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1 RESUME 

Nærværende notat udgør en del af afrapporteringen af forundersøgelsesprojektet vedrø-
rende de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkule-
rede akvakulturanlæg.

Som grundlag for analysen er valgt data for et skitseprojekteret 3.000 tons/år dambrug 
ved Kærhede tæt ved Sdr. Felding i Skjern Å’s opland. Dambruget er tænkt anlagt i iso-
lerede bygninger og med en basal forsyning af vand til driften i form af grundvandsind-
vinding med en efterfølgende nedsivning af dette i laguner.

1.1 Problemstillinger 

Følgende overordnede problemstillinger i forhold til grundvand og recipienter er blevet 
undersøgt og beskrevet i nærværende notat: 

1) De hydrogeologiske mulighederne for at indvinde tilstrækkelig mængder af grund-
vand til driften af anlægget; 

2) De grundvandshydrauliske og recipientmæssige konsekvenser af den påtænkte ind-
vinding;

3) De hydrogeologiske muligheder for at infiltrere vand til grundvandssystemet; 

4) De vandkvalitetsmæssige forhold ved infiltration; 

5) Konsekvenser for vandkvaliteten i grundvandssystemet og nedstrøms beliggende re-
cipienter ved infiltration gennem infiltrationsbassiner herunder en vurdering af mu-
ligheden for at opsamle og genanvende vand via drænsystem. 

1.2 Gennemførte undersøgelser 

Som baggrund for løsning af ovenfor nævnte problemstillinger er der gennemført en 
række undersøgelser: 

1) Indsamling og sammenstilling af eksisterende viden om de geologiske, hydrogeolo-
giske og hydrologiske forhold i området, herunder boredata fra GEUS´s boredata-
base PC-Jupiter, gennemgang af en regional integreret grundvands- og overflade-
vandsmodel for oplandet til Ringkøbing Fjord, vandanalyser fra nærliggende 
boringer mv. 

2) Prøvegravninger i området med henblik på at bestemme jordfysiske parametre, be-
liggenheden af grundvandsspejlet og vurdere vandkvaliteten i det overfladenære 
grundvandsmagasin (jordfysiske parametre endnu ikke bestemt); 

3) Prøvetagning af vandprøver fra nærliggende markvandingsboringer med henblik på 
at vurdere vandkvaliteten af det øvre og det nedre grundvandsmagasin; (ikke gen-
nemført endnu) 
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4) Udvikling af en grundvandsmodel for området med henblik på at vurdere mulighe-
derne for at indvinde den påtænkte vandmængde samt vurdere de grundvandshy-
drauliske og recipientmæssige konsekvenser ved indvindingen og infiltrationen un-
der drift af anlægget; 

5) Udvikling af en model til beskrivelse af infiltrationen i infiltrationsbassinerne samt 
vurdere muligheder for omsætning af N i og under disse; 

6) Vurderinger af konsekvenserne for vandkvaliteten i grundvandssystemet og reci-
pienter beliggende nedstrøms infiltrationsanlægget herunder at vurdere muligheden 
for at opsamle og genanvende infiltrationsvandet. 

1.3 Resultater 

De indsamlede data og andre undersøgelser i området vedrørende de geologiske og hy-
drogeologiske forhold viser, at der formentlig er gode muligheder for indvinding af til-
strækkelig mængde grundvand af god kvalitet til at forsyne Dambruget. Der findes i 
området en del boringer, som anvendes til markvanding, ligesom der indvindes til vand-
forsyningsformål og andre formål (herunder en boring til det eksisterende Kærhede 
dambrug). I området, hvor indvindingsboringerne tænkes etableret findes der et øvre, 
frit grundvandsmagasin på 25-30 m tykkelse bestående af mellemkornet sand. Dette 
magasin underlejres af en ca. 30 m tyk morænelersformation, som igen underlejres af et 
(mindst) 30 m tykt nedre, spændt grundvandsmagasin. Begge magasiner udnyttes til 
indvinding.

Den naturlige grundvandsstrømning er nordnordvestlig mod Skjern Å og grundvands-
spejlet er beliggende nogle få meter under terræn (i området, hvor der påtænkes infiltra-
tion er grundvandsspejlet beliggende 0,6 m under terræn!). 

I det øvre grundvandsmagasin er der øverst en oxisk og formentlig nitratholdig zone, 
men en del af magasinet er reduceret med nitrat og iltfrit vand indeholdende ca. 2 mg/l 
jern-forbindelser. Det nedre magasin er nitratfrit og indeholder ligeledes ca. 2 mg/l jern-
forbindelser (disse tal er baseret på vandanalyser fra Sdr. Felding vandværk, men for-
ventes at repræsentere området). 

1.4 Anbefalinger 

På denne baggrund anbefales det, at grundvandsindvindingen foretages fra det nedre 
grundvandsmagasin. Den udviklede grundvandsmodel bekræfter således, at der er gode 
muligheder for at indvinde den forventede vandmængde på 25, 50 eller 75 l/s fra det 
nedre grundvandsmagasin. Der vil ske en afsænkning af grundvandsspejlet på op til 8 m 
med en influensradius på op til 2 km. Det forventes dog ikke, at andre indvindere i om-
rådet vil blive påvirket mærkbart af denne afsænkning. I området omkring og nedstrøms 
indvindingerne er der en risiko for at grundvandsstrømmen vendes, og der kan fore-
komme tilstrømning fra infiltrationsområdet tilbage til indvindingsboringerne. Dette af-
hænger dog af de helt lokale geologiske og hydrogeologiske forhold, men det vurderes, 
at vandkvaliteten af indvindingsvandet ikke vil påvirkes af dette forhold. 
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Hvis der sker en infiltration af det hele eller størstedelen af den anvendte vandmængde 
til grundvandssystemet, vil der ikke være en mærkbar påvirkning af vandtilstrømningen 
til Skjern Å. 

Beregningerne af vand- og stofbalancer i infiltrationsområdet viser, at der sker en meget 
begrænset denitrifikation i og under infiltrationsbassinerne. Med de forventede vand-
mængder og indhold af kvælstof i procesvandet vil belastningen af grundvandssystemet 
(og drænsystemet) være ca. 20 tons NO3-N/år svarende til en koncentration på ca. 24, 
13 og 8 mg/l NO3

-N i 25, 50 og 75 l/s fordelt på 2.4 ha. Beregningerne viser, at kun ca. 
1.5 % strømmer forbi drænene, men dette vil afhænge af de helt lokale hydrogeologiske 
forhold samt opbygningen af infiltrationsbassinerne og drænsystemet. 

Det infiltrerende vand vil blandes med grundvandet i den øverste zone af grundvandssy-
stemet. Overslagsberegninger viser, at den infiltrerende vandmængde – hvis der ikke 
drænes under infiltrationsbassinerne – vil strømme ned til ca. 20 meters dybde og be-
væge sig mod Skjern Å med en hastighed på ca. 250 m/år, men vil formentlig overve-
jende strømme i den oxiske zone mod Skjern Å. I denne zone er der ingen nitratredukti-
on, og det må forventes, at belastningen af Skjern Å vil være markant. Den del af det 
infiltrerende vand, som strømmer ned i den reducerede zone vil reduceres, og selv om 
reduktionskapaciteten må forventes af være begrænset vil der formentlig være kapacitet 
nok til at omsætte denne del af NO3 belastningen. Der er i disse betragtninger foretaget 
en del skøn, som vil have afgørende betydning for det egentlige omsætningspotentiale. 

På denne baggrund anbefales det at undersøge mulighederne for at denitrificere proces-
vandet yderligere før infiltration. 

Yderligere anbefales det at foretage yderligere undersøgelser af de grundvandshydrauli-
ske og sedimentologiske forhold nedstrøms infiltrationsanlægget for at klarlægge mu-
lighederne for omsætning i grundvandszonen yderligere. 

Det forventes ikke at være muligt, at genanvende det infiltrerende vand opsamlet i et 
drænsystem under infiltrationsanlægget i produktionen dels på grund af det høje indhold 
af næringsstoffer dels på grund af, at temperaturen af vandet formentlig er for høj. 
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2 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 

Nærværende notat udgør en del af afrapporteringen af forundersøgelsesprojektet vedrø-
rende de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkule-
rede akvakulturanlæg.  

Som grundlag for analysen er valgt data for et skitseprojekteret 3.000 tons/år dambrug 
ved Kærhede tæt ved Sdr. Felding i Skjern Å’s opland. Dambruget er tænkt anlagt i iso-
lerede bygninger og med en basal forsyning af vand til driften i form af grundvandsind-
vinding med en efterfølgende nedsivning af dette i laguner. Skæbnen af det nedsivende 
vand afhænger af de lokale forhold, men det forventes, at en del skal opsamles igen i et 
underliggende drænsystem. 

3 OMFANG OG GENNEMFØRELSE 

Notatet belyser de grundvandshydrauliske og vandkvalitetsmæssige aspekter ved etable-
ringen af anlægget gennem et antal konsekvensberegninger. 

Der er i forprojektet lagt op til at følgende grundvandsforhold skal undersøges: 

1) De hydrogeologiske mulighederne for at indvinde tilstrækkelig mængder af grund-
vand til driften af anlægget; 

2) De grundvandshydrauliske og recipientmæssige konsekvenser af den påtænkte ind-
vinding;

3) De hydrogeologiske muligheder for at infiltrere vand til grundvandssystemet; 

4) De vandkvalitetsmæssige forhold ved infiltration; 

5) Konsekvenser for vandkvaliteten i grundvandssystemet og nedstrøms beliggende re-
cipienter ved infiltration gennem infiltrationsbassiner herunder en vurdering af mu-
ligheden for at opsamle og genanvende vand via drænsystem. 

Nærværende notat belyser ovennævnte problemstillinger gennem feltundersøgelser samt 
et antal konsekvensberegninger kombineret med litteraturstudier af indgående proces-
ser.
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4 RESULTATER 

4.1 Tidligere undersøgelser 

I dette kapitel beskrives kendskabet til området baseret på tidligere undersøgelser. 

