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Vandværksboringer sløjfet siden 2006 på grund af nitrat eller pesticider over grænseværdien
Der er gennemført en undersøgelse af hvor mange vandværksboringer i Aalborg Kommune, der siden
2006 er blevet sløjfet med et indhold af nitrat eller pesticider. Grænseværdierne for pesticider er 0,1
µg/liter for hvert enkelt pesticid og samtidig må summen af pesticiderne ikke overstige 0,5 µg/liter.
Grænseværdien for nitrat er 50 mg/liter.
Der er pr. 8. februar 2016 - 241 vandværksboringer i Aalborg Kommune.
Nedenstående tabel viser hvilke vandværksboringer, der siden 2006 er sløjfet på baggrund af nitrat eller
pesticider. Det er i tabellen samtidig angivet hvilken arealanvendelse, der er i området, hvor boringen er
placeret. I et senere afsnit fremgår udviklingskurverne for nedenstående boringer.
Vandværk

DGU nr.

Nøvling Vandværk
St. Restrup Vandværk
(Nord)
St. Restrup Vandværk
(Nibevej)
Vaarst Vandværk

34.504
34.414

Årsag til lukning Den angivne parameter blev fundet over
grænseværdien, hvor andet ikke er angivet
Nitrat – sløjfet i 2011
Nitrat – sløjfet i 2008
Nedbrydningsprodukter fra atrazin samt atrazin
(ikke godkendt pesticid – forbudt i 1994), Simazin (ikke godkendt pesticid – forbudt i 2005)
BAM (nedbrydningsprodukt fra pesticiderne
Prefix og Casoron som blev forbudt i 1997) (Alle
under grænseværdien) – sløjfet i 2008
Nitrat – sløjfet i 2007
BAM under grænseværdien (nedbrydningsprodukt fra pesticiderne Prefix og Casoron som blev
forbudt i 1997) og sammenstyrtningsrisiko –
sløjfet i 2013
Bentazon (godkendt pesticid med anvendelsesbegrænsninger) – sløjfet i 2012
Bentazon (godkendt pesticid med anvendelsesbegrænsninger) – sløjfet i 2012
Nitrat – sløjfet i 2014
Nitrat – sløjfet i 2010

AFV Flødal
AFV Øster Uttrup

34.1766
26.3693
26.2405

Dall Villaby Vandværk
Frejlev Vandværk

34.2009
34.752

Luneborg og omegns
Vandværk

16.371

34.1408

Nitrat – sløjfet i 2010

Land

34.561

Spredt by

Vejgaard Vandværk
(Carl Blochs Vej)

26.3946

Vestbjerg Vandværk,

26.2340

Atrazin (ikke godkendt pesticid – forbudt i 1994)
– sløjfet i 2006
BAM (nedbrydningsprodukt fra pesticiderne
Prefix og Casoron som blev forbudt i 1997) –
sløjfet i 2014
Nedbrydningsprodukter fra Atrazin (ikke god-

16.372

Boringsplacering
Land
Spredt by
Spredt by

Land
By

Spredt by
Spredt by
By
Land

By

By

Gyldenrisvej
26.2062

Volsted Vandværk

34.413

kendt pesticid - forbudt i 1994)) – sløjfet i 2013
Nedbrydningsprodukter fra Atrazin (ikke godkendt pesticid - forbudt i 1994)) under grænseværdien – sløjfet i 2013
Nitrat – sløjfet i 2013

