet omkring indvindingsboringerne på Eksercermarken 

Kildeplads er beskyttet via en kendelse afsagt af Landvæsenskommissionen i 1964. 
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Indsats Beskrivelse Formål Reference 

Tilskud til offentlig 

skovrejsning 

Jf. Skovrejsningsaftalen giver VandCenter Syd 

tilskud til jordkøb med henblik på offentlig 

skovrejsning i samarbejde med Odense Kommune 

og Naturstyrelsen. Området, der er omfattet af 

Skovrejsningsaftalen, har et samlet areal på ca. 570 

hektar eksklusiv bebyggede og befæstede arealer. 

Beliggenheden fremgår af figur 13. 

Skovrejsningsaftalen forventes revideret i 2015. I 

den forbindelse skal det overvejes at udvide 

området, der er omfattet af aftalen. 

Forhindre forurening af grundvandet 

med pesticider og nitrat i sårbare 

områder. 

Handl. 6.1 

Handl. 8.2 

Tilskud til privat 

skovrejsning 

 

Tilskud til privat skovrejsning i de sårbare områder 

mellem E20 og Sanderumvej. Beliggenheden 

fremgår af figur 13. I området, der er omfattet af 

Skovrejsningsaftalen, vil der som udgangspunkt ikke 

blive ydet tilskud til privat skovrejsning. 

Forhindre forurening af grundvandet 

med pesticider og nitrat i sårbare 

områder. 

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 næroplandet til kildepladsen. 

Forhindre lækage af forurening til 

grundvandsmagasinerne. 

Handl. 5.2 

Miljøvenlig drift af 

golfbaner 

Samarbejde med Odense Eventyr Golf om 

miljøvenlig drift. 

Reduktion af golfbaners forbrug af 

pesticider. 

Handl. 8.3 

Grundvandskampagner 

målrettet private 

 

Oplysningsindsats målrettet boligområder og 

kolonihaver inden for næroplandet til kildepladsen. 

Gennemføres i samarbejde med Odense Kommune. 

Reduktion af pesticidforbruget og 

øget opmærksomhed omkring 

aktiviteter, der medfører risiko for 

forurening af grundvandet. 

Handl. 11 

Grundvandskampagner 

målrettet landbrug og 

erhverv 

Oplysningsindsats målrettet landbrug og erhverv 

inden for næroplandet til kildepladsen. 

Gennemføres i samarbejde med Odense Kommune. 

Reduktion af pesticidforbruget og 

øget opmærksomhed omkring 

aktiviteter, der medfører risiko for 

forurening af grundvandet. 

Handl. 8.4 

Formidling i Elmelund 

Skov 

 

Oplysningsindsats målrettet brugere af Elmelund 

Skov. Gennemføres i samarbejde med Odense 

Kommune. 

 

Øget kendskab til grundvand som 

kilde til rent drikkevand samt 

bevidsthed om, hvad der kan gøres 

for at beskytte grundvandet. 

Handl. 8.5 

Handl. 8.6 

Kloakledninger Undersøgelse af tilstanden af kloakledninger 

indenfor 300 m zoner og BNBO. 

Forhindre lækage af kloakvand til 

grundvandsmagasinerne. 

Handl. 12 

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

Eksercermarken Kildeplads. Tabellen omfatter alene de indsatser, som vil blive gennemført af VandCenter 

Syd. I kolonnen længst til højre er der angivet en reference til Odense Kommunes indsatsplan for 

grundvandsbeskyttelse. 

Som bekendt er der allerede gjort meget for at beskytte grundvandet i indvindingsoplandet til 

Eksercermarken Kildeplads. Figur 13 viser derfor også de områder, hvor der allerede er gennemført 

skovrejsning eller indgået dyrkningsaftaler m.v. med henblik på at beskytte grundvandet. De beskyttede 

områder udgør samlet set et areal på 1,66 km2, hvilket svarer til 27 % af det nære opland til kildepladsen. 
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6. Kildepladsens drift 

Indsatsen med henblik på at beskytte grundvandet på Eksercermarken 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 indsatser, 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).   

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

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

overvågning af grundvandet (lilla prikker). 

6. 1 Boringer 

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

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

indvindingsoplandet til kildepladsen. Resultatet fremgår af bilag 3. På Eksercermarken Kildeplads skal der 

sløjfes i alt 6 pejleboringer, og 5 pejleboringer skal renoveres/erstattes. Indsatsen forventes at kunne 

gennemføres over en periode på 10 år. 
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Der er endvidere foretaget en vurdering af, hvilke af Naturstyrelsens undersøgelsesboringer (udført i 

forbindelse med grundvandskortlægningen), der ønskes overdraget til Odense Kommune med henblik på 

overvågning af grundvandet. Resultatet fremgår ligeledes af bilag 3. I alt én af Naturstyrelsens 

undersøgelsesboringer ønskes overdraget til Odense Kommune.  

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

Eksercermarken Kildeplads. For pejleboringernes vedkommende vurderes der ikke at være behov for at 

udføre flere boringer med henblik på at forbedre overvågningen af kildepladsen.  