4.1.1 Oplandsmodel for Ringkøbing Fjord 
Som udgangspunkt for udviklingen af grundvandsmodellen for projektområdet ved 
Kærhede er der benyttet en eksisterende oplandsmodel udviklet af DHI for Ringkøbing 
Amt (Ringkøbing Amt, 2004). Oplandsmodellen, som er udviklet til undersøgelse af ni-
tratbelastningen til Ringkøbing Fjord, bygger på en række data og informationer, som 
hermed udnyttes. Selve grundvandsmodellen er udviklet på baggrund af en eksisterende 
grundvandsmodel udviklet af Amtet. Den geologiske og hydrogeologiske tolkning i op-
landsmodellen er direkte overført fra grundvandsmodellen, idet det dog er valgt at sim-
plificere den geologiske lagdeling og fravælge dybe ikke-betydende geologiske lag. 

Den numeriske strømningsmodel udviklet for N-transport til Ringkøbing Fjord er be-
tegnet som en integreret, hydrologisk transportmodel. Forudsætningen for at simulere 
N-transport og omsætning er en opdeling af massefluxe i tid og sted for både grundvand 
og overfladevand i forhold til transportveje, reducerende zoner og opholdstider. Her 
spiller simulering af afstrømning fra nedsivning på markniveau til afstrømning via dræn 
eller grundvand til vandløbssystem, søer, vådområder og fjord en central rolle. 

Den integrerede strømningsmodel indeholder en fuld grundvandsmodel og en detaljeret 
overfladevandsmodel. De to domæner er distribuerede og dynamisk koblede, hvilket 
dels åbner mulighed for simulering af rumligt og tidligt varierende udveksling (eksem-
pelvis udsivende grundvand til vandløb og grundvandsindvindingens effekt på vandlø-
benes vandføring), dels sammenhængen mellem dræning fra landbrugsarealer og dræn-
afstrømningens ofte dominerende andel af afstrømningen til enkelte vandløbsstræknin-
ger og til fjorden. 

Modelområde 
Modelområdet dækker oplandet til Ringkøbing Fjord fra den jyske højderyg i øst til Ve-
sterhavet i vest. Modelområdet udgør ca. 3767 km2, hvilket udover afstrømningsoplan-
det til Ringkøbing Fjord også inkluderer Ringkøbing og Stadil Fjorde samt en bræmme 
langs vestkysten, der afvander til havet. Skjern Å’s opland på ca. 2500 km2 dækker stør-
stedelen, ca. 480 km2 nord for Ringkøbing Fjord afstrømmer gennem Stadil fjord og 
Von Å, imens den resterende del af oplandet udgøres af oplande til mindre vandløb og 
drænede arealer (herunder pumpelag) tæt på fjorden. 

Udgangspunktet for afgrænsningen af modelområdet har været overfladevandsskel de-
fineret fra topografisk data. Grundvandsskel er forudsat sammenfaldende med overflad-
vandsskel, hvilket er rimeligt for de øvre magasiner inkluderet i modellen (Ribe forma-
tionen er ikke inkluderet i modellen, da stoftransport i de dybeste magasiner med 
gammel grundvand er ubetydelig i forhold til transporten via overfladenære magasiner). 
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Det relativt store modelområde opdeles i ca. 16,000 beregningsceller pr. lag i grund-
vandsmodellen. Modellens beregningsnet er valgt ud fra et kompromis mellem ønsket 
om så høj detaljeringsgrad som muligt og den krævede beregningstid. I forhold til mo-
delområdets arealmæssige udstrækning og målsætningen om primært at simulere den 
samlede belastning fra oplandet til fjorden er et 500*500 m gridnet fundet passende. 

Figur 4.1 Modelområde for Ringkøbing Fjord oplandsmodel 

Skalaeffekter 
Valget af 500 m beregningselementer i den integrerede hydrologiske model dikterer 
dels, hvilken rumlig opløsning modellens resultater vil have, og dels hvilken størrelse af 
beregningselementer, som modelinput og modelparametre gælder for. Variationer in-
denfor et 500 m x 500 m element (sub-skala) er ikke eksplicit indeholdt i modellen og 
den kan derfor ikke bruges til at beskrive variation i strømnings-, transport- og omsæt-
ningsprocesser under denne skala.

Oplandsmodellens udstrækning og modellens primære anvendelse til simulering af N 
belastning af fjorden er af betydning for den rumlige skala strømnings- og transportpro-
cesserne repræsenteres på. Parametre hørende til eksempelvis N-omsætningsrater i et 
punkt kan bestemmes ved i et punkt at udtage en prøve og teste den i laboratoriet. Pa-
rametrene i oplandsmodellen vil derimod repræsentere den samlede omsætning i et vo-
lumen af vandløb, søer eller grundvand og er derfor ikke direkte sammenlignelige med 
værdier bestemt i et enkelt punkt. Det betyder i praksis at modellens parametre beskri-
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ves som ”effektive” parametre, hvilket indikerer, at de relaterer sig til de almindeligt fo-
rekommende intervaller for parametre, men sigter mod en nettoeffekt på modellens 500 
m skala. Det indebærer samtidigt, at valg af parametre til dels er afhængigt af den valgte 
skala.

Skalaen spiller ligeledes en rolle i forhold til rumlig opløsning af f.eks. ådale, hvor N-
fjernelse i vådområder og den mere detaljerede udveksling af stof og vand mellem 
grundvand og overfladevand foregår på en rumlig skala, der i flere tilfælde vil være fi-
nere end 500 m. Gennem afpasning af modelparametre inkluderes detaljerede effekter 
implicit i middelværdien for beregningselementet, men det er væsentligt at understrege, 
at en videregående analyse for strømning, transport og omsætning i områder af størrel-
sesordenen 500 m x 500 m og herunder kræver detailskalamodel. I fortolkning af mo-
delresultater er denne begrænsning af betydning. 

Grundvand og geologi 
Udgangspunktet for udvikling af den integrerede models grundvandskomponent har væ-
ret en tidligere udviklet grundvandsmodel dækkende hele Ringkøbing Amt. Det er ved 
projektets start valgt at udnytte den eksisterende MODFLOW grundvandsmodel for 
Ringkøbing Amt og dermed den geologiske og hydrogeologiske fortolkning, den bygger 
på.

Geologien i Ringkøbing Fjords opland er præget af bakkeøer, hedesletter og kystområ-
der. De kvartære aflejringer ved bakkeøerne er karakteriseret ved vekslende sandede og 
lerede aflejringer, imens hedesletterne er overvejende domineret af smeltevandssand. 
Mod vest optræder sandede og stedvis siltede klitlandskaber og marskområder.  

Oplandsmodellens konceptuelle geologiske model følger den tidligere udviklede an-
vendt i den integrerede MIKE SHE/MIKE 11 oplandsmodel. Det vil sige at inddelingen 
i lag er fulgt. 

Ringkøbing Amts regionale grundvands-
model 

Integreret model for strømning, transport og omsæt-
ning i Ringkøbing Fjords opland  

Lag 1: Morænelersdække der primært findes 
på bakkeøerne (0-60 m tykt, lavpermeabelt ) 

Inkluderet , overvejende oxisk 

Lag 2: Kvartært sand der udgør det frie ma-
gasin på hedesletter (10-30 m tykt, højper-
meabelt)

Inkluderet, delvist reduceret 

Lag 3: Moræneler, smeltevandsler og silt 
(lavpermeabelt)  

Inkluderet, overvejende reduceret 

Lag 4: Kvartært / tertiært smeltevandssand 
og kvarts/glimmer sand 

Inkluderet, fuldt reduceret 

Lag 5: Moræneler og smeltevandsler Ikke inkluderet, fuldt reduceret 

Lag 6: Regional kvartært/tertiært sandlag Ikke inkluderet, fuldt reduceret 

Lag 7: Tertiært lav permeabelt lag Ikke inkluderet, fuldt reduceret 

Lag 8: Tertiært kvarts- og glimmersand, (30-
60 m tykt). Ribe formationen 

Ikke inkluderet, fuldt reduceret 
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Potentialeforholdene viser en generel overordnet strømningsretning fra den jyske højde-
ryg i øst mod Vestkysten. Potentialerne i de øvre lag er dog i høj grad styret af det tætte 
vandløbsnetværk og langt størstedelen af grundvand dannet i oplandet strømmer til 
vandløb og når fjorden som overfladevand 

I det grundlæggende koncept for nitratomsætning i grundvandszonen er det aerobe øvre 
grundvand adskilt fra den nedre reducerede del af grundvandsmagasinerne. Dybden til 
redoxzonen er bestemt i et stort antal boringer indenfor Ringkøbing Amt, og er efterføl-
gende anvendt til at interpolere et kort over redoxgrænsens beliggenhed. I området ved 
Kærhede er redoxgrænsen fortolket til at ligge relativt tæt på terræn nemlig 2-8 mut. 

Grundvandskomponenten af den integrerede model inddeles i beregningslag, der dels 
relaterer sig til geologiske lag og til redoxforhold. 

Redoxfronten er indført i overensstemmelse med Ringkøbing Amt (2003). Der sikres 
som minimum et beregningslag over redoxfronten i hele modellens udstrækning for at 
beskrive dræn og horisontal strømning i et oxisk, overfladenært lag uden nitratredukti-
on.

Randbetingelser i grundvandskomponenten er ligeledes valgt i overensstemmelse den 
tidligere udviklede model, hvilket indebærer ’no flux’-rande opstrøms i oplandet og 
fastholdt trykniveau i de øvre lag ved Ringkøbing Fjord og langs kysten. Trykniveauet i 
Ringkøbing Fjord (0.3 m) svarer til en middelvandstand og vil påvirke grundvandsud-
sivningen til fjorden.

Indvindingsdata 
Grundvandsindvinding i Ringkøbing Fjords opland er opgjort efter to metoder: 

1) Indvinding til vandforsyning og industri 

2) Markvanding

Set i forhold til oplandets vandbalance og den omfattende markvanding er vandindvin-
ding til øvrige formål af begrænset betydning. Indvinding ved større kildepladser vil 
dog lokalt have stor indflydelse på lokale potentiale- og strømningsforhold. Sænknings-
tragten ved større indvindinger vil også have betydning med hensyn til lokal N-transport 
og eventuelt dybden til redox zonen. 

