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Resume  
Grundvandsredegørelsen er udarbejdet af Rambøll. Enkelte afsnit er udarbejdet af He-
densted Kommune, se indholdsfortegnelse.  
 
Grundvandsredegørelsen for Hedensted Kommune er en vigtig forudsætning ved plan-
lægning af grundvandstruende aktiviteter eller arealanvendelse indenfor områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande (IOL) udenfor disse samt 
indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 
 
En del af Hedensted Kommune er udpeget som OSD eller IOL til almene vandforsynin-
ger uden for OSD. Omkring 20% af erhvervsområderne i Hedensted Kommune ligger 
inden for OSD, og 29% af erhvervsområderne ligger inden for IOL. Beskrivelsen af 
grundvandsressourcen og byudviklingen i Hedensted Kommune, er udført særskilt for de 
tre områder; Juelsminde, Hedensted og Tørring, som kommunen er blevet opdelt i.   
 
De primære magasiner er de vandførende lag i undergrunden, hvorfra der kan indvindes 
vand af en kvalitet, som kan bruges til drikkevandsforsyning. De primære grundvands-
magasiner i Hedensted Kommune består af kvartære og prækvartære sand- og grusaf-
lejringer. De prækvartære lag i området består hovedsagelig af palæogent ler. Den yn-
gre kvartære lagserie består overvejende af smeltevands- og moræneaflejringer dannet 
under istiderne. I Hedensted Kommune har den kvartære lagserie en samlet tykkelse på 
mellem 0 og 330 m. De største tykkelser findes i de såkaldte begravede dalstrukturer. 
 
De almene vandværker i Hedensted Kommune har tilsammen vandindvindingstilladelser 
svarende til 7,75 mio. m3. Ud over almene vandforsyninger sker der i Hedensted Kom-
mune indvinding til erhverv, gartnerier, markvanding, husdyrfarme, ikke-almene vand-
værker og enkeltindvindere. Der var således i kommunen en samlet indvinding på ca. 5 
mio. m3/år i 2020, og de almene vandværker udgjorde ca. 84% af den registrerede ind-
vinding i kommunen. 
 
Grundvandsressourcen i Hedensted Kommune har overordnet set en god kvalitet. Gene-
relt er nitratindholdet i grundvandet ikke et væsentligt problem. Pesticider udgør om-
vendt en risiko for grundvandskvaliteten i Hedensted Kommune, og der er i de seneste 
vandanalyser, jf. Jupiter-databasen hos GEUS, indberettet fund af pesticider (både over 
og under kravværdien) i 39 indtag til almene vandforsyningsboringer, svarende til 44 % 
af alle indtag til almene vandforsyningsboringer. Fund af pesticider i seneste analyse for 
vandværker viser, at 5 ud 51 almene vandværker har aktuel overskridelse af kravvær-
dierne i seneste analyse. For 8 vandværker er der konstateret fund under kravværdien i 
seneste analyse.  
 
I Vandområdeplan 2015-2021, samt basisanalysen til Vandområdeplan 2021-2027, er 
der udpeget terrænnære, regionale og dybe grundvandsforekomster i Hedensted Kom-
mune. Grundvandsforekomster i Hedensted Kommune vurderes jf. vandområdeplan 
2015-2021 at have en god kvantitativ tilstand, og der sker ikke en overudnyttelse af 
grundvandsressourcen ifm. vandindvinding. I vandområdeplan 2015- 2021 er der angi-
vet fire forekomster i Hedensted Kommune med ringe eller ukendt kvalitativ tilstand. 
Det er vurderet for alle de fire forekomster, at der ikke kan opnås en god samlet kvali-
tativ tilstand inden 22. december 2021.  
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1 Formål og brug af grundvandsredegørelsen 
Denne grundvandsredegørelse er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om krav til 
kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvin-
dingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse samt den tilhørende vejledning 
med bilag af januar 2017 /1//2/. 
 
Vejledning og bekendtgørelse erstatter den tidligere administrationsmodel for kommu-
nernes planlægning: ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i for-
hold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikke-
vandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande”, Naturstyrelsen, oktober 2012. 
 
Grundvandsredegørelsen er jf. Planlovens § 11e en del af baggrundsmaterialet til kom-
muneplanen og skal give et samlet overblik over drikkevandsinteresserne i kommunen 
og deres sårbarhed. Dermed indgår redegørelsen som en vigtig forudsætning for kom-
muneplanlægningen og den afvejning, der skal foretages, når der udlægges nye arealer 
til aktiviteter, som medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. 
 
Grundvandsredegørelsen gælder for planlægning af særligt grundvandstruende aktivite-
ter eller arealanvendelse indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og 
indvindingsoplande (IOL) udenfor disse samt indenfor boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO). Eksempler på grundvandstruende aktiviteter er virksomheder med oplag og 
anvendelse af forurenende stoffer, som udgør en risiko for forurening af grundvandet. 
Stofferne kan f.eks. være olie- og benzinprodukter, flydende affald, organiske opløs-
ningsmidler, fenoler eller tungmetaller. Virksomhedstyperne kan være biogasanlæg, 
genbrugsplads, depoter, maskinværksteder eller benzinstationer (listen er ikke 
udtømmende). 

Hvis det i grundvandsredegørelsen er godtgjort, at lokalisering uden for OSD og IOL er 
undersøgt og ikke fundet mulig, samt at faren for forurening af grundvandet kan fore-
bygges ved tekniske tiltag i lokalplanen, kan kommunalbestyrelsen placere aktiviteter, 
der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, inden for OSD eller IOL.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af grundvandsredegørelsen er Hedensted Kommune ind-
delt i tre delområder:  
 

 Juelsminde 
 Hedensted 
 Tørring 

 
Inddelingen er vist på Figur 1-1.  
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Figur 1-1. Kommunegrænse og områdeinddeling.  

1.1 Indhold af rapport 
Grundvandsredegørelsen omfatter en beskrivelse af grundvandsressourcens kvantitet, 
kvalitet og naturlige beskyttelse indenfor OSD og IOL i Hedensted Kommune. Tekst, fi-
gurer og bilag tager udgangspunkt i data udleveret af Hedensted Kommune samt den 
nyeste viden fra den statslige grundvandskortlægning og den hydrostratigrafiske model, 
der er opstillet i forbindelse med Miljøstyrelsens FOHM-kortlægning (Fælles Offentlig Hy-
drologisk Model).  
Derudover omfatter redegørelsen en beskrivelse af vandforsyningsstrukturen, inddragel-
se af vandområdeplaner, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse m.v.  

1.2 Supplerende grundvandsredegørelse 
I forbindelse med udarbejdelse af ny kommuneplanlægning skal der udarbejdes en sup-
plerende grundvandsredegørelse for de specifikke forslag til rammeændringer i forhold 
til, om der planlægges for en grundvandstruende aktivitet. Ønsker kommunen at placere 
en grundvandstruende erhvervsvirksomhed i OSD eller IOL, skal redegørelsen for den 
enkelte ramme indeholde en begrundelse for placering i det udvalgte område, en vurde-
ring af risikoen for forurening, med særligt hensyn til nitratfølsomme indvindingsområder 
(NFI), samt tekniske tiltag, der kan kræves for at mindske forureningsfaren. Tiltagene 
skal følges op med bestemmelser i de kommende lokalplaner.  

Juelsminde

Hedensted

Tørring
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2 Områdeudpegninger og eksisterende bymønster 
 

2.1 OSD og Indvindingsoplande 
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger uden for OSD udgør rygraden i den fremtidige vandforsyning i Dan-
mark, og områderne skal derfor beskyttes mod forurening.  
 
Det er Statens og Hedensted Kommunes interesse at sikre grundvandsressourcen, så 
der er tilstrækkeligt grundvand til at dække det nuværende og fremtidige behov for drik-
kevand samt grundvand til vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper. 
Desuden er det Statens og kommunens interesse at forebygge forurening fra naturligt 
forekommende forurenende stoffer samt miljøfremmede stoffer, så de ikke forringer 
grundvandets kvalitet. Udgangspunktet er, at drikkevand skal kunne drikkes umiddelbart 
efter en simpel iltning og filtrering, dvs. uden avanceret vandbehandling.  
 
På Figur 2-1 er vist OSD og IOL i Hedensted Kommune. Det fremgår af Figur 2-1, at en 
stor del af kommunen er udpeget som OSD. Der ses et større OSD-område omkring 
Lindved samt øst for Hedensted. Herudover ses der flere mindre OSD-områder, samt 
OSD-områder, der strækker sig ind i hhv. Horsens Kommune, Vejle Kommune og Ikast-
Brande Kommune. Den øvrige del af kommunen er udpeget som Områder med Drikke-
vandsinteresser (OD), bortset fra områderne langs kysten, hvor der ikke er udlagt drik-
kevandsinteresser pga. risiko for saltvandsindtrængning.  
 
På Figur 2-1 er desuden vist indvindingsoplande til de almene vandværkers kildepladser i 
kommunen. Der er i alt 49 aktive almene vandforsyningsanlæg i Hedensted Kommune. 
Indvindingsoplandene omfatter de arealer, hvor der strømmer grundvand til de almene 
vandværkers indvindingsboringer. Størrelsen af indvindingsoplandene er som udgangs-
punkt beregnet med afsæt i den tilladte indvindingsmængde, og ikke ud fra den faktisk 
oppumpede mængde for et givet år. Mod nord strækker indvindingsoplande fra vand-
værker i Horsens Kommune (Molger Ny Vandværk og Rugballegårdværket) sig ind i He-
densted Kommune, og mod syd strækker indvindingsoplande fra vandværker i Vejle 
Kommune (Grejs Vandværk og TREFOR Lysholt, Solekær og Bredal kildepladser) sig ind i 
Hedensted Kommune.   
 
I Tabel 2-1 er arealet af de forskellige områder opgjort, og ca. 37 % af arealet i Heden-
sted Kommune er udpeget til OSD eller IOL til almene vandværker uden for OSD.  
 
På Figur 2-2 er kommuneplanrammer vist sammen med arealer, der er udpeget som 
OSD eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Der er i alt ud-
lagt omkring 1248 ha til erhvervsområder i Hedensted Kommune, heraf ligger de 259 ha 
inden for OSD.  
  Areal (km2) Andel (%) 
OSD 169,6 30,8 
Indvindingsoplande uden for OSD 33,5 6,1 
Øvrige områder 348,0 63,1 
I alt Hedensted Kommune 551,1 100 
Tabel 2-1. Opgørelse af arealer til OSD og indvindingsoplande til almene vandværker uden for 
OSD. Arealer er opgjort med udgangspunkt i tilgængelige GIS-temaer.  
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Figur 2-1. OSD og OD /3/ samt indvindingsoplande til almene vandværker.  
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Figur 2-2. Kommuneplanrammer i Hedensted Kommune. På kortet er der desuden, med skra-
vering, markeret de områder i Hedensted Kommune, der enten er udpeget som OSD eller ind-
vindingsopland til almen vandforsyning. 

2.2 BNBO 
De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for indvindingsboringer til almene vandfor-
syninger i Hedensted Kommune er vist på Figur 2-3 /14/. 
 