For indvindingsboringernes vedkommende vurderes det, at der er behov for at udføre én ny boring på 

kildepladsen over en periode på 10 år. Behovet er således meget begrænset, da kildepladsen må betegnes 

som fuldt udbygget, og alle boringerne endvidere er hensigtsmæssigt placeret og i rimelig stand. Det bør dog 

i denne sammenhæng nævnes, at flere af boringerne på kildepladsen er udført på en sådan måde, at der er 

risiko for skorstenseffekt. VandCenter Syd er ved at udvikle et værktøj, der forhåbentlig vil kunne eliminere 

skorstenseffekten.  

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 afsænkningen 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 gå 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 Eksercermarken Kildeplads har VandCenter Syd 

aktuelt tilladelse til at indvinde 1,2 mio. m3/år. Produktionsmålet er i normaldrift ca. 130 m3/time for 

kildepladsen som helhed. Indvindingen er fordelt blandt indvindingsboringerne som angivet i tabel 3. 

Der er mindre vandkvalitetsmæssige udfordringer, der skal tages højde for i forbindelse med kildepladsens 

drift, og derfor er der i forbindelse med kildepladsmodellen fastsat vandkvalitetsmæssige restriktioner. Målet 

der forfølges i forbindelse med kildepladsens aktuelle drift er således dels at reducere energiforbruget mest 

muligt og dels fastholde/forbedre den nuværende vandkvalitet. 

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 

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.  
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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. 718 E 29 1971 Sand og grus 37,3 - 44,5 m 42,5 %  

145. 719 E 30 1971 Sand og grus 36,2 - 47,3 m 11,5 % 

145. 2025 E 225 1980 Kalk 65 – 90 m 13 % 

145. 2050 E 233 1984 Sand og grus 52,8 - 62,6 m 23 % 

145. 2399 E 257 2000 Sand og grus 21,7 - 27,7 m 10 % 

Tabel 3: Tabellen viser fordelingen af indvindingen mellem indvindingsboringerne på Eksercermarken 

Kildeplads. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om et øjebliksbillede. Der foretages løbende 

tilpasning af vandindvindingsstrategien med henblik på optimering af driften. Fordelingen, der er vist i 

tabellen, er benyttet som grundlag for modelberegninger af indvindingsoplandet til Eksercermarken 

Kildeplads samt ved beregningerne af BNBO.  

6.3 Overvågning 

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

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

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

nære opland til kildepladsen 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.  

I forbindelse med reduktionen af den tidligere ret massive vandindvinding på kildepladsen blev der i 2007 

iværksat en ret omfattende overvågning af grundvandsspejlets beliggenhed. Formålet med overvågningen 

er at følge den afledte effekt i de lavtliggende områder omkring kildepladsen – bl.a. Sanderum Tørvehave og 

Dyrskuepladsen. Den intensive overvågning af grundvandsspejlets beliggenhed fastholdes fremover. 

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 Odense Kommune i henhold til 

Odense Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (jf. handling nr. 4 i indsatsplanen). 
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Et element i overvågningen af Eksercermarken Kildeplads, der hidtil har været fraværende, er overvågning af 

vandføringen i de vandløb, der vurderes at være påvirket af indvindingen. VandCenter Syd har via 

grundvandsmodellen, der er opstillet af Naturstyrelsen i forbindelse med grundvandskortlægningen, 

foretaget en beregning af hvilke vandløbsstrækninger, der er påvirket af indvindingen på Eksercermarken 

Kildeplads. Resultatet fremgår af figur 15.  

Modelberegningerne viser, at indvindingen medfører en reduktion i medianminimumvandføringen på 10 til 

25 % i Hedebækken syd for Eksercermarken Kildeplads. Længere opstrøms i Hedebækken er reduktionen 

noget mindre. Modelberegningerne viser endvidere, at påvirkningen af medianminimumvandføringen i Ryds 

Å og Borreby Møllebæk er på mindre end 2 %. På baggrund af modelberegningerne er der foretaget en 

vurdering af, hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere vandføringsmålestationer med henblik på at 

overvåge vandføringen.  

Da modelberegningerne viser, at det kun er Hedebækken, der er væsentligt påvirket af indvindingen på 

Eksercermarken Kildeplads, og Hedebækken endvidere er lavt målsat i vandplanen, vil der ikke blive opsat 

vandføringsmålestationer med henblik på at overvåge vandføringen.  

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

omkring indvindingsoplandet til Eksercermarken Kildeplads. 
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7. Implementering 

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

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

på VandCenter Syds kildepladser præsenteret.  
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Indsats Beregningsforudsætninger Udgift  

(mio. kr.) 

Tilskud til offentlig skovrejsning En mindre del af arealet, der er omfattet af 

Skovrejsningsaftalen fra 2001, ligger inden for oplandet til 

Eksercermarken Kildeplads. Udgifterne, der vil være 

forbundet med offentlig skovrejsning på dette areal, er 

medregnet i handleplanen for Bolbro Kildeplads. 

