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1. Tillæg, Elsegårde Vandværk
Dette tillæg vedrørende Elsegårde Vandværk er udarbejdet som et tillæg til redegørelse for GKO Syddjurs. I forbindelse med udarbejdelse af tillægget er der udført følgende:
Modelberegning af indvindingsopland (referenceopland) for Elsegårde Vandværk, på baggrund af den
tilladte indvindingsmængde på 8.000 m3/år.
Beregning af administrativt opland på baggrund af indvindingsopland.
Afgrænsning af sårbarhed, NFI og IO inden for det administrative opland.
Sammenfattende beskrivelse for Elsegårde Vandværk.
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2. Områdeafgrænsning
Nærværende områdeafgrænsning for Elsegårde Vandværk er et tillæg til områdeafgrænsningen for GKO
Syddjurs, som er beskrevet i redegørelsen for GKO Syddjurs. Elsegårde Vandværk ligger udenfor OSD, og er derfor afgrænset som et indvindingsopland udenfor OSD. Elsegårde Vandværk indvinder fra en boring filtersat i
Tebbestup DS. Alle afgrænsninger af sårbarhed, NFI og IO er basseret på sårbarhed i Tebbestrup DS og sker indenfor det administrative opland for Elsegårde Vandværk. Der er overlap med to andre oplande, som blev afrapporteret i Syddjurs redegørelsen, og derfor vil der komme ændringer i sårbarhed, NFI og IO, som beskrives nedenunder.

2.1

Indvindingsopland

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel, se afsnit 4 i Syddjurs redegørelsen, er det administrative
indvindingsopland til Elsegårde vandværk beregnet og optegnet. Indvindingsoplandet er det areal på jordoverfladen hvorunder grundvandet kan strømme hen til den givne indvindingsboring.
I grundvandsmodellen er der gennemført en partikelbanesimulering, hvor partikler placeret i indvindingsboringerne er sporet baglæns til øverste grundvandsspejl. Indvindingsoplandene er efterfølgende optegnet som yderkanten af partikelbanerne tillagt en buffer på 100 m. Endvidere er vandværksboringernes 300 zone medtegnet i
oplandet. For de nærmere detaljer om optegningen af indvindingsoplandene henvises til afsnit 4 i Syddjurs redegørelsen.
Indvindingsoplandene fremgår af Figur 2-1. Bemærk at det administrative indvindingsopland for Elsegårde
Vandværk overlapper to administrative oplande afrapporteret i Syddjurs redegørelsen: Hasnæs Vandværk og
Korsvej Bakke Kildeplads.
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FIGUR 2-1 INDVINDINGSOPLANDE
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2.2

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Processen, som fører frem til afgrænsning af sårbarhed, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder er beskrevet i Syddjurs redegørelsen.
Med henblik på afklaring af sårbarhed er der udarbejdet kort over tykkelse af lerlag over indvindingsmagasinet
samt vandtyper i indvindingsmagasinet. Kortet er vist på Figur 2-2. Det fremgår, at der er ingen eller meget lidt
ler over indvindingsmagasinet og, at der i overensstemmelse hermed er vandtype B i boringerne i oplandet. På
denne baggrund er der udarbejdet et sårbarhedskort over området. Kortet er vist på Figur 2-3. Det fremgår, at
der er stor sårbarhed i indvindingsoplandet.
På baggrund af sårbarhedskortet og kombineret med at der sker grundvandsdannelse til indvindingsmagasinet i
hele oplandet er der udarbejdet et kort over nitratfølsomme indvindingsområder i oplandet til Elsegårde Vandværk. Kortet er vist på Figur 2-4. Det fremgår, at hele indvindingsoplandet er afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. Der er kun lille forskel til den tidligere NFI-afgrænsning for det aktuelle område.
Inden for det nitratfølsomme indvindingsområde afgrænses indsatsområder (IO), hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat. Afgrænsningen sker på baggrund af en
konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne. Afgrænsningen af IO for indvindingsoplandet til Elsegårde Vandværk er vist på Figur 2-5.
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FIGUR 2-2 LERTYKKELSE OG VANDTYPE.
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FIGUR 2-3 SÅRBARHEDSZONERING.
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FIGUR 2-4 NITRATFØLSOMT INDVINDINGSOMRÅDE OG TIDLIGERE NITRATFØLSOMT INDVINDINGSOMRÅDE I OPLANDET TIL ELSEGÅRDE VANDVÆRK.
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FIGUR 2-5 INDSATSOMRÅDER I OSD OG INDVINDINGSLANDE UDENFOR OSD