Indvindingstidsserier brugt i grundvandsmodellen er baseret på rapporterede årlige ind-
vindinger fra Ringkøbing Amts grundvandsdatabase for perioden 1990-2001. De 89 
største vandindvindinger er inkluderet og repræsenter hovedsageligt vandforsyning samt 
større industri. De inkluderede indvindinger har generelt en indvindingsmængde, der er 
større end 10,000 m3/år. Indvindingsraten er ikke fordelt på månedsbasis, men holdes 
konstant for året. 

Indvindingerne er knyttet til et anlægsnummer samt et tilknyttet DGU-nummer. Til bo-
ringsbeskrivelsen hører filtersætning i form af koter for top og bund af filter. Koterne er 
indført i MIKE SHE modellens boringsdatabase, hvilket under en modelsimulering be-
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tyder, at grundvand oppumpes i det pågældende dybdeinterval og dermed det specifikke 
magasin. 

Markvanding er en betydende faktor med hensyn til vandløbs- og grundvandsstrømning 
i sommerperioden og Ringkøbing Fjords vand- og stofbalance generelt. Op til 20 % af 
grundvandsdannelsen går til markvanding i tørre år. Der er foretaget en detaljeret be-
regning af markvandingsbehov helt ned til dagsniveau, og der er inkluderet 3594 mark-
vandingsboringer fra Ringkøbing, Ribe og Vejle amter. Det beregnede markvandings-
behov (ved hjælp af DJFs SKEP DAISY model) varierer mellem 51 og 96 mm/år 
afhængigt af klima. 

Drænforhold 
Drænafstrømningen udgør størstedelen af afstrømningen i vinterhalvåret og er dermed 
ikke alene afgørende i forhold til simulering af vandløbsafstrømningen, men også do-
minerende i forhold til nitrattransporten til vandløb. Det er afgørende dels at beskrive 
generering af drænvand på drænede arealer i tid og sted, dels at bestemme hvilken vand-
løbsstrækning, der modtager drænvand fra arealerne. Tilledningen af drænvand enten 
direkte til vandløb eller via lavtliggende arealer langs vandløbet vil have betydning for 
den potentielle stofomsætning. Det er i modellen antaget, at drænvand som hovedregel 
drænes til nærmeste punkt i vandløbssystemet ved gravitation eller pumpning, (pumpe-
lag). Med et forholdsvist vidt forgrenet vandløbsnetværk indeholdt i overfladevandsmo-
dellen dræn til nærmeste vandløb ikke at adskille sig væsentligt fra topografisk styret 
afstrømning. 

I bestemmelse af arealer, der kan anses for drænede, er der set bort fra detaljerede 
drænkort fra enkelte drænprojekter. Kortene er ikke komplette opdaterede eller tilgæn-
gelige for store oplande, og i stedet er arealanvendelsen brugt som indikator. Først og 
fremmest af hensyn til jordbearbejdning i foråret er langt hovedparten af landbrugsom-
råder drænede, hvis der er behov for dræning. Derfor er der forudsat dræning fra alle 
landbrugsområder og byområder, hvis grundvandsstanden på det aktuelle tidspunkt i be-
regningen ligger over den specificerede drændybde (Figur 4.2). 

Parametrisering 
Nøgleparametrene i oplandsmodellen er hydrauliske ledningsevner (vertikalt og hori-
sontalt) samt magasintal. Som udgangspunkt er parametrene fastlagt ud fra en overord-
net zonering, den konceptuelle geologiske model, en fast anisotropi faktor og brede in-
tervaller for erfaringsværdier gældende for sand (10-4 – 10-2 m/s) og ler (10-9 – 10-6

m/s). viser, hvilke intervaller for ledningsevner, der er anvendt i den kalibrerede model. 
Det bemærkes, at ledningsevnerne i det øvre moræneler har større spredning end de øv-
rige lag, hvilket skyldes at laget reelt beskriver både bakkeøer og deciderede sandede af-
lejringer i overfladen. 



G:\personlige\MSL\Peter Rand\54411-Grundvand-rap.doc 10 DHI 

Figur 4.2 Arealer der regnes drænede (drændybde = 1.0 m), delvist drænede (drændybde=0.5 m) og ikke-drænede (baseret på Corinne data)
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Tabel 4.1 Ledningsevner  for grundvandslag i den kalibrerede Ringkøbing Fjord oplandsmodel. 

Layer no. Lag betegnelse Horisontal ledningsevne [m/s] Parameter distribution 
1 Øvre moræneler 1e-7 - 1e-4 Zoneret 
2 Kvartært sand 1e-4 - 1e-3 Fuld distribueret 
3 Mellem ler 1e-4 -1e-6 Zoneret 
4 Kvartær sand 1e-3 - -1e-4 Fuld distribueret 

Der er anvendt en fast anisotropifaktor (Kh/Kv =10) til bestemmelse af magasinernes 
vertikale hydrauliske ledningsevner samt et fast magasintal for hvert lag.  

Drændybder specificeres som input til modellen og regulerer ved hvilken grundvands-
stand, drænafstrømning starter (stigende grundvandsspejl) og ophører (faldende grund-
vandsspejl). Det er vigtigt at understrege, at dræn i modellen på større skala dækker 
over en samlet drænafstrømning fra et beregningselement (her 500 m x 500 m) og der-
for relateret til fysiske forhold både dækker overfladenær afstrømning og herunder 
vandafledning via drænrør, strømning i opstrøms grøfter og højere ordens grene af 
vandløbssystemet, samt potentielt afstrømning fra afgrænsede befæstede arealer, der ik-
ke er selvstændigt repræsenteret på den givne skala (spredt bebyggelse, veje m.m.). 

Princippet om ”dræning efter behov” betyder, at den aktuelle grundvandsstand styrer 
hvor der genereres drænafstrømning og aktive drænområder vil typisk være beliggende i 
lavtliggende områder langs vandløbene, hvorimod højere beliggende jorder med større 
dybde til grundvandsspejlet ikke genererer drænafstrømning. 

Det overordnede mønster med hensyn til hvor drænafstrømning forekommer (Figur 4.3) 
viser en sammenhæng mellem lavbundsområder (okkerpotentielle områder) eller pum-
pelag og dræning. Der genereres ingen eller meget begrænset drænafstrømning fra det 
højtbeliggende terræn i opstrøms dele af vandløbsoplandene, hvorimod grundvands-
standen på lavtliggende arealer langs vandløbene og langs Ringkøbing og Stadil Fjorde 
vil give anledning til betydelig dræningafstrømning. I oplandets sydøstlige hjørne (op-
strøms dele af Omme Ås og Brande Ås oplande) samt i opstrøms del af Vorgod Ås op-
land genereres også en betydelig drænafstrømning. Disse områder er sammenfaldende 
med en stor tæthed af lavbundsområder og landbrugsområder jævnfør amternes GIS te-
maer for okkerpotentielle områder og markblokkort.
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Figur 4.3 Eksempel på simulerede dræn-genererende arealer (middel afdræning for 1991-2001) 
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4.1.2 GEUS borearkiv 

Geologi 
Der findes i området en del private indvindingsboringer formentlig til markvanding og 
drikkevandsindtag til enkeltejendomme. Informationerne fra disse boringer er indsamlet 
fra GEUS borearkiv (GEUS, 2007) og beskrives nærmere i det følgende. Figur 4.4 viser 
placeringen af de boringer, som kan give oplysninger om den geologiske lagfølge og i 
visse tilfælde om grundvandsstand og forventet ydelse/sænkningsforhold ved indvin-
ding.

Figur 4.4 Der findes en del private vandforsyningsboringer i nærområdet omkring lokaliteten 

I nedenstående Tabel 4.2 er visse karakteristika for boringerne samlet. Disse oplysnin-
ger er baseret på udtræk fra GEUS boringsdatabase PC-Jupiter internetversion (GEUS, 
2007). Som det ses af tabellen kan boringerne inddeles i 2 kategorier, nemlig boringer, 
som trækker fra et øvre magasin ned til ca. 25 meters dybde og boringer, som trækker 
fra et nedre magasin ned til ca. 80 meters dybde. Der er en tendens til at de nyere borin-
ger er dybere end de ældre. 

Områdets terræn ligger i kote 15 – 20 DNN. Disse oplysninger kan dog være temmelig 
usikre, da koten ofte er aflæst fra et 4 cm kort eller lignende med højdekurver med 2,5 
m ækvidistance. Dette gælder ligeledes ofte mht. boringernes placering. 

Koten til grundvandsspejlet er tilsvarende behæftet med usikkerhed af den samme 
grund, ligesom det kan være svært at sammenligne målinger fra vidt forskellige tids-
punkter. Der er både en årstidsvariation i koten til grundvandsspejlet og formentlig også 
en trend mod faldende grundvandstand over perioden 1975 til 2007. 

Grundvandsstanden er i alle boringer beliggende 1-3 m under terræn (dette gælder dog 
ikke for boring 94.1874, som viser en grundvandsstand på 10,2 DNN, hvilket dog må 
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anses for en fejlmåling eller en måling under drift). Det kan ikke på baggrund af disse 
data konkluderes, at der er forskel på grundvandsstanden i det øvre og det nedre maga-
sin, men en sammenligning mellem boringerne 103.1482 og 103.1554 samt boringerne 
103.983 og 103.1473 tyder på, at grundvandsstanden i det nedre magasin er 1-2 m lave-
re (i dette område) end i det øvre magasin. Der findes endvidere en række våde områ-
der, hvor der formentlig lokalt er leraflejringer i de øvre jordlag, som kan opretholde et 
helt lokalt højt grundvandsspejl, som giver anledning til dannelse af et vådområde. 

Tabel 4.2 Boringerne kan inddeles i 2 kategorier, nemlig boringer som trækker fra det øvre magasin 
ned til ca. 25 meters dybde og boringer, som trækker fra et nedre magasin ned til ca. 80 me-
ters dybde 

DGU Nr Terrænkote Dybde (m) Målt vandspejls-kote År 

94.2813 15 80 Ikke målt 2003 

94.2403 20 9 17,91 1981 

94.1874 16,7 30 10,21 1961 

94.2756 15 54 12,15 2002 

94.217 17,4 15.1 Ikke målt 1921 

94.2813 15 80 Ikke målt 2003 

103.1482 19 80 15,91 1992 

103.1554 19 23 16,41 1996 

103.1481 20,5 72 15,51 1992 

103.984 21 14 19,01 1973 

103.19 21,8 15 Ikke målt 1921 

104.1402 21 80 Ikke målt (ca. 1990) 

Begge magasiner må forventes at være styret af vandstanden i Skjern Å nedstrøms om-
rådet. Grundvandet strømmer mod nord og svagt mod vest i dette område – altså mod 
Skjern Å. 