0 

Tilskud til privat skovrejsning Inden for indvindingsoplandet til Eksercermarken 

Kildeplads vil VandCenter Syd støtte privat skovrejsning i 

et område på ca. 15 hektar syd for motorvej E20 (jf. figur 

13). Området er dog først og fremmest relevant i forhold 

til beskyttelsen af grundvandet inden for oplandet til 

Bolbro Kildeplads. Udgifterne er derfor medregnet i 

handleplanen for Bolbro Kildeplads. 

0 

Miljøvenlig drift af golfbaner 

 

Omfanget af denne indsats er uafklaret. Ekstern 

finansiering er sandsynlig. 

? 

Tilskud til sløjfning af private brønde og 

boringer 

Det antages, at der vil blive sløjfet 5 private brønde og 

boringer a 10.000 kr. 

0,05 

Grundvandskampagner målrettet 

private samt landbrug og erhverv 

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

gennemføres i samarbejde med Odense Kommune.  

? 

Formidlingsaktiviteter i Elmelund Skov Der er ikke taget stilling til omfanget af denne indsats, der 

gennemføres i samarbejde med Odense Kommune og 

Naturstyrelsen. Indsatsen vil gradvist blive øget i takt med 

skovrejsningen i Elmelund og udvikling af 

formidlingsaktiviteter i tilknytning til skoven. 

? 

Kloakledninger Tilstanden er velkendt og derfor er der ikke behov for 

yderligere indsats. 

0 

Sum  0,05 

Tabel 4: De forventede udgifter til grundvandsbeskyttelse på Eksercermarken 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. 

Tabel 4 viser de forventede udgifter til grundvandsbeskyttelse på Eksercermarken 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 Eksercermarken 

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

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. 

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 

Eksercermarken Kildeplads, da aktiviteterne planlægges løbende i forbindelse med udarbejdelse af 

arbejdsplaner og i samråd med samarbejdsparterne (Odense Kommune og Naturstyrelsen).  

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. 

O
ve

rv
åg

n
in

g 

Indsats Beregningsforudsætninger Driftsudgifter 

(1.000 kr./år) 

Overvågning af grundvandets 

kvalitet 

Overvågning af grundvandets kvalitet i udvalgte pejleboringer 

tilknyttet Eksercermarken Kildeplads jf. bilag 3. 

14 

Overvågning af grundvandsspejlet Overvågning af grundvandsspejlets beliggenhed i pejleboringer 

tilknyttet Eksercermarken Kildeplads jf. bilag 3. 

37 

Sum  51 

Tabel 5: De forventede årlige driftsudgifter til overvågning på Eksercermarken Kildeplads. Interne 

omkostninger er medregnet. 

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 

Abessinsk Brønd: En abessinsk brønd anlægges ved at et jernrør med spids og huller nedrammes til 

grundvandet. Er grundvandet artesisk vil det løbe til jordoverfladen uden brug af pumpe. Abessinske brønde 

blev første gang anvendt i stor stil i forbindelse med englændernes felttog i Abessinien (Etiopien) i 1868 – 

heraf navnet. 

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.  

Bryozoer: 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. 

Dichlobenil: Dichlobenil er et pesticid, der blev solgt i Danmark i perioden fra 1960 til 1997, hvor det blev 

forbudt at anvende pga. risiko for forurening grundvandet. Pesticidet, der blev markedsført som enten Prefix 

eller Casoron, blev benyttet til totalbekæmpelse af ukrudt - fortrinsvis på befæstede arealer (veje, fortove, 

indkørsler, stier, gårdspladser etc.) samt i frugtplantager og haver. Ofte er det ikke dichlobenil man i dag 

finder i grundvandet men derimod nedbrydningsproduktet BAM. 

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. 
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Indvindingsoplandet: 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. 

Landvæsenskommission: Landvæsenskommissionernes hovedopgave var afgørelse af konflikter og bevilling 

af tilladelser, der omhandlede brugen af det åbne land, f.eks. i forbindelse med vandløb, vandforsyning og 

spildevandsafledning, drænings- og afvandingsforanstaltninger, udøvelse af landbrugspligt etc. I starten af 

80’erne blev landvæsenskommissionernes opgaver i betydelig grad overført til amter og kommuner. I 2001 

blev landvæsenskommissionerne endeligt nedlagt. 

 

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. 

Prisloftet: 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. 

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.  

Skovrejsningsaftalen: I 2001 indgik Odense Vandselskab, Odense Kommune og Skov- og Naturstyrelsen en 

aftale om offentlig skovrejsning i Odense Kommune. Skovrejsningsaftalen omfatter et areal på godt 2.000 

hektar, hvoraf mere end halvdelen er beliggende inden for oplandet til VandCenter Syds kildepladser (Bolbro, 

Eksercermarken og Lindved Kildeplads). Skovrejsningsaftalen er den første 3-partsaftale af sin art i Danmark 

og er således historisk. 
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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. 

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 

 