Boringsnære beskyttelsesområder er områder på terræn omkring indvindingsboringer til 
almene vandforsyninger, hvor der på grund af forhold vedrørende vandindvinding, hy-
drogeologi og arealanvendelse kan være behov for at gennemføre målrettet grund-
vandsbeskyttelse på baggrund af en konkret vurdering /2/.  
 

 
Figur 2-3. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)/14/.  
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2.3 Sårbare områder og Indsatsområder 
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) afgrænses indenfor OSD og indvindingsoplan-
de i de områder, hvor det øverste primære grundvandmagasin har stor nitratsårbarhed, 
og hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet. Der fore-
tages dog en konkret vurdering af behovet for afgrænsning. Sprøjtemiddelfølsomme ind-
vindingsområder (SFI) er på nuværende tidspunkt kun udpeget på sandjorde, der er 
særligt sårbare overfor forurening med sprøjtemidler. Der er ikke udpeget SFI i Heden-
sted Kommune. 
 
Indenfor de følsomme indvindingsområder kan der udpeges indsatsområder, hvor en 
særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevands-
interesserne. Afgræsning af NFI, SFI og tilhørende indsatsområder er vist på Figur 2-4. I 
Hedensted Kommune er der udpeget indsatsområder til særlig beskyttelse inden for så 
godt som hele det areal, der er afgrænset som NFI. 

 
Figur 2-4. Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder.  
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3 Forhold til anden planlægning  
3.1 Vandområdeplaner 
Jf. Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn /11/ er Hedensted 
Kommune omfattet af Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland, 1.9 Horsens Fjord, 1.5 
Randers Fjord og 1.8 Ringkøbing Fjord. Kommune- og lokalplanlægningen må ikke hin-
dre opfyldelse af målene i vandområdeplanen. Den gældende Vandområdeplan trådte i 
kraft i juni 2016, men der er i forbindelse med basisanalysen for Vandområdeplan 2021-
2027, foretaget en revidering af grundvandsforekomsterne. I Hedensted Kommune be-
tyder dette, at der i basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027 er udpeget væsent-
ligt flere grundvandsforekomster, og et større areal af kommunen er omfattet af de ud-
pegede grundvandsforekomster, ift. Vandområdeplan 2015-2021.   
 
3.1.1 Vandområdeplan 2015-2021  
I Hedensted Kommune er der i alt 14 grundvandsforekomster, som er omfattet af Vand-
områdeplan 2015-2021, heraf 2 terrænnære, 9 regionale og 3 dybe grundvandsfore-
komster, jf. Tabel 3-1 og Figur 3-1. Grundvandsforekomster i Hedensted Kommune vur-
deres til at have en god kvantitativ tilstand /12/, dermed sker der ikke en overudnyttelse 
af grundvandsressourcen ifm. vandindvinding.  
Type Forekomst 
Terrænnære DK_1_456_147, DK_1_456_19 
Regionale DK_1_456_148, DK_1_456_182, DK_1_456_115, DK_1_456_116, DK_1.5_456_117, 

DK_1_456_193, DK_1_456_241, DK_1_456_226, DK_1_456_245 
Dybe DK_1.9_456_151, DK_1_456_118, DK1.5_456_119 
Tabel 3-1. Grundvandsforekomster i Hedensted Kommune iht. Vandområdeplan 2015-2021. 
 

 
Figur 3-1. Grundvandsforekomster i Hedensted Kommune /12/. 
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I forhold til den grundvandkemiske tilstand, er to af grundvandsforekomsterne vurderet 
til at have en ringe kemisk tilstand begrundet i nitrat- og/eller arsenindhold. For yderli-
gere to forekomster er den kemiske tilstand ukendt. Tabel 3-2 viser grundvandsfore-
komsterne med angivelse af den kemiske tilstand og sammen med begrundelsen for 
vurderingen. De to grundvandsforekomster, som er vurderet til at have en ringe kemisk 
tilstand, er regionale forekomster. Placering og udbredelse af grundvandsforekomster 
med ringe eller ukendt kemisk tilstand er vist på Figur 3-2. 
Forekomst Type Kemisk tilstand 
DK_1_456_115 Regional Ringe pga. Nitrat og Arsen. 
DK_1_456_182 Regional Ringe pga. Arsen. 
DK_1_456_118 Dyb Ukendt 
DK_1.5_456_119 Dyb Ukendt 
Tabel 3-2. Grundvandforekomster i Hedensted Kommune, der er vurderet til at have en ringe 
eller ukendt grundvandkemisk tilstand /12/. 

 
Figur 3-2. Placering og udbredelse af grundvandsforekomster med ringe eller ukendt kemisk 
tilstand.  
 
For de to forekomster med ringe kemisk grundvandskvalitet har Staten vurderet, at de 
nødvendige forbedringer af grundvandsforekomstens tilstand ikke med rimelighed kan 
opnås inden 22. december 2021. Dette skyldes, at de naturlige forhold ikke muliggør en 
forbedring af grundvandsforekomstens tilstand inden dette tidspunkt, da virkningen af 
den eksisterende generelle regulering til beskyttelse af grundvandet, som på længere 
sigt vurderes at være tilstrækkelig for målopfyldelse, ikke kan nå at indtræde inden den 
22. december 2021. Forlængelse af fristen for målopfyldelse til efter 22. december 2021 
vurderes af Staten, ikke at ville medføre yderligere forringelse af grundvandsforekom-
stens tilstand. Forlængelsen vurderes herudover ikke til vedvarende at hindre opfyldelse 
af målene for andre forekomster af vand inden for vandområdedistriktet. Der sker ikke 
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ved fristforlængelsen fravigelse fra mål eller forpligtelser, der følger af anden EU-lovgiv-
ning end vandrammedirektivet /12/. 
 
For arsen er der tale om en naturligt forekommende kemisk parameter, der ikke er be-
tinget af vandindvindingen eller af forurening. Der kan derfor heller ikke på længere sigt 
forventes en målopfyldelse i forhold til denne parameter.  
 
Grundvandsdannelsen i Hedensted Kommune vurderes generelt at være tilstrækkelig høj 
til, at grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand ikke påvirkes ved befæstelse af 
arealer i forbindelse med byplanlægning. Grundvandsbeskyttende tiltag, i forbindelse 
med lokalplanlægning vil samtidigt sikre, at grundvandsforekomsternes kemiske tilstand 
ikke forringes som følge af byplanlægning. 
 
3.1.2 Basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027  
Ifølge basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027 er der udpeget væsentligt flere 
grundvandsforekomster end i den gældende Vandområdeplan 2015-2021. Udpegningen 
af terrænnære, regionale og dybe grundvandsforekomster i Hedensted Kommune er vist 
på Figur 3-3 til Figur 3-5 . jf. basisanalysen 2021-2027, ses en enkelt forekomst i He-
densted Kommune, der er risiko for manglende målopfyldelse i 2027. Forekomsten ligger 
ved Glud. 
 

 
Figur 3-3. Terrænnære grundvandsforekomster, jf. basisanalysen for Vandområdeplan 2021-
2027. 
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Figur 3-4. Regionale grundvandsforekomster, jf. basisanalysen for Vandområdeplan 2021-
2027. 

 
Figur 3-5. Dybe grundvandsforekomster, jf. basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027. 
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Den 1. marts 2021 har Miljøministeriet oplyst på deres hjemmeside1, at tredje vandom-
rådeplan 2021-2027 vil være forsinket og afventer politisk aftale, inden de sendes i hø-
ring og det efterfølgende tekniske arbejde kan færdiggøres. Basisanalyse fsva. sporstof-
fer (arsen) og pesticider/MFS er endnu ikke offentliggjort, og resultat af den kvantitative 
vurdering er ikke at finde på MiljøGIS endnu Det bemærkes videre, at de gældende van-
dområdeplaner gælder, indtil de bliver afløst af nye vandområdeplaner.   

3.2 Kommuneplan 2017-2029 
Kommuneplan 2017-2029 er den gældende kommuneplan ved udarbejdelsen af denne 
grundvandsredegørelse. Der er i Hedensted Kommunes kommende Kommuneplan 2021-
2033 angivet følgende retningslinjer ift. drikkevand:    
10.1 Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og indvindingsoplande for 

almene vandforsyninger skal i kommuneplanlægning friholdes for virksom-
hedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening. For-
buddet gælder ikke arealer, som allerede er udlagt i kommuneplanen for 
disse virksomhedstyper og anlæg. Forbuddet kan dog fraviges, hvis der i en 
grundvandsredegørelse er redegjort for, at faren for forurening af grund-
vandet kan forebygges, samt at der er en særlig planmæssig begrundelse 
for placeringen, og at alternative placeringer er undersøgt, men ikke fundet 
mulig. 

10.2 Områder med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal friholdes for 
udlæg til en arealanvendelse, der medfører en øget fare for forurening af 
grundvandet. Områderne skal ligeledes friholdes for ny byudvikling. 

10.3 Der kan normalt ikke gives tilladelse til nye indvindinger af grundvand in-
denfor OSD til andre formål end drikkevand. 

 
Prioritering af drikkevandsressourcens anvendelse  
I områder, hvor grundvandsressourcerne ikke er tilstrækkelige til at dække alle behov 
for vandindvinding og alle behov for vand til naturen og til andre formål, bør der som 
udgangspunkt prioriteres således: 
1. Befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og 

institutioner, samt andre vandindvindinger, hvortil der stilles krav om drik-
kevandskvalitet og regelmæssig kontrol. 

2. Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i 
vandløb samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige natur-
typer i overensstemmelse med vandområdeplanens målsætninger. 

3. Andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regel-
mæssig kontrol, og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende indu-
strier, landbrug med dyrehold, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra 
vanding af spiselige gartneriafgrøder, vanding af golfbaner og andre vand-
forbrugende fritidsaktiviteter samt virkninger af råstofindvinding under 
grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. 

 
Grundvandsressourcerne  
I Hedensted-området er indvindingen af grundvand stor. Det giver tilsyneladende ingen 
problemer med vandkvaliteten eller med naturområderne. Muligheden for yderligere 
grundvandsindvinding skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Et igangsat samarbejde mel-
lem Hedensted og Løsning Vandværk om kildepladsen nord for Løsning vil give plads til 
den nødvendige vækst her. 
 

 
1 Udskydelse af offentliggørelse af udkast til vandområdeplanerne 2021-2027 (mim.dk) 

https://mim.dk/fagligt-info/2021/mar/udskydelse-af-offentliggoerelse-af-udkast-til-vandomraadeplanerne-2021-2027/
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Juelsminde har med sin placering på en halvø færre muligheder for at finde grundvand 
end de fleste andre byer. Da ressourcerne på hele Juelsminde-halvøen er små og spred-
te, har Juelsminde-halvøen en begrænset mulighed for vækst. 
Den vestlige del af kommunen, herunder Tørring-området er kendetegnet ved rigelige 
grundvandsressourcer af god kvalitet. 
 
Vandkvalitet 
Flere vandværker er udfordret med påviste pesticider i drikkevandet. Dette er især ud-
bredt på Juelsminde-halvøen, hvor ressourcen i forvejen er begrænset. Udviklingen hol-
des under observation. 
 
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 
Borgere i Hedensted Kommune og i nabokommunerne skal sikres rent drikkevand nu og 
i fremtiden. Derfor har staten udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser, som 
omfatter de bevaringsværdige eller vigtige indvindingsområder samt grundvandsfore-
komster, der i kvalitet og i mængde udgør en ressource, det kan være værd at udnytte 
nu og i fremtiden for områdets vandværker. 
 