Den geologiske beskrivelse af boreprofilerne (GEUS, 2007) giver anledning til følgende 
overordnede geologisk tolkning af lagfølgen; der er generelt groft sand i toppen af lag-
følgen ned til 20 til 25 meter under terræn (mut). Denne aflejring karakteriseres mest 
som smeltevandssand, men i den nedre del beskrives aflejringen også som kvartssand 
(eller glimmersand) i visse tilfælde. Mange af boringerne er stoppet i dette øverste 
sandmagasin og vandforsyningsboringerne er filtersat i den nedre del af dette øvre 
grundvandsmagasin. Herefter følger et lag af glimmerler og -silt med en tykkelse på 20-
30 m, hvorefter det nedre magasin bestående af kvartssand fra miocæn dukker op ca. 
50-55 mut. Dette lag er i flere tilfælde ikke gennemboret, men de dybe boringer er fil-
tersat i den øvre del. Laget er ret højtydende med små afsænkninger under renpump-
ning. Boring 94.2756, som ligger ca. 200 fra Skjern å, afviger fra ovenstående beskri-
velse, idet boreprofilet viser smeltevandssand til ca. 50 mut. Dette tyder på, at det øvre 
og det nedre magasin er sammenfaldende i området tæt på Skjern å, men kan dog også 
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betyde, at der er en lavning i glimmerlersaflejringerne, som er fyldt op med smelte-
vandssand. Dette forhold kan kun belyses med en længerevarende prøvepumpning i om-
rådet med samtidig pejling i det øvre og det nedre magasin. Dette anses dog ikke for re-
levant i nærværende sammenhæng. 

Figur 4.5 viser en simpel, konceptuelle forståelse af den geologiske lagfølge som et snit 
fra opstrøms indvindingsboringerne til dambruget til Skjern Å. Lerlinsen vil dele 
grundvandsmagasinet i et øvre og et nedre magasin i området med indvinding, mens 
dens udstrækning mod nord er usikker. I ca. 90 mut. findes et afskærende lerlag. 

Figur 4.5 Der er varierende geologiske forhold i området, idet en lerlinse deler grundvandsmagasinet i 
et øvre og et nedre magasin. Udbredelsen af lerlinsen er usikker, men figuren viser en kon-
ceptuelt fortolkning af et tværsnit gennem området fra opstrøms indvindingsboringerne til 
Skjern Å 

Jordartskort fra området viser, at der er overvejende groft sand i de øverste jordlag. Kun 
i de våde områder er der andre karakteristika. Der er altså tale om ”magre” jorde, som 
kun ved kraftig kunstvanding kan udnyttes til rentabelt landbrugsjord. 

Grundvandskvalitet 
Der er ikke fundet analyser, som kan belyse grundvandskvaliteten i det lokale område 
omkring Kærhede. Der er i vandforsyningsboringerne tilhørende Sdr. Felding vandværk 
analyseret adskillige prøver (GEUS, 2007). Der er flere boringer tilknyttet vandværket, 
og den geologiske opbygning i dette område minder meget om området ved Kærhede 
med at øvre og et nedre magasin adskilt af et relativt tykt lerlag. Analyserne viser, at det 
nedre grundvand er reduceret med at Jern-indhold på ca. 2 mg/l og sulfatindhold på ca. 
6 mg/l. Dette indikerer, at det tilhører den såkaldte Methanzone. Analyser fra det øvre 
magasin indikerer også, at der er reducerede forhold i dette magasin (14 mut.) med Jern-
indhold på ca. 2 mg/l. 
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4.1.3 Andre undersøgelser 

Prøvegravninger 
Den 13. marts 2007 blev der foretaget fem prøvegravninger i området syd for Kærhede 
Dambrug. Prøveudgravningerne blev foretaget med gravemaskine på en transektlinie 
strækkende sig fra det påtænkte infiltrationsareal i nord ”Hul1” til det påtænkte indvin-
dingsområde i syd ”Hul5”, se Figur 4.6. Udgravningerne blev foretaget med henblik på 
udtagning af jordprøver, samt at opnå en fornemmelse for jordbundsvariation og place-
ringen af vandspejlet i området. 

Figur 4.6 Placeringen af prøveudgravningerne i området syd for Kærhede dambrug 

Geologisk er Kærhede Dambrug lokaliseret i Grindsted Hedeslette der overvejende er 
smeltevandsslette opbygget af det sand og grus, som smeltevandet, der strømmede ud 
fra gletcherportene langs Hovedstilstandslinien, medbragte. Hældningen i transektlinien 
er svagt faldende fra syd mod nord med et gennemsnitligt fald på ca. 0,5-0,7 % mellem 
den sydligste og nordligste prøveudgravning. Vegetationen omkring prøveudgravnin-
gerne 2-5 var kornstub og arealet omkring prøveudgravning 1 var udyrket. 

Profilerne fra prøveudgravningerne 1 og 2 var sammenlignelige med meget velafgræn-
sede pløjelag. Pløjelaget var mørkt og antageligt humusholdigt på ca. 28 cm, hvor tyk-
kelsen er resultatet af pløjning. Der var ingen synlige rodbegrænsende faktorer. Der var 
ingen tegn på tilstedeværelsen af en udvaskningshorisont. B-horisonten bestod af gulligt 
brunt gruset sand (grovsand). 

Prøveudgravning 3 blev fortaget i en allerede etableret større udgravning, idet grund-
vandsspejlet her lå noget dybere end for udgravning 1 og 2. Udgravningen bestod af 
ensartet gulligt brunt gruset sand. 
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Udgravning 4 var mærkbart forskellig for de resterende fire prøveudgravninger. Idet der 
i C horisonten, begyndende ca. 90 cm under terræn var forekomst af ler. Omtrent 2 me-
ter under terræn var der tegn på forekomst af reducerede forhold, idet der blev observe-
ret gråt ler. A horisonten var meget mørk, antagelig også humusrig, og ca. 40-45 cm 
tyk. Der var tegn på Fe eller Al udfældninger. B horisonten var mørkere og finere san-
det end i udgravning 1 og 2. Grænsen til B horisonten var mindre skarp end for udgrav-
ningerne 1 og 2. B-horisonten havde en udbredelse på ca. 55-60 cm. 

A horisonten i prøveudgravning 5 var 30 cm, mørk og antagelig humusrig, men af-
grænsningen til B var lidt mindre skarp. B horisonten var lidt mere rødlig brun men sta-
dig ensartet gruset sand. Der var tegn på Fe eller Al udfældninger. 

I prøveudgravning 1 blev udtaget tre jordprøver i fire dybder (i alt 12) til bestemmelse 
af tør volumenvægt, porøsitet og vandindhold, og resultaterne ses i Tabel 4.3. I gennem-
snit ses en forventet dybdeafhængig stigning i jordens volumenvægt og fald i porøsite-
ten.

Tabel 4.3 Bestemmelser af tør volumenvægt, porøsitet og vandindhold for fire dybder i udgravning 1 

ID Dybde   Gns.  Vol. Vægt Gns. vol. vægt Porøsistet Gns. Porøsitet 
  [cm u. terræn] [cm3/cm3] [cm3/cm3]  [g/cm3]  [g/cm3] [ ] [ ] 
A1 0-5 31.8   1.17   0.56  
A2 0-5 36.3  1.25   0.53  
A3 0-5 32.0 33.3 1.16 1.19 0.56 0.55 
B1 24-29 34.8   1.24   0.53  
B2 24-29 35.0  1.19   0.55  
B3 24-29 36.9 35.6 1.43 1.29 0.46 0.51 
C1 32-37 28.0   1.53   0.42  
C2 32-37 30.3  1.67   0.37  
C3 32-37 27.3 28.5 1.70 1.63 0.36 0.38 
D1 45-50 25.7  1.69   0.36  
D2 45-50 19.9  1.63   0.38  
D3 45-50 23.0 22.9 1.75 1.69 0.34 0.36 

 

Grundvandsforhold 
I de fem prøveudgravninger blev terrænkoten registreret med håndholdt GPS jf. Tabel 
4.4, på grund af præcisionen i GPS’en skal koten derfor kun betragtes som retningsgi-
vende. Derudover blev terræn og grundvandsspejl nivelleret i forhold til en hydrant nær 
ved prøveudgravning 3, med henblik på en senere indmåling af hydranten. 

I områderne omkring prøveudgravningerne 1, 2 og 5 var et overfladenært vandspejl i ca. 
0,45-0,6 meter under terræn. I udgravning 3 lå vandspejlet noget lavere ca. 2.3 meter 
under terræn og i udgravning 4 var vandspejlet dybest i forhold til terræn. 