By

Land

Forklaring til tabel
I henhold til tabellen er de sløjfede boringer placeret i enten land-, by- eller spredt by. Der er i nedenstående punkter knyttet en kommentar til de fem boringer, der er placeret i et område med spredt by.
- AFV Øster Uttrups sløjfede boringer er placeret i et landområde, men en stor del af indvindingsoplandet er placeret i byområde.
- Luneborg og omegns vandværks to boringer er placeret tæt på nogle få ejendomme, mens resten af indvindingsoplandet er placeret i landområde.
- Vaarst Vandværks boring er placeret i udkanten af et byområde, mens indvindingsoplandet er
placeret i landområde.
Boringer sløjfet med fund af pesticider og et forhøjet indhold af nitrat under grænseværdien
Ud over de boringer, der fremgår af ovenstående tabel, er der en række vandværksboringer, hvor sløjfningsårsagen ikke er angivet, men hvor der er fund af flere forskellige pesticider og/eller nitrat under
grænseværdien. Disse boringer fremgår i nedenstående afsnit, mens udviklingskurverne fremgår af et
senere afsnit. Der vil være vandværker, der ikke afventer en overskridelse af grænseværdien, før der
iværksættes en alternativ forsyning af forbrugerne, og boringerne tages ud af drift.
Nr. Uttrup Vandværk, Hjørringvejs to boringer (26.1011 og 26.2401) blev sløjfet i 2009. Baggrunden for
sløjfningen er usikker, men af vandværkets handlingsplan fra 2006 fremgår følgende: ”Fund af en lang
række miljøfremmede stoffer, et stigende kloridindhold, relativt høje nitratkoncentrationer og høje arsenkoncentrationer ved Hjørringvejens Kildeplads gør kildepladsen meget problematisk og det kan ikke
anbefales at kildepladsen indgår i drikkevandsforsyningen” Der er dermed indikationer af, af boringerne
blev sløjfet på baggrund af vandkvalitetsproblemer.
Engholm Vandværks to boringer (35.26 og 35.499) blev sløjfet i 2007. Nitratindholdet i de to boringer
var mellem 42-44 mg/liter, og der var i begge boringer i en årrække fundet BAM, et nedbrydningsprodukt fra Atrazin og Atrazin, dog under grænseværdien. Det vides ikke om boringerne blev sløjfet på
grund af et højt nitratindhold kombineret med flere pesticider under grænseværdien.
Derudover er der en række vandværksboringer, der er sløjfet af andre årssager som fx sammenstyrtning, alder, nedlæggelse af kildepladser osv.
Yderligere informationer
Nedenstående er en angivelse af vandværker, der i øjeblikket har problemer med at overholde grænseværdierne for nitrat og pesticider i boringerne.
Vester Hassing Vandværk har i en periode neddroslet indvindingsmængden på én indvindingsboring
(DGU nr. 27.568) på baggrund af glyphosat på to gange grænseværdien. Der blev samtidig blandet
med vand fra en anden boring, således at grænseværdien ikke blev overskredet. Seneste analyse viser,
at der ikke længere er glyphosat i boringen, hvorfor den sættes i normal drift igen. Glyphosat stammer
fra Round-up, som er et godkendt pesticid. Derudover har Vester Hassing Vandværk en blandingstilladelse, da der i perioden 2013-2015 er fundet metribuz-desam-diket tæt på grænseværdien. På den
måde sikres, at grænseværdien ikke overskrides i afgang vandværk. Metribuz-desam-diket er et nedbrydningsprodukt, der stammer fra Metribuzin, som blev forbudt i 2004.
Skørbæk Hedehuse Vandværk har taget én indvindingsboring ud af drift (DGU nr. 33.391) i 2015 på
grund af bentazon over grænseværdien. Boringen er ikke sløjfet.
Kølby Vandværks nitratindhold svinger omkring grænseværdien.
Gunderup Vandværk overskred i 2014 grænseværdien for BAM med mere en 1,5 gang i boringen med
DGU nr. 34.2632, men har i de efterfølgende analyser overholdt grænseværdien.

2/12

Lindholm Vandværk, Voerbjergvej fandt i 2015 glyphosat på næsten 3 gange grænseværdien i afgang
vandværk, men har ikke kunne genfinde glyphosat i boringerne. Samtidig har Lindholm Vandværk en
blandingstilladelse, da der i 2014 blev fundet et nedbrydningsprodukt fra atrazin over grænseværdien i
DGU nr. 26.4053.
På to af Vand A/S’ kildepladser indvindes der vand fra en boring/boringer, hvor indholdet af nitrat mindst
én gang har været 50 mg/l eller derover. Det drejer sig om følgende tre boringer: AFV-Kongshøj, DGU
34.2612 (B3), AFV-Engkilden, DGU 34.0236 (B3) og DGU 34.1043 (B5). Vandet fra boringerne blandes
med vand fra andre boringer. Derved sikres det, at grænseværdien på ledningsnettet overholdes.
Der er ved Vand A/S’s to kildepladser Drastrup og Kongshøj aktive afværgepumpninger på baggrund af
konstaterede pesticidpunktkilder. Hvis der ikke afværgepumpes, er der en risiko for, at pesticidforureningen når indvindingsboringerne.
Ny etablerede vandværksboringer siden 2006
Siden 2006 er 37 nye vandværksboringer sat i drift. I nedenstående tabel fremgår baggrunden for etableringen af boringerne.
Vandværk
Arndrup Vandforsyningsselskab
Dall Villaby Vandværk
Frejlev Vandværk, Kalmanparken
Gistrup Vandværk, Hadsundvej
Gl. Sulsted Vandværk
Horsens-Langholt Vandværk
Klarup Vandværk, Kochs Vase
Lindholm Vandværk, Kammerdalen

Nr. Uttrup Vandværk, Hvorup Kirkevej
Oppelstrup Vandværk
Ulsted Ålebæk Vandværk

Vadum Vandværk
Vejgaard Vandværk, Golfparken

Vestbjerg Vandværk, Stakladen
Vester Hassing Vandværk, Aslundvej
Vester Hassing Vandværk,
Ø. Hassingvej
Vodskov Vandværk, Drøvten
Vodskov Vandværk, Vesterbæk
Vaarst Vandværk
Vand A/S, Kildepladsen Flødal
Vand A/S, Kildepladsen Kongshøj
Vand A/S, Kildepladsen Sønderholm
Plantage

DGU nr.
34.2844
34.3208
34.3576
34.3515
26.5528
26.5573
27.1181
34.2848
34.2611
26.5535
26.5615
26.5616
26.5353
34.3200
27.1236
271221
27.1220
26.5406
26.5405
34.2945
34.3329
34.3328
34.3331
26.5630
27.1096
27.1095
27.1055
26.5544
26.5543
26.5556
34.2905
34.3579
34.3536
34.3244
33.1040
33.1039
33.1159