Byudvikling 
Byudvikling befæster store arealer, og begrænser dermed grundvandsdannelsen, samti-
dig med, at den samme byudvikling øger efterspørgslen på grundvand til drikkevand. 
Den særlige indsats på drikkevandsområdet kommer til at ske inden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande (IOL), sårbare områder 
(NFI/SFI) og områder med målrettet grundvandsbeskyttelse. Det betyder, at der gen-
nemføres en indsats for at beskytte alle bevaringsværdige og sårbare vandindvindinger 
og kendte grundvandsforekomster af god drikkevandskvalitet. 
 
Beskyttelsen af grundvandsressourcerne i områder med målrettet grundvandsbeskyttel-
se varetages gennem de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. 
 
Placering af vandforbrugende virksomheder 
Virksomheder med et stort vandforbrug skal derfor søges placeret i kommunens vestlige 
del, og i tilknytning til grundvandsområdet nord for Løsning. Placeres denne type virk-
somheder i for eksempel Hornsyld eller Juelsminde, vil det medføre betydelige begræns-
ninger i disse byers muligheder for byudvikling. 
 

3.3 Indsatsplaner (Udarbejdet af Hedensted Kommune) 
Der er i forbindelse med grundvandskortlægningen foretaget en afgrænsning af nitratføl-
somme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Nitratfølsomme indvindings-
områder udpeges, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare over for nitrat inden for OSD 
og inden for almene vandforsyningers indvindingsoplande uden for OSD. Indsatsområder 
udpeges inden for de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor en særlig indsats er nød-
vendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. Udpegningen sker på baggrund af 
en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttel-
se af grundvandsressourcen.  
 
Afgrænsningerne af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder er vist på Fi-
gur 2-4. I alt er der udpeget 106 km2 NFI i Hedensted Kommune, heraf 64 km2 i delom-
råde Juelsminde, 29 km2 i delområde Hedensted og 13 km2 i delområde Tørring. Ind-
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satsområder i Hedensted Kommune har et samlet areal på 102 km2, 64 km2 i delområde 
Juelsminde, 27 km2 i delområde Hedensted og 12 km2 i delområde Tørring.  
 
Hedensted Kommune har valgt at opdele planerne i én rammeplan, der beskriver de 
overordnede indsatser, og et antal indsatsplaner, der beskriver de målrettede indsatser 
for de enkelte vandværker. Rammeplanen for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kom-
mune 2020 beskriver de målsætninger, der gælder i Hedensted Kommune. Rammepla-
nen angiver endvidere de overordnede indsatser for grundvandsbeskyttelse, som foreta-
ges i Hedensted Kommune. Derudover angiver Rammeplanen Hedensted Kommunes 
retningslinjer for den fremtidige administration af forhold, der har med grundvandet at 
gøre. Rammeplanen indeholder den myndighedsregulering, der er nødvendig, hvor den 
generelle regulering ikke er nok til at sikre grundvandet mod uønskede stoffer. 
En indsatsplan beskriver en række grundvandsbeskyttende tiltag i de områder, hvor 
vandværkerne indvinder grundvand til drikkevand. 
 
Hedensted Kommune har følgende vedtagne indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse: 

 Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune 2020/20/  
 Indsatsplan for Juelsminde-Barrit-Stouby området /21/.  
 Indsatsplan for Stenderup-Hornsyld-Overby /23/. 
 Indsatsplan for Snaptun Vandværk /24/. 
 Indsatsplan for Øster-Ørum Vandværk /25/. 
 Indsatsplan for Hedensted-Lindved området /22/. 

 

3.4 Den klimatilpassede kommuneplan (Udarbejdet af Hedensted Kommune) 
I Hedensted Kommune arbejdes der med den klimatilpassede kommuneplan. I kommu-
neplanen fokuseres der på at tilpasse udviklingen af kommunen til de nye klimatiske for-
hold. De konkrete løsninger skal findes i et samspil mellem at sikre de fysiske værdier og 
at udvikle de naturmæssige og rekreative værdier. 
 
Følgerne af klimaforandringerne forebygges ved at nye byområder lokaliseres uden for 
klimatilpasningsområderne, der er omfattet af risiko for periodevise oversvømmelser fra 
søer, åer og havet. Nye boligområder placeres og indrettes, så overfladevand kan inte-
greres i byudviklingen og forsinke regnvandets tilløb til områderne med risiko for perio-
devise oversvømmelser. 
 

3.5 Råstofplan (Udarbejdet af Hedensted Kommune) 
I Hedensted Kommune er der ifølge forslag til Råstofplan 2020 udlagt 8 regionale grave-
områder: Hvirring, Kragelund, Remmerslund, Rødemølle 12e, Rødemølle, Ørum, Klakring 
Ø, Klakring og Åstrup, se Figur 3-6. Der er ét råstofinteresseområde i kommunen belig-
gende ved Ørum. 
Råstofområderne er alle udlagt som graveområde for sand, grus og sten. Det samlede 
areal for graveområder i Råstofplan 2020 er 337 ha. 
Graveområdet Kragelund ligger delvist indenfor OSD og indvindingsoplandet til Heden-
sted-Løsning fælles kildeplads Krollerup. Graveområdet Remmerslund ligger delvist in-
den for indvindingsoplandet til Sebberup Vandværk. 
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Figur 3-6. Råstofgraveområder og -interesseområder i Hedensted Kommune2.  

3.6 Spildevandsplan (Udarbejdet af Hedensted Kommune) 
Bortskaffelse af spildevand i kommunen fastlægges under hensyntagen til relevante be-
skyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Det er vigtigt at beskytte områder 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD), da grundvandsforekomsterne her skal udgøre 
grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning. Nedsivning af spildevand og tag- 
og overfladevand må derfor kun ske i områder, hvor det ikke kan give anledning til foru-
rening af grundvand, der skal indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning. 
 
I forbindelse med håndtering af spildevand og tag- og overfladevand benyttes nedenstå-
ende retningslinjer jf. Rammeplanen for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune 
2020 for beskyttelse af grundvand og drikkevand: 

 Anlæg til håndtering af overfladevand må ikke udgøre en risiko for grundvan-
det. 

 Inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) må der som udgangs-
punkt ikke etableres forsinkelsesbassiner eller ske nedsivning af industrielt 
spildevand samt sanitært spildevand. 

 Inden for BNBO må der ikke etableres nedsivningsanlæg for overfladevand, 
hvis mængde og sammensætning vurderes at udgøre en risiko for grund-
vandsforurening. 

 
2 https://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/4965 
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 Inden for OSD samt indvindingsopland til almene vandværker uden for OSD 
må der ikke ske direkte nedsivning af industrielt spildevand, samt overflade-
vand, der vurderes at indeholde forurenende stoffer. 

 Forsinkelsesbassiner for industrielt spildevand i områder med særlige drikke-
vandsinteresser (OSD), sårbare områder (NFI og SFI) og indvindingsoplande 
til almene vandværker skal etableres med tæt bund. 

Endvidere skal nedenstående bestemmelser, jf. spildevandsbekendtgørelsen, overholdes. 
I spildevandsbekendtgørelsen stilles der krav til: 

 at afstanden fra anlæg til nedsivning af husspildevand til anlæg til indvinding 
af vand, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet er mindst 300 meter. 
Denne afstand kan dog nedsættes efter en konkret vurdering såfremt det ikke 
er en boring til et alment vandværk. 

 at afstanden fra anlæg til nedsivning af husspildevand til anlæg til indvinding 
af vand, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet er mindst 150 me-
ter. Denne afstand kan dog nedsættes efter en konkret vurdering såfremt det 
ikke er en boring til et alment vandværk. 

 at bunden af anlæg til nedsivning af husspildevand placeres mindst 1 meter 
og så vidt det er teknisk muligt 2,5 meter over højeste grundvandsstand. 

 At afstanden fra anlæg til nedsivning af tag- og overfladevand, som vurderes 
at være rent, til anlæg til indvinding af vand, hvor der stilles krav om drikke-
vandskvalitet er mindst 25 meter.  

3.7 Vandforsyningsplan (Udarbejdet af Hedensted Kommune) 
Hedensted Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2012-2022 /15/.  
Vandforsyningsplanen omhandler primært forsyningsområder og kommunens tilsyn med 
vandværker og ejendomme med egen vandforsyning. Kommunen arbejder ud fra en de-
central vandforsyningsstruktur. 

4 Forsyningsstruktur 
I Hedensted Kommune indvindes der vand fra 51 almene vandværker, 158 ikke-almene 
vandværker, 111 erhvervsindvindere (markvanding, gartneri og lignende) og 609 enkel-
tindvindere. Enkelte almene vandværker samt en del af ikke almene vandværker og er-
hvervsindvindere har enten ingen tilladelse eller en tilladelse, der er udløbet. Der er lige-
ledes en del af ovenstående, der ikke har indberettet oppumpede vandmængder til Jupi-
terdatabasen hos GEUS. Opgørelsen i Tabel 4-1 omfatter gyldige indvindingstilladelser 
og indberettede indvindingsmængder for 2020.  

Vandforsyning Tilladelse 
(1.000 m3/år) % Indvinding 2020 

(1.000 m3/år) % 

Almene vandværker 5.564 72% 4.178 84% 
Ikke-almene vandværker 13 <1% 0 0% 
Erhverv, gartneri, markvanding, hus-
dyrfarme og lign. 2.163 28% 801 16% 

Enkeltindvindere 12 <1% 3 <1% 
I alt 7.752 100% 4.982 100% 
Tabel 4-1. Gældende indvindingstilladelser i Hedensted Kommune samt indvinding i 2020.  
 
Der blev i 2020 i alt indberettet 5,43 mio. m3 indvundet grundvand i Hedensted Kommu-
ne. Generelt indvinder almene vandværker ca. 84 % af den samlede aktuelle indvinding i 
2020. De 51 almene vandværker og deres tilhørende tilladelser er vist i Tabel 4-2. 