Vandspejlet blev målt to gange i hver prøveudgravning. Første måling blev foretaget 
som nivellement ca. 15 min efter afslutning af udgravningen og anden gang ca. 1.5 time 
efter udgravningens afslutning der målt relativt i forholdt til terræn jf. Tabel 4.4. I prø-
veudgravningerne 3, 4 og 5 var der fra første til anden måling af vandspejlet betydelig 
ændring, hvorimod vandspejlet meget hurtigt indstillede sig stabilt i udgravningerne 1 
og 2. 
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Tabel 4.4 Data for fem prøveudgravninger, herunder terrænkote, vandspejl i fht. terræn, samt vand-
spejl og terræn ifht hydrant. Herudover er opgivet afrundede koordinaterne for prøveudgrav-
ningerne i UTM32 EUREF89 

 Nivellement 

Beskrivelse X Y GPS kote Vandspejl 
Vandspejl 
Rel. kote 

Terræn  
Rel. kote 

   [m] [mut] [m] [m] 
Hydrant 488461 6199090 19  0 -0.13 
Hul 1 488362 6199349 14 -0.5 -5.24 -4.63 
Hul 2 488412 6199207 18 -0.45 -4.33 -3.78 
Hul 3 488483 6199046 19 -2.29 -3.39 -0.14 
Hul 4 488588 6198752 19 -2.7 -2.54 0.66 
Hul 5 488642 6198709 18 -0.6 -1.31 0.2 

   

Figur 4.7 Overblik over den relative terræn- og vandspejlskote fra prøveudgravning 1-5 

Grundvandskvalitet 
Der er udtaget vandprøver fra et antal boringer i området. (Ingen analysedata modtaget 
endnu)

4.2 Grundvands- og recipientforhold 

4.2.1 Beskrivelse af beregningsforudsætninger 
Baseret på den tidligere beskrevne hydrologiske model for Ringkøbing Fjords opland 
kombineret med lokale oplysninger dag-1fra boreprofiler og prøvegravninger er der ud-
viklet en grundvandsmodel for området. Modellen er i forhold til tidligere model væ-
sentlig mere fokuseret på lokale forhold med et finere beregningsnet, men er forsimplet 
på andre områder, f.eks. omkring infiltration. Formålet med modellen er dels at beregne 
konsekvenserne for de grundvandshydrauliske forhold i området dels at danne grundlag 
for vurderinger af kvalitetsmæssige belastninger af grundvandsressourcen og Skjern Å 
som recipient. 

Måling af relativ terræn- og vandspejlskote i fem prøveudgravninger v. Kærhede Dambrug
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Modellens dækker et areal på ca. 280 ha, og dens udstrækning er vist i Figur 4.8. Mo-
dellen er inddelt i ca. 7.000 beregningselementer af 20x20 m og 3 beregningslag over 
dybden.

Den topografiske model, som ligger til grund for modelopstillingen, er den samme som 
er anvendt i den regional Ringkøbing Fjord model. Den er baseret på KMS 1:50.000 
vektorkort med højdekurveintervaller på 2.5 m, som er interpoleret til 20x20 m. grid. 
Dette er en relativ grov topografisk model, men det har ikke i nærværende projekt været 
muligt at skaffe et bedre grundlag. 

Figur 4.8 Modellen dækker et område på ca. 280 ha. De gule prikker markerer dels markvandingsbo-
ringer dels placeringen af 3 indvindingsboringer til dambrugets vandindtag. 

4.2.2 Modelgeologi og -hydrogeologi 
Modellen er opbygget som vist i Figur 4.5 med 3 beregningslag, som repræsenterer dels 
grundvandsmagasinet (øvre og nedre) dels den indlejrede lerlinse. Herved fremkommer 
en relativ simpel model, som dog repræsenterer de lokale forhold bedre end den regio-
nale Ringkøbing Fjord model. 

Som referencemodel er den hydrauliske ledningsevne i sandaflejringerne antaget at væ-
re 2e-4 m/s, mens lerlinsens hydrauliske ledningsevne er 1e-6 m/s. 
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4.2.3 Randbetingelser 
Det er valgt at arbejde med en (næsten) stationær grundvandsmodel, da dette til fulde 
opfylder formålene med modellen. Dvs. tidsvarierende variable som for eksempel infilt-
ration er angivet som middeltal. Samtidig er udvekslingen mellem grundvand og over-
fladevand beskrevet ved en simplere metode end en kobling mellem grundvandsmodel-
len og vandløbsmodellen, men dette anses som fuld ud tilstrækkeligt til at opfylde 
beregningernes formål. 

Den drivende faktor i grundvandsmodellen er infiltrationen eller nettonedbøren. I Ring-
købing Fjord modellen er der anvendt en avanceret beregning af denne, hvor arealan-
vendelse, vanding, jordtyper mv. indgår i en beregningsmodel. Resultater fra denne be-
regning er anvendt som middeltal i den aktuelle grundvandsmodel. Middelinfiltrationen 
i det aktuelle område (inklusiv markvanding) svarer til 1 mm/dag. 

Der er 2 markvandingsboringer i brug inden for modelområdet, og data for disse er gen-
anvendt fra Ringkøbing Fjord modellen. Dvs. der er beregnet et markvandingsforbrug 
ud fra afgrødetyper og deres vandingsbehov taget de aktuelle klimatiske forhold i be-
tragning. Markvandingen har ikke stor betydning for de grundvandshydrauliske forhold, 
men medtages for fuldstændighedens skyld i beregningerne. 

Skjern Å er antaget at udgøre en såkaldt positiv grænse for grundvandssystemet. Dvs.  
der kan frit strømme vand ud og ind af åen, som i modellen angives som en intern tryk-
rand. Fra Ringkøbing Fjord modellen fremgår det, at bunden af Skjern Å i modelområ-
det ligger i kote ca. 9-10 DNN, og baseret herpå er trykket/vandspejlet angivet som kote 
11 m DNN i modellen. ”Åen” vil som sådan dræne området. 

Da grundvandsstrømningen er mod nordnordvest i området forudsættes det i modellen, 
at der kun udveksles vand med omgivelserne i den opstrøms ende af modelområdet. Her 
er der angivet en trykrand, som tillader vand at strømme ind i modellen, mens de øvrige 
rande i modellen er lukket. Trykket i opstrøms ende af modellen er antaget at ligge 1 
mut.

4.2.4 Beregningstilfælde 
Der er gennemført en referenceberegning af de grundvandshydrauliske forhold i områ-
det. Dette er blot en simulering af grundvandspotentialer under forudsætning af, at der 
ikke sker en udbygning af dambruget, som danner grundlag for analyserne af ændrin-
gerne.

For at vurdere indflydelsen af indvindingens størrelse på påvirkningerne af strømnings-
forholdene i grundvandszonen er der gennemført 3 indvindingsscenarier med henholds-
vis 25, 50 og 75 l/s i indvinding. Oppumpningen antages modelmæssigt at ske fra 3 bo-
ringer, hvis placering er vist i Figur 4.8. Boringerne er antaget filtersat i det nedre 
grundvandsmagasin. Det forventes ligeledes, at det oppumpede vand skal infiltreres 
igen i et anlagt laguneområde nedstrøms anlægget. Lagunernes areal forventes at være 
ca. 2.4 ha, men i modellen er infiltrationen antaget at dække et større område på ca. 4 ha 
(svarende til at den fordeles over både laguner og mellemliggende ”brinker”) 

For at vurdere konsekvenserne af usikkerhederne i de anvendte grundvandshydrauliske 
forhold er der endvidere gennemført 3 følsomhedsberegninger. Der hersker usikkerhed 
om, hvor stort et område lerlinsen dækker, og der er gennemført beregninger med 2 ud-
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bredelser; én, hvor linsen underlejrer infiltrationslagunerne og én, hvor udstrækningen 
er mindre. 

Endvidere er de hydrauliske egenskaber af de geologiske aflejringer usikkert bestemt, 
og der er gennemført beregninger med 5 gange større hydrauliske ledningsevner som i 
referenceberegningen i sandet (og med lille udstrækning af lerlinsen). Tabel 4.5 op-
summerer de gennemførte beregningstilfælde. 

Tabel 4.5 Beregningstilfælde, som danner grundlag for analysen af konsekvenserne af indvindings-
mængden og for de grundvandshydrauliske forhold. Kh og Kv står for horisontal og vertikal 
hydraulisk ledningsevne henholdsvis 

Model nr. Oppumpning og 
laguneinfiltration 

(l/s / mm/dag) 

Lerudbredelse Ler 

Kh og Kv (m/s) 

Sand 

Kh og Kv (m/s) 

0 (reference) Ikke medtaget Stor 1e-6 / 1e-7 2e-4 / 2e-5

1_25 25 / 54 Stor 1e-6 / 1e-7 2e-4 / 2e-5

1_50 50 / 108 Stor 1e-6 / 1e-7 2e-4 / 2e-5

1_75 75 / 163 Stor 1e-6 / 1e-7 2e-4 / 2e-5

1_80 80 / 173 Stor 1e-6 / 1e-7 2e-4 / 2e-5

2_80 80 / 173 Lille 1e-6 / 1e-7 2e-4 / 2e-5

3_80 80 / 173 Lille 1e-5 / 1e-6 1e-3 / 1e-4

4.2.5 Resultatanalyse 

Grundvandshydrauliske forhold 
Selv om der er tale om højtydende grundvandsmagasiner med gode strømningsegenska-
ber i forhold til vandforsyning vil en indvinding og infiltration af op til 2.5 mil. m3

grundvand om året give anledning til en ikke ubetydelig påvirkning. I området omkring 
indvindingsboringerne vil grundvandsstanden sænkes op til 10 m, og grundvandet vil 
afsænkes måleligt op til flere kilometer fra indvindingsboringerne. Hvor meget og hvor 
langt ud sænkningstrakten kommer til at strække sig vil igen afhænge af de helt lokale 
forhold. Konkret viser modellen, at der vil ske en afsænkning i grundvandsstanden i 
indvindingsområdet (nedre magasin) på 2-3 m, 4-5 m og 6-8 m under indvindinger på 
henholdsvis 25, 50 og 75 l/s. 

I området omkring infiltrationsbassinerne vil der ske en stigning i grundvandsspejlet 
(øvre magasin) på op til 3-4 m på grund af den store infiltration. Det sidste forhold er 
dog usikkert bestemt, da det afhænger meget af de helt lokale grundvandshydrauliske 
forhold, drænenes effektivitet, og hvordan infiltrationsmaterialet indbygges under bas-
sinerne.

Strømningsforholdene i grundvandsmagasinerne under de forskellige indvindingspå-
virkninger er vist i Figur 4.9 til Figur 4.11.
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Figur 4.9 Simuleret strømning i det øvre (øverst) og nedre (nederst) grundvandsmagasin under på-
virkning af en indvinding på ca.0,79 mil. m3/år
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Figur 4.10 Simuleret strømning i det øvre (øverst) og nedre (nederst) grundvandsmagasin under på-
virkning af en indvinding på ca. 1.575 mil. m3/år
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Figur 4.11 Simuleret strømning i det øvre (øverst) og nedre (nederst) grundvandsmagasin under på-
virkning af en indvinding på ca. 2.36 mil. m3/år 
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Strømningsforholdene i de to grundvandsmagasiner under de forskellige modelforud-
sætninger er vist i Figur 4.12 til Figur 4.14.