2.3

Andringer i NFI og IO for GKO Syddjurs

NFI og IO fra Syddjurs redegørelsen og fra dette tillæg er vist på Figur 2-6. Det fremgår, at kortlægningen ved
Elsegårde Vandværk har givet anledning til, at der er suppleret med yderligere NFI og IO i et område, hvor der
ikke er overlap med andre oplande. Korsvej Bakke Kildeplads indvinder fra samme magasin som Elsegårde
Vandværk, og i området hvor de to magasiner overlapper, er der ikke ændringer i NFI og IO. Hasnæs Vandværk
indvinder til gengæld fra Saale DS, som overlejres af kattegatleret, og er mere beskyttet. Derfor er der fortaget en
tilføjelse af både NFI og IO hvor oplande for Hasnæs Vandværk og Elsegårde Vandværk overlapper.
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FIGUR 2-6 FORSKEL MELLEM AFGRÆNSNING AF NFI OG IO I SYDDJURS REDEGØRELSEN OG AFGRÆNSNINGEN I OPLANDET FOR ELSEGÅRDE VANDVÆRK.
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2.4

Sammenfattende beskrivelse for Elsegårde Vandværk

Vandværksbeskrivelse

Elsegårde Vandværk har én aktiv vandværksboringer 91.98, der ligger i et landbrugsområde omkring 3 km sydøst for Ebeltoft. Boringen er etableret i 1996 og er filtersat fra 22-25
m u.t.

Geologi og indvindingsforhold

Elsegårde Vandværk indvinder fra et øvre sandlag (Tebbestrup DS), som strækker sig fra
terræn til ca. 25 m u.t. Tebbestrup DS er et frit sandmagasin, der dog stedvist kan være
spændt som følge af indskudte tynde lerdæklag (overvejende mindre end 5 m tykke). Magasinet er derfor sårbart.

NFI

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske
forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, der
indvindes fra, foretaget en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).
Kortlægningen har vist, at det øvre sandmagasin, som vandværket indvinder fra er sårbart,
da der ikke er noget beskyttende lerdæklag. Samtidig indvindes der fra boringen nitratsårbart og nitratholdigt vand. Indvindingsoplandet er derfor afgrænset til stor nitratsårbarhed. Over grundvandsmagasiner, der er afgrænset til at have stor eller nogen sårbarhed
over for nitrat, og hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er
der afgrænset NFI, i hele indvindingsoplandet til Elsegårde Vandværk.

IO

På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvindingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er
behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor
nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset indsatsområde
(IO) i hele indvindingsoplandet.

Arealanvendelse

Indvindingsoplandet til Elsegårde Vandværk ligger inden for område med drikkevandsinteresser (OD). Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgøres primært af landbrug. Derudover er der enkelte bebyggede arealer samt et meget lilleområde med natur og ferskvand. Der er ingen V1- eller V2-kortlagte lokaliteter i indvindingsoplandet.

Nitrat

Der indvindes fra et sårbart magasin over kattegatleret, hvor vandtypen i DGU nr. 91.98 er
B med et stigende nitratindhold siden midten af 1990’erne, som nu er omkring 25 mg/l.

Sprøjtemidler

Der er ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne.

Andre stoffer

Der er ikke konstateret kritiske indhold af de øvrige parametre. Indholdet af sulfat er næsten stabilt omkring 50-60 mg/l, hvilket er forventeligt, da der ikke er nitratreducerende
lag til at omdanne nitrat til sulfat.

Miljøfremmede
stoffer

Der er hverken konstateret indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler indenfor indvindingsoplandet.

Naturligt forekommende stoffer

Der er ikke konstateret forhøjede indhold af naturlige stoffer i indvindingsboringerne.
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