Navn AnlægsID Aktive boringer Filtersat Magasin 
(FOHM) 

Tilladelse 
(m3/år) 

Indvinding 
(m3/år) 

117.372 Sand1200 As Vandværk 
(Overby) 73867 117.397 Sand1200 52.000 31.807 

(2018) 
117.14C Sand1200 Barrit Sta-

tionsby Vand-
værk AnS 

72730 117.489 Sand1200 15.000 14.113 
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117.236 Sand1200 Barritskovby 
Vandværk 72729 117.251 Sand1200 55.000 44.059 

117.500 Sand1400 Bjerre Vand-
værk a.m.b.a. 74784 117.548 Sand1400 60.000 53.143 

106.744 Sand1200 Bøgballe-Ve-
ster Ørum 
Vandværk 

73436 106.1015 Sand1200 70.000 51.159 
(2019) 

Båstrup By 
Vandværk 73975 116.1251 Sand1200 20.000 * 18.323 

116.850 Sand1200 Båstrup-Gl. 
Sole Vandværk 72350 116.1209 Sand1200 47.000 * 33.810 

116.597 Sand1400 
116.1095 Sand1400 Daugård 

Vandværk 73968 
116.1629 Sand1400 

80.000 64.887 
(2017) 

106.969 Sand6000 Dortheasminde 
Vandværk 72739 106.1020 Sand6000 15.000 12.374 

106.369 Sand1200 Flemming 
Vandværk 73438 106.841 Sand1200 32.000 25.125 

117.267 Sand1200/1400/6000 Glud Vand-
værk (Skjold) 73874 117.496 Sand6000 70.000* 37.565 

107.724 Sand400/1200 
107.892 Sand6000 
107.1759 Sand1200/6000 

Glud Vand-
værk (Snap-
tun) 

73865 

107.434 Sand6000 

95.000* 97.842 

106.924 Sand7000 Haurum Vand-
værk 73440 106.1365 Sand1200 5.000 3.337 

106.2846/116.1586 Sand2300 
116.1577 Sand2300 

Hedensted 
Vandværk 72348 

116.1585 Sand2300 
600.000 540.604 

Hesselballe 
Vandværk 73444 106.1412 Sand1400 6.000 3.710 

Hjortsvang 
Vandværk  72961 Distribution fra Tørring Vandværk 

106.1456 Sand400 Honum Vand-
værk 73442 106.1603 Sand1200 25.000 9.587 

106.705 Sand1200 Hornborg 
Vandværk 73437 106.1143 Sand1200 34.000 25.048 

(2019) 
117.412 Sand1200 
117.495 Sand1400 

Hornsyld 
Vandværk 
A.M.B.A 

74783 
117.535 Sand2100 

240.000 169.767 

106.317 Sand7000 Hvirring Vand-
værk 74744 106.975 Sand7000 22.000 16.200 

(2019) 
Hyrup Vand-
værk A.M.B.A. 
(Langbjergvej) 

73846 117.528 Sand1200 90.000 49.702 

106.372 Sand1400 I/S Eriknauer 
Vandværk 72379 106.1243 Sand1400 18.000 8.947 

(2019) 
117.215 Sand1200 
117.249 Sand1200 Juelsminde 

Vandværk 73869 
117.373 Sand1200 

80.000* 53.537 

117.406 Sand1200 
117.563 Sand1200 

Juelsminde 
Vandværk - 
Barrit 

73871 
117.564 Sand1200 

200.000* 210.095 

106.862 Sand1200 Kalhave Vand-
værk 73439 

106.1147 Sand1200 
35.000 26.706 

(2019) 
Klaks Mølle 
Vandværk 73976 106.1455 Sand1400 6.000 3.099 

117.169 Sand400 Klejs Vand-
værk** 72723 

117.407 Sand2100 
30.000 18.094 

Korning Vand-
værk 73971 106.1390 Sand1400/2100 35.000 26.598 

116.1250 Sand1200 Kragelund 
Vandværk 73970 

116.2765 Sand1200 
70.000 46.376 

106.1443 Sand2300 Krollerup Kil-
deplads 191916 

106.2846 Sand2300 
300.000 - 

116.1569 Sand7000 Lindved Vand-
værk 72752 

116.1753 Sand7000 
100.000 83.774 
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116.730 Sand2100 
116.1061 Sand2100 Løsning Vand-

værk 72294 
116.1219 Sand2100 

240.000* 208.450 

Over Barrit 
Vandværk 73872 117.252 Sand7000 45.000 34.579 

Præstebrovej 
Vandværk 73978 117.365 Sand1400 2.000 1.674 

106.1572 Sand1400 Rask Mølle Ul-
dum Vand-
værk 

184874 106.1480 Sand1400 180.000 159.026 

117.532 Sand1200 Rårup Vand-
værk 73868 

117.551 Sand1200 
80.000 53.380 

116.534 Sand1200 Sebberup 
Vandværk 73969 

116.1628 Sand1200 
17.000 13.149 

Skovby Vand-
værk 74754 106.1490 Sand1200 9.500 7.276 

116.990 Sand1400 
116.1192 Sand1400 

Solkær Vand-
værk 72349 

116.1750 Sand7000 
60.000 41.941 

Stenderup 
Vandværk 73873 117.516 Sand1400 50.000 40.580 

117.537 Sand400 
117.546 Sand400 Stouby Vand-

værk Amba 72725 
117.547 Sand400 

180.000 161.650 

117.402 Sand1200 
117.468 Sand1200 Sønderby 

Vandværk 73864 
117.477 Sand1200 

110.000 116.598 

116.1419 Sand7000 
116.1527 Sand7000 TREFOR Vand 

A/S – Lysholt 73313/176147 
116.1528 Sand7000 

1.500.000 1.369.042 

105.1884 Sand2100/2300 Tørring Vand-
værk A.m.b.a 72731 106.982 Sand2300 250.000 181.476 

Vrigsted Vand-
værk A.m.b.a 73847 117.606 Sand1200 50.000 31.318 

(2019) 
106.704 Sand6000 Ølholm Vand-

værk Andels-
selskab 

72732 106.1576 Sand7000 56.000 47.609 

116.724 Sand1200 Ølsted Vand-
værk 73967 

116.985 Sand1200 
95.000 73.752 

116.604 Sand1200 
166.1030 Sand1200 
116.1743 Sand1400 

Øster Snede 
Vandværk 73972 

116.1976 Sand1200 

46.000 35.046 

116.1541 Sand1200 Øster Ørum 
Vandværk 
a.m.b.a 

72342 116.1605 Sand1200 12.000 6.067 

106.1007 Sand5400 
Åle Vandværk 72733 

106.1008 Sand5400 
75.000 75.901 

Urlev 73974 117.411*** Sand1400 - 1.765 
Tabel 4-2. Almene vandværker i Hedensted Kommune. *Tilladelse administrativt forlænget. ** 
Overgår til distributions-vandværk. ***Sløjfet i december 2020. 
 
 
 
 
 
  



22 

5 Grundvandsressourcen 
I dette kapitel beskrives grundvandsressourcens størrelse, dens naturlige beskyttelse og 
kvalitet med hensyn til naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer. Beskrivelsen 
bygger på den statslige, afgiftsfinansierede grundvandskortlægning af OSD-områder og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD i Hedensted Kommune 
/6//7//8//9//10/. Beskrivelsen er illustreret med: 
 
 Konceptuelle forståelsesskitser af den geologiske opbygning (Bilag 5.1 og Figur 5-4-

Figur 5-6). 
 Kort over grundvandsdannelse/vandudveksling (Bilag 5.2 og Figur 5-10) 
 Kort over potentialet (Bilag 5.3 og Figur 5-9) 
 Kort over naturlig geologisk beskyttelse af grundvandet (Bilag 5.4 og Figur 5-7-Figur 

5-8) 
 Kort over vandtyper (Bilag 5.5 og Figur 5-11) 
 Kort over pesticider (Bilag 5.6 og Figur 5-12) 
 

5.1 Geologisk opbygning og naturlig beskyttelse  
Geologien i Hedensted Kommune er nederst sammensat af en prækvartær lagserie be-
stående af palæogent ler og sand. Over den findes en kvartær lagpakke bestående af 
smeltevands- og moræneaflejringer.   
 
Figur 5-1 viser fordelingen af de prækvartære aflejringer, der ligger direkte under den 
kvartære lagserie i Hedensted Kommune (dvs. prækvartæroverfladen). På Figur 5-1 ses 
det, at de prækvartære aflejringer, der ses ved prækvartæroverfladen, bliver ældre mod 
øst. Prækvartæroverfladen i den østlige del af Hedensted Kommune består af de tertiære 
Oligocæne og Eocæne aflejringer, mens den består af yngre tertiære aflejringer, de Mio-
cæne aflejringer, i den øvrige del af kommunen. Figur 5-1 viser, også at den kvartære 
lagserie ligger ovenpå Miocæne aflejringer i hovedparten af Hedensted Kommune. 
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Figur 5-1. Prækvartæroverfladens bjergarter. 
 
I Hedensted Kommune har den kvartære lagserie en samlet tykkelse på mellem 0 og 
330 m. De største tykkelser findes i de såkaldte begravede dalstrukturer, der ofte ikke 
kan ses som dalstrukturer på overfladen. 
5.1.1 FOHM-modellen 
FOHM-modellen er en hydrostratigrafisk model for hele Jylland, der er opstillet i forbin-
delse med FOHM-projektet (Fælles Offentlig Hydrologisk Model) i 2018. Modellen er op-
rindeligt opstillet ved en sammenlægning af eksisterende hydrostratigrafiske modeller 
udarbejdet i forbindelse med den statslige grundvandskortlægning. 
 
Indenfor Hedensted Kommune er FOHM-modellen primært en sammentolkning af model-
lerne for kortlægningsområderne Hedensted, Juelsminde, Nr. Snede samt Bredsten-Gad-
bjerg-Hvejsel. Figur 5-2 viser områderne og profillinjer, hvorfra tolkningspunkterne for 
de lokale hydrostratigrafiske modeller indgår i FOHM-modellen. 
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Figur 5-2. Områder og profillinjer, hvor de hydrostratigrafiske modellers tolkningspunkter ud-
gør tolkningspunkterne i FOHM-modellen. 
Tabel 5-1 viser modellernes hydrostratigrafiske lagserie og beskriver, hvordan modella-
gene er koblet sammen i FOHM-modellen. Her bør det bemærkes, at Juelsminde model-
len er tolket i FOHM-stratigrafien, hvorfor lagene fra modellen også er navngivet svaren-
de til lagene i FOHM-modellen. 
 

Opbygning FOHM Nr. Snede 
Bredsten-
Gadbjerg-
Hvejsel 

Juelsminde Hedensted 
2017 

Sand200   200_Kvaertaer_sand  

Ler300   300_Kvaertaer_ler  Terræn-
nær 

Sand400   400_Kvaertaer_sand Sand1 

Ler1100 Ler1 Lag1_Ler1 1100_Kvaertaer_ler Ler4 

Sand1200 Lag2_ Sand1 1200_Kvaertaer_sand Sand5 

Ler1300 Lag3_Ler2 1300_Kvaertaer_ler Ler6 

Sand1400 

Sand1 

1400_Kvaertaer_sand Sand7 

Plateau 

Ler1500 Ler2 1500_Kvaertaer_ler Ler8 

Sand2100 Sand2 2100_Kvaertaer_sand Sand9 

Ler2200  2200_Kvaertaer_ler Ler10 

Sand2300  

Lag4_Sand2 

2300_Kvaertaer_sand Sand11 

K
va

rt
æ

r Dalfyld 

Ler2400     

Sand5200 Sand3   

Ler5300 Ler3   

Sand5400 Sand4 

Lag5 

  

Ler5500 Ler4 Lag6   

Sand6000 (Bastrup sand)  Lag7 6000_Bastrup_Sand Sand16 

Te
rt

iæ
r 

Ler6100 (Klintingho-
Sand5 

Lag8  Ler17 
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ved_ler) 

Sand6200 Bastrup sand   

Ler6300 Klintinghoved 
ler   

Sand6400    

Ler6500 Ler3/Ler4    

Sand6600 Bastrup sand    

Ler6700 Klintinghoved ler    

Sand6800   6800  

Ler6900   6900  

Sand7000 (Billund sand) Lag9 7000_Billund_sand Sand18 

Ler7100 (Vejle Fjord ler) Bund  Bund  

Sand7200 (Billund sand) 

Billund sand 

   

Ler7300 (Vejle Fjord ler)    

Sand7400 (Billund sand)    

Ler7500 (Vejle Fjord ler) 

Ler5 Vejle Fjord 
ler 

   

Sand7600 Billund sand    

Ler7700 Vejle Fjord ler    

Sand7800 (Billund sand) Billund Sand6  7800_Billund_Sand  

Ler8000 (Palaeogen ler) Vejle Fjord ler    

Tabel 5-1. FOHM-modellens hydrostratigrafiske lagserie indenfor Hedensted Kommune. 
 