Figur 4.12 Simuleret strømning i det øvre (øverst) og det nedre (nederst) grundvandsmagasin under 
påvirkning af en indvinding og infiltration på 2.5 m3/år under forudsætning af model 1 forhold 
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Figur 4.13 Simuleret strømning i det øvre (øverst) og det nedre (nederst) grundvandsmagasin under 
påvirkning af en indvinding og infiltration på 2.5 m3/år under forudsætning af model 2 forhold 
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Figur 4.14 Simuleret strømning i det øvre (øverst) og det nedre (nederst) grundvandsmagasin under 
påvirkning af en indvinding og infiltration på 2.5 m3/år under forudsætning af model 3 forhold 
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Der er tydeligt, at både de grundvandshydrauliske forhold og lerlinsens udstrækning har 
væsentlig betydning for strømningsforholdene under drift af anlægget. Der er klart en 
større påvirkning af grundvandssystemet, jo mindre de hydrauliske ledningsevner er; i 
model 1 (Figur 4.12) vil infiltrationen bevirke, at strømningen i begge magasiner lokalt 
ændres 180° i området omkring og opstrøms infiltrationsområdet og strømmer mod ind-
vindingsboringerne. Dette sker ikke i model 3 (Figur 4.14), hvor de hydrauliske led-
ningsevner er forhøjet med en faktor 5-10. Hvis lerlinsens ikke strækker sig ud under in-
filtrationsområdet (Figur 4.13) vil strømningen i dette område ikke ændres så kraftigt, 
og det er kun helt lokalt, at grundvandsstrømningen er mod indvindingsboringerne. 

Hydraulisk påvirkning af Skjern Å 
Da det forudsættes, at hele den indvundne vandmængde infiltreres nedstrøms anlægget, 
vil der ikke ske nogen hydraulisk påvirkning af Skjern Å. Dvs. der vil stadig strømme 
en del grundvand fra oplandet syd for Åen op mod og ind i denne i dette område. 

4.3 Vand- og N-Balance i Infiltrationsbassinerne 

4.3.1 Modelopstilling 
For at undersøge størrelsesordnen på den forventede denitrifikation i infiltrationsbassi-
nerne er opstillet en endimensional beregningssøjle med Daisy-modelsystemet (Abra-
hamsen og Hansen, 2000) for selve infiltrationsområdet. Jorden er beskrevet med reten-
tionskurver fra Jyndevad-forsøgsstationen (Jacobsen, 1989). Måledata fra pågældende 
reference er anvendt til optimering af van-Genuchten-parametre med henblik på at kun-
ne anvende data i nærværende studium. De relevante tal er angivet i Tabel 4.6 

Horisont A2 er anvendt i modellen til at beskrive de øverste 30 cm, horisont B er an-
vendt til dybden 30-50 cm og horisont C er anvendt til resten af søjlen til en dybde på 
450 cm. Disse valg betyder, at der er et højere C-indhold i overjorden end hvad der vil 
forekomme når bassinerne konstrueres. Desuden er C/N-forholdet lavere end hvad der 
er normalt for danske sandjorde. Det betyder, at omdannelserne vil være lidt hurtigere i 
modellen end i en jord med et C/N-forhold på f.eks 14. 

Der er indsat dræn i 4 m’s dybde. Drænene er placeret med 3 m’s afstand. Vandet hol-
des i modellen ved hjælp af en aquitard i 450 cm’s dybde, hvis ledningsevne styrer af-
dræningen nedadtil. 

Nedbør fra 2000-2006 stammer fra 10*10 km grid 1205 (AMIS), der dækker lokalite-
ten. Data er ikke korrigeret i forhold til jordoverfladen. Det er derfor antaget, at tallene 
skal korrigeres som B-stationer. Temperatur- og indstrålingsdata kommer fra KVL’s 
station i Taastrup. Det er tidligere vist, at variationen i disse datatyper over landet er 
væsentligt mindre end variationen i nedbør. 

Situationen er gennemregnet i 3 omgange; første gang med en vandmængde svarende til 
80 l/s i anlægget, anden gang med 40 l/s og tredie gang med 25, 50 og 75 l/s. For fuld-
stændighedens skyld er alle beregninger rapporteret. 
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Tabel 4.6 Tekstur og hydrauliske parametre fra Jyndevad 

 Ler Silt Fin-sand Grov-
sand 

Orga-
nisk stof 

Volu-
men-
vægt 

C/N  n sat res Ksat l 

A: 0-5cm 4,1 6,0 18,2 69,5 2,3 1,51 11,6 0,074 1,423 0,419 0,02 19,3 1,0 

A2: 15 cm 3,6 6,7 20,0 67,2 2,3 1,472 11,0 0,0627 1,541 0,435 0,02 24,3 3,8 

B: 50 cm 3,50 2,6 14,0 79,3 0,6 1,469 12,0 0,0575 2,015 0,443 0,01 64,0 1,18 

C: 70 cm 2,6 2,1 10,7 84,3 0,4 1,495  0,0535 2,227 0,434 0,01 77,0 0,4 
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Bemærk, at der i alle beregninger er regnet med, at infiltrationen sker over et areal på 
2.4 ha – og i mange af beregningerne er tallene angivet pr. hektar. 

4.3.2 Første gennemregning 
Der er forudsat en tilførsel af vand på 80 l s-1 over et areal på 24.000 m2. Det svarer til 
(80*60*60*24)/24.000 = 288 l m-2 dag-1 eller til 12 mm t-1. I modellen vandes over 23 
timer, og næringsstofferne tildeles separat. 

Næringsstofferne er defineret som en form for gylle, der udvandes en gang om dagen. 
Der tilføres hvad der svarer til en vanding, 120 T/ha (= 12 mm m-2). I denne mængde 
tilføres 72 kg N/ha, hvoraf 64,8 kg er nitrat-N, 1,44 kg er ammonium-N og resten er i 
form af organisk stof. På basis af en COD på 26 mg/l er beregnet et C-indhold i vandet 
ca 14 kg ha-1 dag-1. De oprindelige koncentrationer er beregnet på basis af en gennem-
strømning på 40 l s-1. Fluxene er altså fastholdt, mens vandmængden er fordoblet i be-
regningerne.

Tabel 4.7 Koncentrationer beregnet på basis af en gennemstrømning på 40 l s-1, estimeret af Peter 
Rand 

Parameter mg l-1 Omregnet til kg dag-1 
Tørstof 10 14,4 
Total-N 50 72 
No3-N 45 64,8 
amm-N 1 1,44 
total-P 6 8,64 
COD 26  
BI5 5  
COD-C 9,75 14,04 
BOD-C 1,875 2,7 
Tørstof2* 100 144 
   
antaget vandmængde 120 T 
   
tørstof-fraktion 0,0012 
total C-fraktion 0,0975 
total N-fraktion 0,5 
heraf ammonium 0,02 
heraf nitrat 0,9 

* Arbitrær tørstofmængde anvendt i parameteriseringen til Daisy 

Alle parametre vedrørende omdannelse af næringsstoffer håndteres med standardværdi-
er.

Der er regnet på to situationer – en uden jordbehandling, og en hvor der harves en gang 
pr uge. Simuleringsperioden dækker 1.1.1999-31.12.2006. Nedbørsdata fra 2000 er 
genbrugt for 1999. Harvningen er indført fordi organisk materiale og ikke mindst vækst 
af mikroorganismer kan føre til en kraftig reduktion i jordens vandledningsevne. Seifert 
(2005) har dokumenteret fald på to størrelsesordner over 20 dage, hvilket i dette tilfælde 
ville betyde, at den angivne vandmængde ikke kan infiltrere hurtigt nok. 
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Den overordnede vandbalance over 8 års simulering er vist i Tabel 4.8 og Tabel 4.9 for 
beregningen uden og med jordbehandling. 

Tabel 4.8 Vandbalance for beregning uden jordbehandling. 

 mm mm år-1 

Regn 7.595 949 

Sne 420 52 

vanding 841.245 105.155 

Fordampning -4744 -593 

Matrixperkolation -11.599 -1.450 

Drænafstrømning -832.328 -104.041 

Ændring i vandindhold -588 -73 

I alt 0 0 

Tabel 4.9 Vandbalance for beregning med jordbehandling 

 mm mm år-1 

Regn 7.595 949 

Sne 420 52 

vanding 841.245 105.155 

Fordampning -4744 -593 

Matrixperkolation -11.602 -1.450 

Drænafstrømning -832.334 -104.041 

Ændring i vandindhold -579 -72 

I alt 0 0 

Som modellen er sat op, strømmer størstedelen af det tilførte vand til dræn. Grund-
vandsstanden står nogenlunde i drændybde under simuleringen. Trykket i overjorden 
ligger omkring 8-10 cm vandsøjle. Dvs. at jordens vandindhold er i overkanten af, hvad 
der er tilrådeligt for jordbehandling, når vandet tilføres kontinuerligt. 