År for etablering - baggrund
2005 – Ny kildeplads
2007 – Overboring
2013 – Ny boring på eksisterende kildeplads
2011 – Overboring
2008 – Erstatningsboring
2011 – Erstatningsboring
2011 – Ny boring på eksisterende kildeplads
2007 – Ny kildeplads
2007 – Ny kildeplads
2009 – Ny kildeplads
2012 – Ny kildeplads
2012 – Ny kildeplads
2006 – Ny boring på eksisterende kildeplads
2006 – Ny boring på eksisterende kildeplads
2015 – Ny boring på eksisterende kildeplads
2014 – Ny boring på eksisterende kildeplads
2014 – Ny boring på eksisterende kildeplads
2007 – Ny boring på eksisterende kildeplads
2007 – Ny boring på eksisterende kildeplads
2007 – Ny kildeplads
2009 – Ny kildeplads
2009 – Ny kildeplads
2009 – Ny kildeplads
2013 – Erstatningsboring
2010 – Ny boring på eksisterende kildeplads
2010 – Ny kildeplads
2008 – Ny kildeplads
2009 – Erstatningsboring
2009 – Erstatningsboring
2010 – Overboring
2006 – Ny boring på eksisterende kildeplads
2013 – Overboring
2011 – Overboring
2008 – Erstatningsboring
2006 – Ny kildeplads
2006 – Ny kildeplads
2010 – Ny kildeplads

Note: En erstatningsboring skal som udgangspunkt etableres inden for en radius af 5 meter fra den boring den erstatter. Ved en
overboring bores den eksisterende boring dybere og boringen får et nyt DGU nr.
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Det vil sige, at der er gennemført 5 overboringer, etableret 6 erstatningsboringer, 15 boringer på nye
kildepladser og 11 nye boringer på eksisterende kildepladser.
Derudover er Vand A/S i gang med at etablere to nye kildepladser i henholdsvis Volsted Plantage og
Lundby Krat og har været det i en længere årrække. De første undersøgelser i Volsted Plantage blev
foretaget for ca. 10 år siden, og den første prøveboring blev etableret i Lundby Krat i 2005. De to kildepladser er endnu ikke en del af drikkevandsforsyningen.
Udviklingskurver for vandværksboringer der siden 2006 er blevet sløjfet pga. nitrat eller pesticider
Det er ikke alle sløjfede boringer, hvor grænseværdien har været overskredet. Grænseværdien for
pesticider er 0,1 µg/liter for hvert enkelt pesticid og samtidig må summen af pesticiderne ikke overstige
0,5 µg/liter. Grænseværdien for nitrat er 50 mg/liter.
AFV Flødal – DGU nr. 34.1766

AFV Øster Uttrup – DGU nr. 26.2405 og DGU nr. 26.3693
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Dall Villaby Vandværk - DGU nr. 34.2009

Frejlev Vandværk – DGU nr. 34.752

Luneborg og Omegns Vandværk – DGU nr. 16.371 og DGU nr. 16.372
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Nøvling vandværk – DGU nr. 34.504

St. Restrup Vandværk Nord – DGU nr. 34.414

St. Restrup Vandværk Nibevej – DGU nr. 34.1408
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Vaarst Vandværk – DGU nr. 34.561

Vejgaard Vandværk, Carl Blochs Vej – DGU nr. 26.3946

Vestbjerg Vandværk, Gyldenrisvej – DGU nr. 26.2340

8/12

Volsted Vandværk – DGU nr. 34.413

Udviklingskurver for vandværksboringer, der har nitrat eller pesticider over grænseværdien,
men ikke er sløjfet
Nedenstående vandværksboringer afventer sløjfning eller indgår stadig i drikkevandsforsyningen, idet
der blandes med vand fra andre boringer, for at sikre at grænseværdien overholdes ved forbrugerne.
Grænseværdien for pesticider er 0,1 µg/liter for hvert enkelt pesticid og samtidig må summen af pesticiderne ikke overstige 0,5 µg/liter. Grænseværdien for nitrat er 50 mg/liter.
Vester Hassing Vandværk, Aslundvej kildeplads – DGU nr. 27.568
Den seneste analyse for glyphosat i DGU nr. 27.568 ligger under grænseværdien. Denne analyse fremgår ikke af nedenstående figur, da prøven endnu ikke figurerer i databasen.
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Skørbæk Hedehuse Vandværk – DGU nr. 33.391
Den seneste analyse for bentazon i DGU nr. 33.391 ligger over grænseværdien. Denne analyse fremgår ikke af nedenstående figur, da prøven endnu ikke figurerer i databasen.

Kølby Vandværk – DGU nr. 32.980 og 32.981
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Gunderup Vandværk – DGU nr. 34.2632

Lindholm Vandværk – Afgang vandværk (Glyphosat blev ikke genfundet i boringerne)

Lindholm Vandværk – DGU nr. 26.4053
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AFV-Kongshøj – DGU nr. 34.2612

AFV-Engkilde - DGU nr. 34.236 og 34.1043
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