Indenfor Hedensted Kommune er den kvartære lagserie opbygget af 11 hydrostratigrafi-
ske enheder. De kvartære enheder er opdelt i 3 kategorier: Terrænnær, plateau og dal-
fyld. De terrænnære lag repræsenterer lag, der har en sporadisk udbredelse tæt ved ter-
rænoverfladen, som f.eks. aflejringer afsat af det Ungbaltiske isfremstød sent under 
Weichsel-istid. Plateaulagene repræsenterer større regionalt udstrakte lag, der findes på 
plateauerne mellem de begravede dale og i den øvre del af de begravede dale. Dal-
fyldslagene repræsenterer de mere dybtliggende lag i de begravede dale. Prækvar-
tæroverfladen er i FOHM-modellen repræsenteret af gridfladen Ler2400. Inden for He-
densted Kommune er den prækvartære lagserie i FOHM opbygget af 12 enheder bestå-
ende af tertiær ler og sand. 
 
De primære grundvandsmagasiner i Hedensted Kommune består af kvartære og præ-
kvartære sand- og grusaflejringer. I FOHM-modellen er disse grundvandsmagasiner re-
præsenteret af lagene Sand400, Sand1200, Sand1400, Sand2100, Sand2300, 
Sand5400, Sand6000 og Sand7000, jf. Tabel 5-1.  
 
I de efterfølgende afsnit bliver de primære grundvandsmagasiner for de tre delområder; 
Tørring, Hedensted og Juelsminde kort beskrevet. Gennem hvert af delområderne er der 
optegnet to tværsnitsprofiler, dvs. i alt seks profilsnit, der viser den hydrostratigrafiske 
lagserie i FOHM-modellen. Placeringen af tværsnittene er vist på Figur 5-3, som også vi-
ser placeringen af vandværksboringer til almen vandforsyning. 
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Figur 5-3. Placeringen af seks tværsnit gennem delområderne til beskrivelse af den hydrostra-
tigrafiske lagserie i FOHM-modellen. 
  



27 

5.1.2 Delområde Tørring 
Tabel 5-2 viser en oversigt over de almene vandværker og deres tilhørende indvindings-
boringer, som ligger indenfor delområde Tørring. I Tabellen ses også, hvilke grund-
vandsmagasiner vandværkerne indvinder fra. Tabellen viser, at Tørring Vandværk ind-
vinder fra sandmagasinerne Sand2100 og Sand2300, mens Åle Vandværk, som ligger i 
den nordlige del af delområdet, indvinder fra magasinet Sand5400.  

Vandværk Indvindingsboringer (DGU) Filtersat grundvandsmagasin 
(FOHM) 

Tørring Vandværk A.m.b.a 105.1884, 106.982 Sand2100/2300 
Åle Vandværk 106.1007, 106.1008 Sand5400 
Tabel 5-2. Oversigt over almene vandværker og tilhørende indvindingsboringer samt de 
grundvandsmagasiner, som vandværkerne indvinder fra.  
 
Den geologiske opbygning i delområdet Tørring er vist på de to tværsnit gennem FOHM-
modellen i Figur 5-4. På det vest-østlige profil ses det palæogene ler omkring kote -70 til 
-90 m, og det findes generelt dybest i den vestlige del af området. Over det palæogene 
ler ses miocæne aflejringer i form af vekslende ler- og sandaflejringer, der generelt ikke 
er tolket som værende til stede i den østlige del af området.  
 
Det dybeste sandlag er Sand7800, der varierer i tykkelse mellem 0 (mod øst) og ca. 60 
m (mod vest). Herover findes Ler7500 med tykkelse mellem ca. 0 – 50 m. Laget 
Sand7000 ses i den sydligste del af delområde Tørring med tykkelser op imod ca. 30 – 
35 m. Laget Sand6400 er tolket med tykkelser op imod 30 – 35 m mod vest, mens laget 
Sand 6000 er tolket med tykkelser op imod ca. 20 m i den sydligste del. Laget Ler5500 
er stedvist er tolket med tykkelser op imod ca. 20 – 25 m. Laget Sand5400 er tolket 
med tykkelser op imod ca. 35 m, og laget Ler5300 er tolket med tykkelser op imod ca. 
30 m. Det øverste sandlag, Sand5200, er tolket med tykkelser op imod 50 m mod 
vest/sydvest. Bemærk, at der ikke er tolket lerlag imellem de miocæne sandlag 
Sand7000, Sand6400 og Sand6000, og at lagene til dels skyldes, at de er introduceret i 
nabomodeller og derfor har en vis indflydelse på tolkningen indenfor delområdet Tørring.   
 
De miocæne aflejringer overlejres typisk af de kvartære lag i form af Sand2300, Ler2200 
og Sand2100, der fortrinsvist er tolket i de begravede dale, samt lagene Ler1500, 
Sand1400, Ler1300, Sand1200, Ler1100 og mest terrænnært Sand400. Ifm. de dybe 
begravede dale ses der dog også eksempler på, at de miocæne aflejringer er helt borte-
roderede, så de kvartære aflejringer i dalen er aflejret direkte på det palæogene ler. 
 
Modellagene Sand2100 og Sand2300 udgør de primære kvartære sandmagasiner, hvor-
fra der indvindes i området, dog indvindes der også fra det miocæne magasin Sand5400. 
 
Sandmagasinet Sand2100 er kun tolket sporadisk i området, bortset fra en begravet dal 
i den sydøstlige del af delområde Tørring. Tørring Vandværk A.m.b.a indvinder fra dette 
sandmagasin. Dæklagene over sandmagasinet Sand2100 består af modellagene 
Ler1100, Ler1300 og Ler1500. Den akkumulerede lertykkelse over Sand2100 er størst i 
den østlige del af delområde Tørring, hvor føromtalte begravede dal findes. Her ses ler-
tykkelser på mere end 20 m, flere steder mere end 30 m, mens der mod nordvest gene-
relt ses lertykkelser under 20 m, nogle steder under 5 m. 
 
Ligesom Sand2100 er sandmagasinet Sand2300 kun tolket sporadisk i den begravede 
dal i området. Det findes dog lokalt også i området, hvor Tørring Vandværk A.m.b.a ind-
vinder fra. Dæklagene over sandmagasinet Sand2300 består af modellagene Ler1100, 
Ler1300, Ler1500 og Ler2200, dog lokalt i den sydøstligste del også af Ler2400. Den ak-
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kumulerede lertykkelse over magasinet er, som ved Sand2100, størst i den østlige del af 
delområde Tørring, hvor der generelt ses lertykkelser på over 30 m, mens lertykkelserne 
mod nordvest herfor generelt er under 20 m, og stedvist under 5 m. 
 
Det dybeste grundvandsmagasin i området er det miocæne Sand5400, som Aale Vand-
værk indvinder fra. Der er her tale om et miocænt sandlag, der i delområdet er tolket 
med tykkelser i størrelsesordenen 5 til35 m, omkring vandværkets boringer ca. 30 m. I 
den sydøstlige del af delområdet, hvor den føromtalte begravede dal i delområdet findes, 
er laget dog ikke tolket. 
 
Dæklagene over Sand5400 består af lerlagene Ler1100, Ler1300, Ler1500, Ler2200, 
Ler2400, der er af kvartær oprindelse samt Ler5100 samt Ler5300, der er miocæne ler-
lag. Den akkumulerede lertykkelse over magasinet varierer meget og har de største 
mægtigheder (over 30 m) i den begravede dal mod sydøst i området samt mere spora-
disk mod nordvest. I andre områder, f.eks. omkring Aale Vandværks indvindingsboringer 
ses lertykkelser, der lokalt varierer mellem ca. 15 og 30 m. 
 

 
 

 
 
 Sand400  Sand2300  Sand5200  Sand7000 
 Sand1200  Kvartær Ler  Sand5400  Sand7800 

 Sand1400  Prækvartær Ler  Sand6000   
 Sand2100  Palæogen Ler  Sand6400   
 
Figur 5-4. To tværsnit gennem delområdet Tørring, der viser den hydrostratigrafiske tolkning i 
FOHM-modellen. Placeringen af de to tværsnit ses på Figur 5-3. 
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5.1.3 Delområde Hedensted  
Tabel 5-3 viser en oversigt over de almene vandværker og deres tilhørende indvindings-
boringer, som ligger i delområdet Hedensted. Tabellen viser også, hvilke grundvandsma-
gasiner vandværkerne indvinder fra. Det ses ud fra tabellen, at hovedparten af vand-
værkerne indvinder fra de kvartære sandmagasiner (Sand1200, Sand1400, Sand2100 og 
Sand2300), mens den øvrige andel indvinder fra de prækvartære sandmagasiner 
(Sand6000 og Sand7000).  
 
I delområdet Hedensted, som omfatter den centrale del af kommunen, varierer det no-
get hvilket magasin, der kan betragtes som det primære. Der sker indvinding til almen 
vandforsyning fra både kvartære og prækvartære sandmagasiner. Magasinet Sand1200 
kan dog generelt antages at udgøre det øvre primære magasin i området. 

Vandværk Indvindingsboringer 
(DGU) 

Filtersat grundvandsmagasin 
(FOHM) 

Bøgballe-Vester Ørum Vandværk 106.744, 106.1015 Sand1200 
Båstrup By Vandværk 116.1251 Sand1200 
Båstrup Gl. Sole Vandværk 116.850, 116.1209 Sand1200 
Dortheasminde Vandværk 106.969, 106.1020 Sand6000 
Flemming Vandværk 106.369, 106.841 Sand1200 
Haurum Vandværk 106.924, 106.1365 Sand7000/1200 

Hedensted Vandværk 106.2846/116.1586, 116.1577, 
116.1585 Sand2300 

Hesselballe Vandværk 106.1412 Sand1400 
Honum Vandværk 106.1456, 106.1603 Sand1200/400 
Hornborg Vandværk 106.705, 106.1143 Sand1200 
Hvirring Vandværk 106.317, 106.975 Sand7000 
I/S Eriknauer Vandværk 106.372, 106.1243 Sand1400 
Kalhave Vandværk 106.862, 106.1147 Sand1200 
Klaks Mølle Vandværk 106.1455 Sand1400 
Korning Vandværk 106.1390 Sand1400/2100 
Kragelund Vandværk 116.1250, 116.2765 Sand1200 
Krollerup Kildeplads 106.1443, 106.2846 Sand2300 
Lindved Vandværk 116.1569, 116.1753 Sand7000 
Løsning Vandværk  116.730, 116.1061, 116.1219 Sand2100 
Rask Mølle Uldum Vandværk 106.1572, 106.1480 Sand1400 
Sebberup Vandværk 116.534, 116.1628 Sand1200 
Skovby Vandværk 106.1490 Sand1200 
Solkær Vandværk 116.990, 116.1192, 116.1750 Sand1400/7000 
TREFOR Vand A/S – Lysholt 116.1419, 116.1527, 116.1528 Sand7000 
Ølholm Vandværk Andelsselskab 106.704, 106.1576 Sand6000/7000 
Ølsted Vandværk 116.724, 116.985 Sand1200 

Øster Snede Vandværk 116.604, 166.1030, 116.1743, 
116.1976 Sand1200/1400 

Tabel 5-3. Oversigt over almene vandværker og tilhørende indvindingsboringer samt de 
grundvandsmagasiner, som vandværkerne indvinder fra.  
 