N-balancerne for beregninger uden og med jordbehandling er vist i 
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Tabel 4.10 og Tabel 4.11. Simuleringerne viser, at N-tilførslen er langt højere, end hvad 
det er muligt at fjerne via denitrifikation og produktion af lattergas. Ved jævnlige harv-
ninger stiger denitrifikation og fraførsel via lattergas til ca. 189 kg/ha, men med en til-
førsel i størrelsesordnen 26 T N/år er fjernelsen ubetydelig. I eksempel 2, hvor overfla-
den harves jævnligt, er de organiske puljer stort set uforandrede over perioden, mens der 
sker en nedbrydning af puljerne, når det organiske materiale kun tilføres på toppen. 
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Tabel 4.10 N-balance for simulering uden jordbehandling 

 Kg N/ha kg N/ha/år 

NO3-Deposition 81 10

NH4-Deposition 90 11 Deposition i alt 21

NO3-tilførsel 189.216 23.652   

NH4-tilførsel 4.205 526   

Org_N-tilførsel 16.819 2.102 Gødnings-tilførsel i alt 26.280

Denitrifikation 843 105   

N2O-Nit 386 48 Afgasning, i alt 154

NH4-udvaskning 36 4   

NO3-udvaskning 2.847 356 Udvaskning 360

NH4-til dræn 1.843 230   

NO3- til dræn 204.316 25.540  25.770

Netto-balance  17

Ændring i puljer 

NH4-Total 75 9

NO3-Total 229 29

ORG_N -165 -21 17

Totalbalance 0

koncentrationer  

Til dræn/grundvand NO3-N/l  24,8 mg/l
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Tabel 4.11  N-balance for simulering uden jordbehandling 

 kg N/ha kg N/ha/år 

NO3-Deposition 81 10

NH4-Deposition 90 11 Deposition i alt 21

NO3-tilførsel 189.216 23.652   

NH4-tilførsel 4205 526   

Org_N-tilførsel 16.819 2.102 Gødnings-tilførsel i alt 26.280

Denitrifikation 1.134 142   

N2O-Nit 380 47 Afgasning, i alt 189

NH4-udvaskning 39 5   

NO3-udvaskning 2.840 355 Udvaskning 360

NH4-til dræn 1.984 248   

NO3- til dræn 203.712 25.464  25.712

Netto-balance    40

Ændring i puljer 

NH4-Total 76 9

NO3-Total 227 28

ORG_N 20 2 40

Totalbalance 0

koncentrationer  

Til dræn/grundvand NO3-N/l  24,7 mg/l

Infiltrationen af vand fra dambruget fører således til en marginal ændring af vandkvali-
teten det til lagunerne tilførte vand. Dyrkning på arealet forventes ikke at kunne lade sig 
gøre med de store tilførsler af næringsstof, ligesom harvning ikke ændrer betingelserne 
væsentligt. Sammenlignes med litteratur er der varierende konklusioner. Nakhla and Fa-
rooq (2003) fandt en reduktion i total-N fra 5 mg/l til 2,5-2,7 mg/l i et sandfilter med 
“langsom gennemstrømning”, og de konkluderede at omkring 20 % af nitratfraktionen 
blev fjernet. Koncentrationerne er imidlertid væsentligt lavere end situationen her. Bea-
vers og Tully (2005) fandt stort set ingen reduktion i total nitrogen passerede gennem et 
sandfilter med langs Bemærk, at der i alle beregninger er regnet med, at infiltrationen 
sker over et areal på 2.4 ha – og i mange af beregningerne er tallene angivet pr. hektar-
som gennemstrømning. Richardson et al. (2004) beskrev et sandfilter, der initielt ikke 
fjernede nitrat, men hvor rensningseffektiviteten steg efter recirkulering af effluenten 
igennem en anaerobisk septiktank. Alle forfatterne finder at ammonium nitrificeres i 
sandfiltrene. Den lave fjernelse i modelsimuleringerne er derfor ikke usædvanlig i for-
hold til andre studier. 
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4.3.3 Anden gennemregning 
I dette scenarium er der forudsat en tilførsel af vand på 39 l s-1 over et areal ligeledes på 
24.000 m2. Det svarer til (39*60*60*24)/24.000 = 140,4 l m-2 dag-1 eller til 5,85 mm t-1.
I modellen vandes over 23 timer, og næringsstofferne tildeles separat. 

Næringsstofferne er defineret som en form for gylle, der udvandes en gang om dagen. 
Der tilføres hvad der svarer til en vanding, 58,5 T/ha (= 5,85 mm m-2). I denne mængde 
tilføres 91,3 kg N/ha, hvoraf 64,6 kg er nitrat-N, 1,40 kg er ammonium-N og resten er i 
form af organisk stof. På basis af en COD på 15 mg/l er beregnet et C-indhold i vandet 
ca 7,9 kg ha-1 dag-1.

Tabel.4.12 Koncentrationer i ”gylle” beregnet på basis af en gennemstrømning på 39 l s-1

Parameter mg l-1 Omregnet til kg ha-1 dag-1

Tørstof 10 14,04 
Total-N 65 91,26 
No3-N 46 64,58 
amm-N 1 1,40 
total-P 1 1,40 
COD 15 21,06 
BI5 3 4,21 
COD-C 6 7,90 
BOD-C 1 1,58 
Tørstof2* 76 106,70 
   
Vandmængde, T 58,5 

tørstof-fraktion 0,001824 
total C-fraktion 0,0740 
total N-fraktion 0,8553 
heraf ammonium 0,01539 
heraf nitrat 0,7077 

* Arbitrær tørstofmængde anvendt i parameteriseringen til Daisy 

Alle parametre vedrørende omdannelse af næringsstoffer håndteres med standardværdi-
er.

Der er igen regnet på to situationer – en uden jordbehandling, og en hvor der harves en 
gang pr uge. Simuleringsperioden og klima er som tidligere 

Den overordnede vandbalance over 8 års simulering er vist i Tabel 4.13 og Tabel 4.14 
for beregningen uden og med jordbehandling. 
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Tabel 4.13 Vandbalance for beregning uden jordbehandling 

 mm mm år-1 

Regn 7.595 949 

Sne 420 52 

Vanding 410.108 51.263 

Fordampning -4.744 -593 

Matrixperkolation -11.169 -1.396 

Drænafstrømning -401.750 -50.218 

Ændring i vandindhold -460 -57 

I alt 0 0 

Tabel 4.14 Vandbalance for beregning med jordbehandling 

 mm mm år-1 

Regn 7.595,6 949,5 

Sne 420,6 52,6 

vanding 41.0108,4 51.263,6 

Fordampning -4.744,4 -593,1 

Matrixperkolation -11.169,5 -1.396,2 

Drænafstrømning -
401.750,6 -50.218,8 

Ændring i vandindhold -460,1 -57,5 

I alt 0 0 

Som modellen er sat op, strømmer størstedelen af det tilførte vand til dræn. Grund-
vandsstanden står nogenlunde i drændybde under simuleringen. Trykket i overjorden 
ligger omkring 12-13 cm vandsøjle. Dvs. at jordens vandindhold er i overkanten af, 
hvad der er tilrådeligt for jordbehandling, når vandet tilføres kontinuerligt. 

N-balancerne for beregninger uden og med jordbehandling er vist i Tabel 4.15 og Tabel 
4.16. Simuleringerne viser, at N-tilførslen er langt højere, end hvad det er muligt at fjer-
ne via denitrifikation og produktion af lattergas. Ved jævnlige harvninger stiger denitri-
fikation og fraførsel via lattergas til ca. 189 kg/ha, men med en tilførsel i størrelsesord-
nen 26 T N/år er fjernelsen ubetydelig. Når overfladen harves jævnligt, er de organiske 
puljer stort set uforandrede over perioden, mens der sker en nedbrydning af puljerne, 
når det organiske materiale kun tilføres på toppen. 
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Tabel 4.15 N-balance for simulering uden jordbehandling 

 kg N ha-1 kg N ha-1 år-1 

NO3-Deposition 81 10

NH4-Deposition 90 11 Deposition i alt 21

NO3-tilførsel 188.587 23.573  

NH4-tilførsel 4.101 513  

Org_N-tilførsel 73.790 9.224 Gødnings-tilførsel i alt 33.310

Denitrifikation 464 58  

N2O-Nit 1.519 190 Afgasning, i alt 248

NH4-udvaskning 55 7  

NO3-udvaskning 7.083 885 Udvaskning 892

NH4-til dræn 1.457 182  

NO3- til dræn 254.989 31.874  32.056

Netto-balance  135

Ændring i puljer 

NH4-Total 415 52

NO3-Total 578 72

ORG_N 87 11 135

Totalbalance 0

koncentrationer  

Til dræn/grundvand NO3-N/l  63,8 mg/l

Infiltrationen af vand fra dambruget fører således til en vis opbygning af organisk stof 
på arealet samt en afgasning på omkring 250-270 kg N/ha. Nitratindholdet i det infiltre-
rede vand ændres kun marginalt. Dyrkning på arealet forventes ikke at kunne lade sig 
gøre med de store tilførsler af næringsstof, ligesom harvning ikke ændrer betingelserne 
væsentligt
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Tabel 4.16 N-balance for simulering uden jordbehandling 

 kg N/ha kg N/ha/år 

NO3-Deposition 81 10

NH4-Deposition 90 11 Deposition i alt 21

NO3-tilførsel 188.587 2.573  

NH4-tilførsel 4101 513  

Org_N-tilførsel 73.790 9.224 Gødnings-tilførsel i alt 33.310

Denitrifikation 620 78  

N2O-Nit 1.516 189 Afgasning, i alt 267

NH4-udvaskning 57 7  

NO3-udvaskning 7.075 884 Udvaskning 892

NH4-til dræn 15.049 188  

NO3- til dræn 254.667 31.833  32.021

Netto-balance  151

Ændring i puljer 

NH4-Total 426 53

NO3-Total 577 72

ORG_N 206 26 151

Totalbalance 0

koncentrationer  

Til dræn/grundvand NO3-N/l  63,8 mg/l

4.3.4 Tredje gennemregning 
Tre yderligere scenarier blev herefter defineret, med ændrede vand- og N-mængder. Be-
regningerne følger de tidligere eksempler og de anvendte koncentrationer er vist i tabel 
4.17.
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Tabel 4.17 Koncentrationer i ”gylle” svarende til reviderede vandmængder og koncentrationer for sce-
narie 1, 2 og 3 

 Koncentrationer, mg l-1 Omregnet til kg dag-1 

 Scenarium 
1 

Scenarium 
2 

Scenarium 
3 

Scenarium 
1 

Scenarium 
2 

Scenarium 
3 

Vandmængde, l/s 25 50 75    

Total-N 25 13 8 22,5 23,4 21,6 

No3-N 19 9 5 17,1 16,2 13,5 

Amm-N 1 1 1 0,9 1,8 2,7 

COD 30 15 10    

COD-C 11,25 5,625 3,75 10,125 10,125 10,125 

Tørstof2*    50 50 50 

       

Vandmængde, T    37,5 75 112,5 

tørstof-fraktion    0,001333 0,000667 0,000444 

total C-fraktion    0,2025 0,2025 0,2525 

total N-fraktion    0,45 0,468 0,432 

Heraf ammonium    0,04 0,07692 0,125 

Heraf nitrat    0,076 0,69231 0,625 
* Arbitrær tørstofmængde anvendt i parameteriseringen til Daisy

Alle parametre vedrørende omdannelse af næringsstoffer håndteres med standardværdi-
er.