Den geologiske opbygning i delområde Hedensted er vist på de to tværsnit i Figur 5-5. 
Det palæogene ler findes i hele området, og koten for dette varierer fra ca. kote 0 m i 
syd til -70 m mod nord. Samtidigt ses de dybe begravede dale nedskåret heri, dybest 
omkring kote -200 m (meget lokalt omkring kote -300 m). Over det palæogene ler fin-
des de fire miocæne sandlag.  Dybest findes Sand7800 (tykkelse ca. 0–15 m), Sand7000 
(tykkelse ca. 0–45 m), Sand6800 (tykkelse ca. 0–5 m) og øverst findes sandlaget 
Sand6000 (tykkelse ca. 0–40 m). Sandlagene er adskilt af de miocæne lerlag; Ler7500 
(tykkelse ca. 0-65 m), Ler6900 (tykkelse ca. 0-20 m) og øverst Ler6100 (tykkelse ca. 0-
30 m). 
 
Over de miocæne aflejringer findes de kvartære lag Sand2300, Ler2200 og Sand2100, 
der fortrinsvist er tolket i de begravede dale, samt lagene Ler1500, Sand1400, Ler1300 
og Sand1200 beliggende herover. Mest terrænnært ses sandlagene Sand400 og 



30 

Sand200, der vil være i hydraulisk kontakt med hinanden, idet der ikke er tolket ler mel-
lem de to sandlag. 
 
Sand1200 er generelt tolket at være til stede i hele delområde Hedensted, dog mere 
sporadisk mod sydøst end mod nordvest, hvor der længst mod nord ses tykkelser på op 
imod 55–60 m. Dæklag over Sand1200 består af Ler1100, der ligeledes er tolket i ho-
vedparten af området. Tykkelsen af laget varierer mellem 0 og 20 m mod nord dog lo-
kalt over 30 m. I det meste af området ses dæklagstykkelser mellem 10 og 20 m. 
 
Sand1400 er kun tolket i mindre tykkelser og i mindre områder indenfor delområdet. De 
største tykkelser ses lokalt i den nordligste del, hvor tykkelsen er på ca. 45 m. Dæklage-
ne over Sand1400 består af Ler1100 og Ler1300. Dæklagstykkelserne i området varierer 
en del. Laget er lokalt ikke til stede, mens det i store dele af området har en tykkelse på 
over 30 m.  
 
Sand2100 er tolket med tykkelser op imod ca. 40 m ifm. de begravede dale i området, 
dog ikke som et gennemgående lag. Dæklagene over Sand2100 består af de kvartære 
lerlag Ler1100, Ler1300 og Ler1500. Disse lerlag er tolket i næsten hele området, og 
den akkumulerede tykkelse af lerlagene når lokalt ca. 160 m i den nordligste del af del-
område Hedensted. I hovedparten af området ses lertykkelser på over 30 m, dog kan 
tykkelsen lokalt også være på under 5 m. 
 
Sand2300 er, ligesom Sand2100, tolket i de begravede dale, om end mere lokalt end 
sidstnævnte. De største tykkelser ses i de to dale i den nordlige del af området, hvor der 
kan ses tykkelser på op til ca. 150 m. Lerdæklaget over Sand2300 består af lerlagene 
Ler1100, Ler1300, Ler1500 samt Ler2200. Lerlagene er tolket i næsten hele området, og 
de største tykkelser ses i de føromtalte begravede dale i den nordlige del af området. 
Her ses tykkelser på op til ca. 210 m. Den akkumulerede lertykkelse er, jf. , større end 
30 m i hovedparten af delområde Hedensted. 
 
Det miocæne sandlag Sand6000 er det øverste miocæne lag i delområde Hedensted. La-
get er tolket i den sydvestlige del af området, hvor der ses tykkelser på op til ca. 35-45 
m. Den samlede lertykkelse, der omfatter de kvartære lerlag Ler1100, Ler1300, Ler1500 
og Ler2200, udgør dæklaget over Sand6000. Ler2200 er dog et dalfyldslag, og siden 
Sand6000 findes udenfor de begravede dale udgør dette lag i praksis ikke et dæklag 
over Sand6000. Den akkumulerede lertykkelse over Sand6000 er større end 30 m i stør-
stedelen af delområde Hedensted, men lokalt ses der områder uden lerdæklag. 
 
Det miocæne sandlag Sand7000 er dybeste lag med drikkevandsinteresser i delområde 
Hedensted. Laget er tolket med tykkelser på op til ca. 75-80 m mod sydvest og mere lo-
kalt med tykkelser på op til 35–40 m i den nordlige del af området. Sand7000 er tolket 
udenfor de begravede dale, og lerdæklag over magasinet består i praksis af de kvartære 
lerlag Ler1100, Ler1300 samt Ler1500, da Ler2200 er tolket i dalene. Lertykkelsen over 
Sand7000 er generelt større end 30 m i delområde Hedensted, men der ses også lokale 
områder uden lerdæklag. 
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 Sand200  Sand2100  Palæogen Ler  Sand7800 
 Sand400  Sand2300  Sand6000   

 Sand1200  Kvartær Ler  Sand6800   
 Sand1400  Prækvartær Ler  Sand7000   

Figur 5-5. To tværsnit gennem delområdet Hedensted, der viser den hydrostratigrafiske tolk-
ning i FOHM-modellen. Placeringen af de to tværsnit ses på Figur 5-3.  
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5.1.4 Delområde Juelsminde 
I delområde Juelsminde, som omfatter den østlige del af kommunen, betegnes de mel-
lemste sandmagasiner Sand1200 og Sand 1400, som det primære magasin /5/. 
 
Tabel 5-4 viser en oversigt over de almene vandværker og deres tilhørende indvindings-
boringer, der er ligger i delområde Juelsminde. I tabellen ses også, hvilke grundvands-
magasiner vandværkerne indvinder fra. Hovedparten af vandværkerne indvinder fra de 
kvartære sandmagasiner. Det er kun Glud Vandværk, som indvinder fra et grundvands-
magasin, der består af prækvartære aflejringer. 

Vandværk Indvindingsboringer 
(DGU) 

Filtersat grundvandsmagasin 
(FOHM) 

As Vandværk (Overby) 117.372, 117.397 Sand1200 
Barrit Stationsby Vandværk  117.14C, 117.489 Sand1200 
Bjerre Vandværk a.m.b.a. 117.500, 117.548 Sand1400 
Daugård Vandværk 116.597, 116.1095, 116.1629 Sand1400 
Glud Vandværk (Skjold) 117.267, 117.496 Sand1200/1400/6000 

Glud Vandværk (Snaptun) 107.724, 107.892, 107.1759, 
107.434 

Sand400/1200 
Sand6000 

Hornsyld Vandværk A.M.B.A. 117.412, 117.495, 117.535 Sand1200/1400/2100 
Hyrup Vandværk A.M.B.A. (Lang-
bjergvej) 117.528 Sand1200 

Juelsminde Vandværk 117.215, 117.249, 117.373 Sand1200 
Juelsminde Vandværk - Barrit 117.406, 117.563, 117.564 Sand1200 
Klejs Vandværk 117.169, 117.407 Sand400/2100 
Over Barrit Vandværk 117.252 Ler8000 
Præstebrovej Vandværk 117.365 Sand1400 
Rårup Vandværk 117.532, 117.551 Sand1200 
Stenderup Vandværk 117.516 Sand1400 
Stouby Vandværk Amba 117.537, 117.546, 117.547 Sand400 
Sønderby Vandværk 117.402, 117.468, 117.477 Sand1200 
Vrigsted Vandværk A.m.b.a 117.606 Sand1200 
Øster Ørum Vandværk A.m.b.a 116.1541, 116.1605 Sand1200 
Urlev  117.411 (sløjfet) Sand1400 
Tabel 5-4. Oversigt over almene vandværker og tilhørende indvindingsboringer samt de 
grundvandsmagasiner, som vandværkerne indvinder fra.  
 
Geologien i delområde Juelsminde er vist på de to tværsnit i Figur 5-6. Det palæogene 
ler findes i hele området, men koten for dette varierer mellem ca. kote 0 m på plateau-
erne og ned imod kote -100 m, hvor de begravede dale er skåret ned i det palæogene 
ler. 
 
Over det palæogene ler findes de to miocæne sandlag Sand7000 og Sand6800. Det ne-
derste sandlag, Sand7000 har en tykkelse på op til ca. 65–75 m i delområde Juelsminde, 
mens Sand6800 er tolket med tykkelser på op til ca. 40 m. Ingen af disse sandlag er tol-
ket som gennemgående i området, og ses i modellen i mindre adskilte områder. Mellem 
Sand7000 og Sand6800 findes lerlaget Ler6900, der har større udbredelse og opnår tyk-
kelser på op til ca. 55 m. 
 
Over de miocæne aflejringer findes de kvartære lag Sand2300, Ler2200 og Sand2100, 
der fortrinsvist er tolket i de begravede dale, samt lagene Ler1500, Sand1400, Ler1300 
og Sand1200 der findes i niveauerne herover. Det skal dog nævnes, at de kvartære pla-
teaulag (Sand1200, Ler1300, Sand1400 og Ler1500) er tolket at være til stede også ne-
de i dalene, hvor de derfor i praksis erstatter de dybereliggende dalfyldslag. Mest ter-
rænnært ses lagene Sand400, Ler300 og Sand200. 
 
De tre kvartære dalfyldslag Sand2300, Ler2200 og Sand2100 har begrænset udbredelse, 
og specielt Sand2100 findes kun i den vestligste del af den store begravede dal, der er 
beliggende centralt i delområdet. Sand2100 har en tykkelse på op til ca. 40 m i den be-
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gravede dal. Sand2300 har en tykkelse på op til ca. 60–65 m, men er dog mest tolket 
som isolerede ”øer” i dalene. Ler2200 er fortrinsvist tolket mod vest, hvor der ses tyk-
kelser på op til ca. 45–50 m. 
 
Ler1500 er tolket i de begravede dale, i særdeleshed i den føromtalte begravede dal, der 
er beliggende centralt i delområdet, og laget har tykkelser på op til ca. 55–60 m. Over 
dette lag findes Sand1400, som dog kun er tolket relativt sporadisk i de begravede dale 
og med tykkelser op omkring 30 m.  
 
Ler1300 findes mere udbredt og med tykkelser på op til ca. 50–55 m i de begravede da-
le. Sand1200 er det dybeste liggende kvartære lag, der er tolket udenfor dalene. Det er 
dog tolket relativt sporadisk og med tykkelser på op omkring 40 m, mens det overlig-
gende lerlag Ler1100 findes mere udbredt i delområdet og med tykkelser på op omkring 
30–40 m. 
 
De tre mest terrænnære kvartære lag Sand400, Ler300 og Sand200 er kun tolket spora-
disk indenfor delområde Juelsminde. Sand400 er tolket spredt i området med tykkelser 
på op til ca. 35 m, Ler300 er tolket til at have en lidt større udbredelse og også med tyk-
kelser på op til ca. 35 m, og for Sand200 ses de største tykkelser lokalt mod syd (op til 
ca. 25 m). 
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Figur 5-6. To tværsnit gennem delområdet Juelsminde, der viser den hydrostratigrafiske tolk-
ning i FOHM-modellen. Placeringen af de to tværsnit ses i Figur 5-3.  

5.2 Lerdæklag over grundvandsmagasiner  
Den naturlige geologiske beskyttelse af grundvandet i form af beskyttende lerlag over de 
primære magasiner, som størstedelen af kommunens vandværker indvinder fra, er vist 
på Figur 5-7 og Figur 5-8. Kortene viser den samlede tykkelse af de lerede aflejringer, 
der ligger over magasinerne.  
 
På Figur 5-7 ses den samlede tykkelse af lerlagene, der udgør dæklaget for grund-
vandsmagasinet Sand1200, og på Figur 5-8 ses den samlede tykkelse af lerlagene, der 
udgør dæklaget for grundvandsmagasinet Sand1400. Den akkumulerede lertykkelse 
over samtlige magasiner i Hedensted Kommune er vist på Bilag 5.4. Det ses, at den 
samlede akkumulerede lertykkelse generelt er større over Sand1400 end Sand1200. Det 
tilskrives, at grundvandsmagasinet Sand1400 generelt findes i større dybder i området 
end grundvandsmagasinet Sand1200, og det er medvirkende til at den naturlige beskyt-
telse også er bedre. 

 
Figur 5-7. Samlet lertykkelse over magasinet Sand1200. 
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Figur 5-8. Samlet lertykkelse over magasinet Sand1400.  

5.3 Grundvandsstrømning 
Grundvandets strømningsretning er illustreret med potentialekortet på Figur 5-9 og Bilag 
5.3. På den sydlige del af Juelsmindehalvøen ses to områder med høje potentialer ved 
hhv. Vrigsted og Klejs. Potentialet i disse områder har kote-niveauer på omkring hhv. 70 
og 85 m. Fra Vrigsted falder potentialet mod vest mod Rhoden Å systemet samt mod syd 
mod Fiskebæk, og grundvandets strømningsretning vil være fra øst mod vest i området. 
Fra potentialetoppunktet ved Klejs ses et fald mod engområderne mod vest samt mod 
Rårup Å mod nord og kysten mod syd. Omkring Hedensted og vest herfor er potentialet 
mere fladt med en overordnet strømningsretning fra sydvest mod nordøst. Potentialet 
mod syd ligger omkring kote 70 m og falder til omkring kote 25 mod nordøst, som også 
er strømningsretningen i området.  
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Figur 5-9. Potentialeforhold /26/.  

5.4 Grundvandsdannelse 
Arealer med stor grundvandsdannelse kan have relativt stor sårbarhed overfor stoffer, 
der kan udvaskes til grundvandet, da eventuelle forureninger alt andet lige i disse områ-
der vil blive udvasket relativt hurtigt og i store mængder til grundvandet /2/. 
 
Med udgangspunkt i statens MiljøGIS er der optegnet kort over grundvandsdannelsen/ 
vandudvekslingen for det øvre magasin. Grundvandsdannelsen er vist på Figur 5-10 og 
Bilag 5.2. 
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Figur 5-10. Grundvandsdannelsen til det øverste sandmagasin /17/. Data stammer fra forskel-
lige kortlægningsområder.  
 
På baggrund af den statslige kortlægning og tilhørende kort over grundvandsdannelsen 
vurderes den årlige grundvandsdannelse (vandudveksling) til det øvre magasin at være 
omkring 100-200 mm/år, formentlig en anelse højere i den nordvestlige del af Heden-
sted kommune. Grundvandsdannelsen vurderes at kunne variere meget lokalt grundet 
den varierende geologiske opbygning, men generelt sker den største grundvandsdannel-
se til de terrænnære magasiner. Der ses en markant forskel mellem den estimerede 
grundvandsdannelse for de forskellige kortlægningsområder, da de grundvandsmodeller, 
der opstilles i forbindelse med grundvandskortlægningen, har haft fokus på grundvan-
dets strømningsretning i de primære magasiner og i mindre grad på grundvandsdannel-
sen til de øvre terrænnære magasiner.  Herudover er modellerne opstillet på baggrund 
af nedbørsdata gældende for forskellige tidsperioder. For at få grundvandsvandsstrøm-
ningen i grundvandsmodelen for Hedensted-området til at være så realistisk som muligt 
i de magasiner, hvor vandværkerne indvinder, kan grundvandsdannelsen for dette om-
råde være underestimeret.  

5.5 Grundvandets kvalitet 
Grundvandsressourcen i Hedensted Kommune har generelt en god kvalitet, men lokalt 
skal der dog tages hensyn til grundvandskvaliteten. 
 
Datagrundlaget for den grundvandskemiske gennemgang er GEUS’ Jupiter-database. 
Dataudtræk er foretaget d. 26/03/2021 som WFS-udtræk af hhv. seneste analyse af 
vandtype og pesticider. Data har gennemgået en automatiseret kvalitetssikring, udar-
bejdet af borearkivet hos GEUS, med bestemmelse af ionbalance og vandtype. I seneste 
vandtypebestemmelse er medtaget nogle få boringer, som har en afvigelse i ionbalance 
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på mere end 5 %. Hovedårsagen til afvigelsen er, at der er foretaget en begrænset ana-
lyse, så ionbalancen ikke kan beregnes korrekt.  
 
På Figur 5-11 ses vandtyper fra seneste analyse i boringer i Hedensted Kommune. Vand-
typen angiver om grundvandet er oxideret eller reduceret. Vandtyper A og B er oxidere-
de og indikatorer for sårbart grundvand, og der ses også nitrat og ilt i analyserne. Vand-
type C er svagt reduceret med jern og sulfat over baggrundsniveau. Vandtype D er 
stærkt reduceret, med jern, lavt sulfat og ofte metan og ammonium. Vandtyper med 
manglende analyseparametre eller afvigende vandtypebestemmelse er efterfølgende 
markeret med vandtype X. Analyser udtaget før år 2000, samt analyser fra korte borin-
ger (mindre end 10 m dybe) er sorteret fra datasættet, og anvendes ikke. Vandtyperne 
er niveauopdelte i to dybdeintervaller, hhv. over og under 50 m u.t., så det fremgår, om 
analyserne er knyttet til de terrænnære eller de mere dybereliggende grundvandsmaga-
siner.   

 
Figur 5-11. Fordelingen af vandtyper Hedensted Kommune. Vandtyperne er niveauopdelte med 
skillelinje ved 50 m u.t. 
 
De terrænære magasiner i den vestlige del af kommunen, vest for Hedensted området 
viser generelt svagt til stærkt reducerede forhold. I den østlige del af kommunen obser-
veres der hovedsageligt svagt reducerede forhold. Lokalt observeres der i de terrænære 
magasiner mere oxiderede forhold. 
 
I de dybere magasiner observeres der generelt samme tendenser, med de mere reduce-
rede vandtyper i den vestlige del af Hedensted kommune. 
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Overordnet set viser vandtypen generelt reducerede forhold i grundvandet, og nitrat, der 
primært findes i iltet grundvand, udgør da heller ikke et væsentligt problem. For Juels-
minde området ses der dog flere områder med sulfat-koncentrationer over 20 mg/l, hvil-
ket kan skyldes enten overfladepåvirkning/indvindingspåvirkning eller påvirkning fra 
saltvand.     
    
Pesticider udgør omvendt en risiko for grundvandskvaliteten i Hedensted Kommune, og i 
de seneste vandanalyser, registreret i Jupiter-databasen, er der gjort fund af pesticider, 
både over og under drikkevandets kvalitetskrav for flere vandværker. Den geografiske 
fordeling af pesticider i Hedensted Kommune (alle analyser) er vist på Figur 5-12. De 
hyppigst fundne pesticider er 2,6 Dichlorbenzamid (BAM), Desphenyl-chloridazon og 
N,N-Dimethylsulfamid (DMS).  
 
Generelt er fund af pesticider jævnt fordelt i kommunen, men der er dog påvist flere 
fund i den østlige del af kommunen sammenlignet med området mellem Tørring og He-
densted. I perioden 2018-2021 er der foretaget en del analyser for Desphenyl-chlorida-
zon og DMS, og der har været påvist koncentrationer af stofferne, både under og over 
kravværdien, for vandværkerne i Bjerre, Glud og Juelsminde. Ved Stouby Vandværk i 
den sydlige del af kommunen er der fundet Metazachlor med en koncentration over 
kravværdien. En stor del af de boringer, hvor der har været påvist pesticider over eller 
under kravværdien, er i dag sløjfede. 
 

 
Figur 5-12. Pesticidanalyser udtaget i Hedensted Kommune.  
 
Oversigten over fundne pesticider opgjort på boringsindtag for alle boringer inden for 
kommunen, samt for indtag tilknyttet almene vandværker, jf. Tabel 4-2, er opgjort i Ta-
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bel 5-5. Opgørelserne viser, at de hyppigst fundne pesticider i indvindingsboringerne er 
Dichlorbenzamid (BAM), Desphenyl-chloridazon og N,N-Dimethylsulfamid (DMS). Der er 
fund af pesticider (både over og under kravværdien) i 39 indtag, svarende til 44 % af al-
le indtag til almene vandforsyningsboringer. For alle boringsindtag i kommunen er der 
konstateret fund af pesticider i 38 % af indtagene.   
 
Fund af pesticider i seneste analyse for vandværker viser, at 5 ud 51 almene vandvær-
ker har aktuel overskridelse af kravværdierne i seneste analyse. For 8 vandværker er der 
konstateret fund under kravværdien i seneste analyse. 
 
Ud af 103 boringsindtag for vandværker er der i alt 64 indtag, hvor der ikke er påvist 
pesticider, hverken i seneste analysefund eller tidligere.  
 

Alle boringer med 
fund af pesticider i 
seneste analyse 

Vandværksboringer 
med fund af pesticider i 
seneste analyse Pesticid 

Indtag med fund Indtag med fund 

2712 (2,6-Dichlorbenzamid) 48 4 
4696 (Desphenyl chloridazon) 14 8 
4743 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS)) 11 11 
2684 (2,6-dimethylphenol) 8 1 
2683 (3,5-dimethylphenol) 8  
9944 (Bentazon) 5 3 
4512 (Mechlorprop) 4 2 
4747 (Metazachlor ESA) 4 4 
2676 (Phenol) 4  
464 (monobutyltin) 4  
2688 (2,4-dichlorphenol) 3 1 
3592 (Glyphosat) 3  
4515 (Atrazin) 3 1 
4510 (Dichlorprop) 3  
2678 (3-methylphenol) 3  
4511 (MCPA) 2  
3125 (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) 2 1 
2685 (2,4-dimethylphenol) 2  
2686 (4-Chlor-2-methylphenol) 2  
3573 (Ethylenthiourea) 1 1 
4536 (AMPA) 1  
4751 (Alachlor ESA) 1 1 
4513 (DNOC) 1  
3597 (Hexazinon) 1  
2681 (4-methylphenol) 1  
3612 (Metamitron) 1 1 
3655 (Terbuthylazin) 1  
2687 (6-Chlor-2-methylphenol) 1  
2681 (Phenol) 1  
2520 (Trifluoreddikesyre) 1  
4594 (2,6-DCPA) 1  
4516 (Simazin) 1  
4010 (Terbutylazin,hydroxy) 1  
Samlet 147 (38 %) 39 (44 %) 
 Indtag uden fund 

(% af samlet antal) 
Indtag uden fund  
(% af samlet antal) 

Intet pesticidfund nu eller tidligere 185 (62 %) 64 (56 %) 
Tabel 5-5. Opgørelse over fund i seneste analyse (både over og under kravværdien) for pesti-
cider pr. boringsindtag for alle boringer i Hedensted Kommune og for aktive indvindingsborin-
ger til almene vandværker samt opgørelse over antallet af boringsindtag uden fund.  
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Fund af pesticider i en boring kan være forårsaget af enten udvaskning fra overfladen, 
hvor pesticiderne har været anvendt (fladekilder) eller fra punktkilder, fx vaskepladser.  
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6 Byudvikling  
 
Planforholdene er beskrevet med afsæt i Kommuneplan 2017-2029 for Hedensted Kom-
mune. 
 