Den overordnede vandbalance for hvert af de tre scenarier over 8 års simulering er vist i 
Tabel 4.18 for beregningen med jordbehandling. 

Som modellen er sat op, strømmer størstedelen af det tilførte vand til dræn. Grund-
vandsstanden står nogenlunde i drændybde under simuleringen (3-7 cm over). Trykket i 
overjorden ligger omkring 15,5, 11 og 9 cm vandsøjle i de tre simuleringer. Dvs. at jor-
dens vandindhold er i overkanten af, hvad der er tilrådeligt for jordbehandling, når van-
det tilføres kontinuerligt. 

N-balancerne for beregninger med jordbehandling er vist i Tabel 4.19. Det skal bemær-
kes, at tilførslerne ikke er lige store i de tre beregninger. Afgasningen er lidt større i 
scenarium 2 og 3 end i scenarium 1 på grund af den meget våde jord. I de tre gennem-
regnede eksempler sker der et fald i den totale organiske pulje i jorden. Faldet er ikke 
meget stort, og den præcise ændring vil kræve mere viden om C-indholdet i det tilførte 
materiale, der er meget groft estimeret i disse scenarier. Ligeledes er C-indholdet i jor-
den dårligt beskrevet, da det vil afhænge af den endelige konstruktion af infiltrations-
bassinerne.

Drikkevandskravet på 50 mg l-1 svarer til 11.3 mg l-1 nitrat-N. Scenarium 2 opnår en 
koncentration tæt på denne værdi og i scenarium 3 er koncentrationen i det infiltrerede 
vand under denne værdi. 
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Tabel 4.18 Vandbalance for de tre scenarier, alle beregnet med jordbehandling 

 mm for hele simuleringen mm år-1 

 Scenarium 1 Scenarium 2 Scenarium 3 Scenarium 1 Scenarium 2 Scenarium 3 

Regn 7.595 7.595 7.595 949 949 949 

Sne 420 420 420 52 52 52 

Vanding 262.889 525.780 788.670 32.861 65.722 98.583 

Fordampning -4.744 -4.744 -4.744 -593 -593 -593 

Matrixperkolation -10.996 -11.370 -11.595 -1.374 -1.421 -1.449 

Drænafstrømning -254.780 -517.182 -779.771 -31.847 -64.647 -97.471 

Ændring i vandindhold -384 -498 -574 -48 -62 -71 
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Tabel 4.19 Kvælstofbalance beregnet for tre scenarier med varierende vandmængder og indhold af N 

 kg N ha-1 kg N ha-1 år-1 kg N ha-1 år-1, kategoriseret 

 Scenarium 1 Scenarium 2 Scenarium 3 Scenarium 1 Scenarium 2 Scenarium 3 Scenarium 1 Scenarium 2 Scenarium 3 

NO3-Deposition 81 81 81 10 10 10 Deposition i alt
NH4-Deposition 90 90 90 11 11 11 21 21 21 
NO3-tilførsel 49.919 47.328 39.381 6.240 5.916 4.923 Gødnings-tilførsel i alt
NH4-tilførsel 2.627 5.258 7.876 328 657 985  
Org_N-tilførsel 13.137 15.776 15.752 1.642 1.972 1.969 8.210 8.545 7.876 
Denitrifikation 562 798 838 70 100 105 Afgasning, i alt
N2O-Nit 320 412 434 40 52 54 110 151 159 
NH4-udvaskning 1 17 42 0 2 5 Udvaskning til grundvand
NO3-udvaskning 2.685 1.435 876 336 179 110 336 182 115 
NH4-til dræn 9.3 573 2038 1 72 255 Udvaskning til dræn 
NO3- til dræn 62.218 65.276 58.954 7.777 8.160 7.369 7.778 8.231 7.624 
Netto-balance     7 3 0 
     

Ændring i puljer     

NH4-Total 67 83 90 8 10 11

NO3-Total 194 95 48 24 12 6

ORG_N -202 -156 -141 -25 -20 -18 7 3 0 

Totalbalance 0 0 0 
         

Koncentrationer til dræn/grundvand       

mg l-1       24,4 12,7 7,8 



G:\personlige\MSL\Peter Rand\54411-Grundvand-rap.doc 42 DHI 

4.4 Vandkvalitet i grundvandssystemet og påvirkningen af Skjern Å 

Nærværende afsnit behandler scenarieberegningerne med 25, 50 og 75 l/s i indvundet 
og infiltreret vandmængde. 

Som tidligere beskrevet er forholdet mellem udvaskningen til grundvandszonen og ind-
strømningen til dræn meget afhængige af de helt lokale grundvandshydrauliske og hy-
drogeologiske forhold i området omkring infiltrationsbassinerne samt drænenes virk-
ning. I Daisy beregningerne af de tre tilfælde er det kun henholdsvis 4, 2 og 1.5 % af det 
infiltrerende vand, som strømmer videre i grundvandssystemet, mens resten opfanges i 
drænsystemet. Disse beregninger viser endvidere, at N-omsætningen i infiltrationsom-
rådet er meget begrænset, og at koncentrationen af det infiltrerende vand og det vand, 
som opfanges i drænene, er henholdsvis 24, 13 og 8 mg/l (NO3

--N) i de tre beregnings-
tilfælde. Med de indgående vandmængder svarer det til udvaskning under infiltrations-
bassinerne på ca. 20 tons NO3

--N pr. år i alle tilfælde. Vurderingerne i det følgende an-
tager, at det hele infiltrerer til grundvandszonen. 

Grundvandssystemet består øverst af en oxisk zone på nogle meters tykkelse underlejret 
af en reduceret zone. Det infiltrerende vand vil i nogen udstrækning strømme til den re-
ducerede zone, hvor der vil ske en opblanding og denitrifikation, men der vil samtidig 
ske en strømning i den oxiske zone mod Skjern Å, hvortil det N-holdige vand vil 
strømme ureduceret – se Figur 4.15. Modelberegningerne indikerer, at under visse for-
hold kan infiltrationen blive trukket helt tilbage til indvindingsboringerne, men i dette 
tilfælde vil der ske en reduktion og opblanding af det N-holdige vand, så dette forhold 
ikke kan observeres i indvindingsvandet. Med de tilgængelige data er det ikke forsvar-
ligt at beregne opblandingen mere præcist. 

Figur 4.15 Indvindingen og infiltrationen giver anledning til en relativ stor ændring af den naturlige 
grundvandsstrømning i området 

Hvis der drænes under infiltrationsbassinerne vil disse dræn opsamle langt hovedparten 
af det infiltrerende vand. Skæbnen af dette vand er ikke kendt i projektet, men en vis 
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form for denitrifikation vil givetvis være nødvendig, før det kan ledes til recipient uden 
problemer. En mindre intensiv dræning under infiltrationsbassinerne kombineret med en 
overvågning af vandkvaliteten i grundvandstilstrømningen til Skjern Å vil reducere 
problemet, da der vil ske en vis denitrifikation i grundvandssystemet.  

Hvis det infiltrerende vand i situationen med 25 l/s antages at bredde sig ud over ca. 500 
m i bredden (på tværs af strømningsretningen) og der opnås en middelgradient på 1 % 
fra infiltrationsområdet til Skjern Å kan ”dybden” af infiltrationen bestemmes v.hj.a 
Darcy´s formel: 

DxBxkxiQ

Hvor  D er dybden 

 B er bredden 

 K er hydraulisk ledningsevne (2e-4 m/s) 

 I er gradienten 

Denne beregning giver en indtrængningsdybde på ca. 20 m ned i grundvandsmagasinet. 

Samtidig kan hastigheden beregnes til ca. 250 m/år. 

Reduktionskapaciteten i grundvandszonen afhænger af indholdet af organiske kulstof-
forbindelser og reducerede svovlforbindelser. Der kan ske reduktion både med brun-
kulsforbindelserne og med pyrit (Kristiansen et al. (1990)). I denne reference er der end-
videre beregnet en størrelsesorden af reduktionskapaciteten baseret på målte indhold af 
kulstofforbindelser og reducerede svovlforbindelser i sedimentet. I Kærhedeområdet er 
disse forbindelser ikke målt, og beregninger af forventet kapacitet må baseres på forsig-
tige skøn med reference til lignende lokaliteter. F.eks. er der i Rabis Bæk området, hvor 
jordprøvebeskrivelsen er næsten identisk med beskrivelse af jordprøver fra Kærhedeom-
rådet, målt TOC indhold på 0.05-0.24 % (af tørstof) og svovlreducerede forbindelser på 
0,001-0,013 % (af tørstof). Disse indhold er i øvrigt stærkt stigende med dybden. Et for-
sigtigt skøn må således være at anvende 0,05 % TOC og 0,001 % svovlreducerende for-
bindelser i de reducerede aflejringer, hvorigennem det nitratholdige vand vil strømme. 
Anvendes formeludtryk fra Kristiansen et al. (1990) kan reduktionskapaciteten (R) (pr. l 
jord) beregnes til: 

Rc = 57 mmol NO3

Rs = 0.8 mmol NO3

I alt 58 mmol NO3

Med et tværsnit med 500 meters bredde og 20 meters dybde, hvor det forsigtigt antages, 
at det kun er de nederste 10 meter, som er reducerede, vil der således kunne reduceres 
ca. 4 tons N pr. meter i strømningsretningen i denne zone. Reduktionsfronten vil bevæ-
ge sig med nogle få meter pr. år. 

Man skal dog tænke på, at transporten i den oxiske zone vil ske næsten uden reduktion, 
og hvis dette skønsmæssigt udgør halvdelen af den samlede transport vil belastningen af 
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recipienten stadig være betragtelig (skønnet til halvdelen af den samlede udledte mæng-
de).

Ovenstående beregninger er baseret på en del skøn, nemlig beliggenheden (dybden til) 
af reduktionsgrænsen, transporten af NO3 i grundvandszonen (hvor dybt trænger det 
ned), indhold af TOC og svovlreducerende forbindelser i den reducerede del af grund-
vandszonen m. fl. Det må derfor anbefales at disse forhold undersøges yderligere. 

.
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