6.1 Bymønster og befæstelsesgrad 
Hedensted Kommunes placering gør, at kommunen har et stort potentiale for at tiltræk-
ke virksomheder og skabe en positiv erhvervsudvikling, der kan danne grundlag for in-
vesteringer, arbejdspladser og befolkningsudvikling. I de kommende år forventes der en 
stigning i befolkningstallet. Hedensted Kommune har 3 centerbyer; Hedensted, Tørring 
og Juelsminde. Centerbyen Hedensted forventes i juni 2021 at blive ændret til Heden-
sted-Løsning centerby. Centerbyerne er kendetegnet ved at være kommunens største 
handelsbyer, og ved at være dynamoer i forhold handel og bosætning i kommunen. Her-
udover er der 17 lokalbyer og 38 landsbyer i kommunen. Hvis Løsning bliver en del af 
Hedensted-Løsning centerby, vil der fremover være 16 lokalbyer. Byudviklingen skal ske 
på et bæredygtigt grundlag, hvor der skal tages hensyn til natur og miljø, infrastruktu-
relle løsninger, energibesparende- og klimatilpassede løsninger, sundhedsfremmende til-
tag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet. 
 
Ændringer i planrammer, i forbindelse med opdateringen af kommuneplanen i 2021 er 
vist i Tabel 6-1. 
 
Ramme Beskrivelse Delområde OSD/IOL 
6.R.02 Ny ramme ved Rask Mølle.  

Rammen udlægger området til rekreativt område, med 
specifik anvendelse til større rekreativt område og un-
derstøtter dermed den eksisterende lovlige anvendelse 
på arealet.  
Den maks. bebyggelsesprocent fastsættes til 5% af 
området som helhed. 

Hedensted Indenfor for OSD og 
delvist inden for IOL til 
Rask Mølle Vandværk.  

3.R.12 Ny ramme ved Hornsyld.  
Rammen udlægges til rekreativt området med en spe-
cifik anvendelse til regnvands- og klimaanlæg. Områ-
det må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger, 
der er nødvendige for områdets rekreative anvendelse. 
Rammen udlægges med henblik på at muliggøre opfø-
relse af vådområdeprojekt. 

Juelsminde Delvist inden for OSD. 
Uden for IOL. 

1.S.06 Ny ramme ved Over Sønderby. 
Rammen udlægger området til sommerhusområde, 
med specifik anvendelse til sommerhus- og fritidsbo-
ligbebyggelse. Den maksimale bebyggelses procent 
fastsættes til 15% af det enkelte jordstykke. Ramme-
udlægget foretages på baggrund af landsplandirektiv 
2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder 
i kystnærhedszonen. 

Juelsminde Uden for OSD og IOL. 

6.E.07 
og 
6.E.06 

Ændring af ramme ved Uldum. Ændringen foretages 
som en mindre tilretning idet der er små uoverens-
stemmelse imellem de underliggende lokalplanaf-
grænsninger og rammernes afgrænsning. 

Hedensted Delvist inden for IOL 
til Dortheasminde 
Vandværk. Uden for 
OSD.  

7.B.04 Ændring af ramme ved Lindved.  
Boligrammen udvides mod nord og øst idet der æn-
drede forhold ved det omkringliggende landbrug, og 
for at imødekomme øget efterspørgsel i Lindved. 
Rammen fastholder fortsat den eksisterende maksima-
le bebyggelsesprocent. 

Hedensted Inden for OSD. Uden 
for IOL.  

5.B.01 Ændring af ramme ved Øster Snede. Boligrammen for-
flyttes til ny placering ved Båstrup Kirkevej. På dens 
nuværende placering har det ikke været muligt at ud-
nytte rammen på grund af erhvervshensyn og mulige 
gener fra nærtliggende erhvervsområder. Rammen 
fastholder den eksisterende maksimale bebyggelses-
procent.  

Hedensted Delvist inden for OSD 
og IOL til Øster Snede 
Vandværk.  
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Ramme Beskrivelse Delområde OSD/IOL 
3.O.10 Ændring af ramme vest for Vrigsted.  

Ændringen har til formål at udvide den eksisterende 
ramme til offentlige formål, for at muliggøre fremtidig 
udvidelse for Vrigsted Efterskole. Rammen fastholder 
de eksisterende bebyggelsesregulerende bestemmel-
ser  

Juelsminde Inden for OSD. Uden 
for IOL.  

3.L.10 Ændring af ramme ved Barrit. Rammen udvides for 
omfatte matr. Nr. 27a Over Barrit By, Barrit i sin hel-
hed.  

Juelsminde Inden for OSD. Uden 
for IOL. 

3.E.15 Ændring af ramme ved Hornsyld. Erhvervsrammen 
mindskes i forbindelse med nyudlæg af den nye ram-
me til rekreativ anvendelse: 3.R.12. 

Juelsminde Delvist inden for OSD. 
Uden for IOL.  

4.L.01 Ændring af ramme ved Bjerre. Rammen udvides for 
også at dække matr.nr. 9l Nr. Bjerre By, Bjerre. Skal 
også dække en mindre del af matr.nr 9o Nr. Bjerre By, 
Bjerre for vejadgang. 

Juelsminde Inden for OSD. Uden 
for IOL. 

Tabel 6-1. Ændringer i planrammer i forbindelse med opdateringen af kommuneplanen i 2021. 
 
Befæstelsesgraden i OSD har kun en begrænset betydning for grundvandsdannelsen i 
Hedensted Kommune. I indvindingsoplandene uden for OSD er befæstelsesgraden tilsva-
rende meget lille. 

6.2 Rammeudlæg 
De nye kommuneplanrammer er beskrevet i tabel 6-1. Af Tabel 6-2 fremgår en areal-
mæssig opgørelse af rammerne efter beliggenhed. Af kortene og tabellen ses det, at ca. 
20,7 % af erhvervsrammerne ligger i OSD, og samlet set ligger ca. 20% af kommune-
planrammerne i OSD. Ca. 29 % af erhvervsrammerne ligger indenfor IOL.  
 

 Hedensted 
Kommune OSD NFI IOL 

Erhverv 1248,2 ha 258,7 ha 187,2 ha 363,2 ha 
Blandet bolig og erhverv, bo-
ligområde, centerområde og 
sommerhusområde 

2878,0 ha 540,7 ha 423,6 ha 430,0 ha 

Områder til offentlige formål, 
rekreativt område, Landområ-
de og andet. 

1125,0 ha 246,5 ha 136,7 ha 144,8 ha 

Tekniske anlæg 182,2 ha 57,4 ha 42,0 ha 25,4 ha 
Samlet  5433,2 ha 1103,1 ha 789,4 ha 963,3 ha 
Tabel 6-2. Kommuneplanrammer i OSD, NFI og indvindingsoplande. Enkelte arealer er udlagt 
som både OSD/NFI og/eller IOL, og kan dermed fremgå af flere kolonner.  
 
Kommuneplanrammerne beslaglægger samlet set kun ca. 6,5 % af OSD og 16,9 % af 
indvindingsoplande udenfor OSD.  

6.3 Restrummelighed i eksisterende planrammer 
Der findes en restrummelighed i flere af kommuneplanrammerne til erhvervsområder og 
boligområder. I Tabel 6-3 er restrummeligheden opgjort arealmæssigt efter beliggenhed 
i forhold til OSD, NFI og indvindingsoplande. Arealer med restrummelighed i Hedensted 
Kommune er vist på Figur 6-1   
 
 Hedensted 

Kommune 
OSD NFI IOL 

Restrummelighed Erhverv 274,8 ha 40,1 ha 36,9 ha 112,4 ha 
Restrummelighed Bolig 157,5 ha 37,0 ha 26,2 ha 4,9 ha 
Tabel 6-3. Restrummelighed inden for kommuneplanrammer (April 2021). Arealer er angivet i 
hektar. OSD = Områder med særlige drikkevandsinteresser, NFI = Nitratfølsomme indvin-
dingsområder, IOL = Indvindingsoplande.  
 
Af Tabel 6-3 fremgår det, at restrummeligheden hovedsageligt findes udenfor OSD. Der 
er restrummelighed i samtlige delområder.  
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Figur 6-1. Restrummelighed i Hedensted Kommune pr. d. 21-04-2021. Restrummelighed til Bo-
ligområder og Erhverv tager udgangspunkt i de eksisterende rammer. Restrummelighed i for-
bindelse med igangværende kommuneplantillæg omfatter ændringer/nyudlæg af boligområ-
der, som er undervejs i tre kommuneplantillæg. Nye boligudlæg i forbindelse med kommune-
planrevision omfatter planlagte udlæg i den kommende kommuneplan. Udlæg af sommerhus-
område ved As Vig er ligeledes knytte til den kommende kommuneplanrevision.    
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Bilag 5.1-5.6 
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Bilag 5.1. Geologiske Profilsnit 
 
Hedensted (Vest-Øst) 

 
 
 
Hedensted (Syd-Nord) 

 
 
 Sand400  Sand2300  Sand5200  Sand7000 
 Sand1200  Kvartær Ler  Sand5400  Sand7800 

 Sand1400  Prækvartær 
Ler 

 Sand6000   

 Sand2100  Palæogen 
Ler 

 Sand6400   

 
 
Tørring (Vest-Øst) 
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Tørring (Syd-Nord) 

 
 
 Sand400  Sand2300  Sand5200  Sand7000 
 Sand1200  Kvartær Ler  Sand5400  Sand7800 

 Sand1400  Prækvartær Ler  Sand6000   
 Sand2100  Palæogen Ler  Sand6400   
 
 
Juelsminde (Vest-Øst) 
 

 
 
 
Juelsminde (Syd-Nord) 

 
 
 Sand200  Sand2100  Palæogen Ler   
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 Sand200  Sand2100  Palæogen Ler   
 Sand400  Sand2300  Sand6800   

 Sand1200  Kvartær Ler  Sand7000   
 Sand1400  Prækvartær Ler     
  



 Bilag 5.2. Grundvandsdannelse 

  



Bilag 5.3. Potentiale 

  



Bilag 5.4. Lertykkelse 

 



















  



Bilag 5.5. Vandtype 

  



Bilag 5.6. Pesticider 


