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RESUMÉ 

På Venø er der gennemført gebyrfinansieret kortlægning af grundvandets udbredelse, 
beskyttelse og kvalitet. Resultaterne af kortlægningen er præsenteret i denne rapport, 
som skal indgå i kommunens videre arbejde med en indsatsplan for grundvandsbeskyt-
telse. 
 
Der er kortlagt to grundvandsmagasiner på Venø. Et øvre og et nedre. Venø Vandværk 
indvinder i dag fra det øvre. Grundet vandkvalitetsproblemer og manglende reservefor-
syning ved eventuel akut forurening anbefales det, at fokusere på hurtig etablering af ny 
kildeplads med indvinding fra det nedre magasin. Venø Vandværk har allerede købt 
Ringkjøbing Amts undersøgelsesboring (DGUnr. 54.763) til dette formål. Indvindingen 
skal dog ske forsigtigt med konstant lav ydelse for at minimere risikoen for saltvands-
indtrængning.  
 
Det øvre magasin er udbredt over næsten hele øen og har stort set ingen naturlig beskyt-
telse overfor nedsivende forurening. Området med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 
var i forvejen udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og kortlægningen har vist 
at nitratsårbarheden er stor.  
 
Det anbefales, at den ene af vandværkets nuværende boringer bevares og holdes ved 
lige til reserveforsyning. Dette indebærer også overvågning af vandkvaliteten. Det anbe-
fales derfor også, at der i indvindingsoplandet til det nuværende vandværk iværksættes 
en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.
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1  
INDLEDNING 

 
I årene 2003-2006 gennemførte Ringkjøbing Amt gebyrfinansieret kortlægning af 
grundvandsressourcen og dens beskyttelse på Venø. Kortlægningen blev indtil miljø-
målslovens ikrafttræden udført som led i amtets administration af vandforsyningsloven, 
ifølge hvilken amterne skulle kortlægge vandressourcernes beliggenhed, størrelse, kvali-
tet og naturlige beskyttelse mod forurening, samt gennemføre en zonering af områder 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og af indvindingsoplande til almene vandfor-
syninger. Formålet med zoneringen er [1]           

• At opnå en afgrænsning af delområder, der er særligt følsomme overfor en eller 
flere typer forurening, med angivelse af hvilken eller hvilke typer forurening de 
anses for følsomme overfor 

• At opnå en afgrænsning af områder hvor en særlig indsats til beskyttelse af 
grundvandet er nødvendig 

Zoneringen danner grundlag for udarbejdelse af indsatsplaner for den konkrete grund-
vandsbeskyttelse. I dag administreres området via vanddistrikternes vandplaner i.h.t. 
miljømålsloven. Selve kortlægningen af grundvandsressourcerne er fra 1. januar 2007 
overgået til statens miljøcentre. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse udarbejdes fra 
1. januar 2007 af kommunerne i henhold til Vandforsyningsloven. Denne rapport skal 
således danne grundlag for Struer Kommunes indsatsplanlægning på Venø. 
 
 

1.1 Baggrund 
På Venø findes ét privat vandværk som forsyner ca. 160 husstande svarende til ca. 85% 
af øens husstande. Derudover findes enkelte ikke almene vandforsyninger. Vandværket 
fik i februar 2003 konstateret pesticidrester i råvandet. Der blev målt 0,15µg 2,6-
dichlorbenzamid (BAM) pr. liter, svarende til 50% overskridelse af grænseværdien for 
drikkevand. BAM er et nedbrydningsprodukt fra de nu forbudte udkrudtsbekæmpel-
sesmidler Casoron og Prefix. Størrelsen og udbredelsen af forureningen samt kilden 
hertil er ukendt. 
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Efter påbud fra Struer Kommune i december 2003 om tilvejebringelse af tilfredsstillen-
de drikkevandskvalitet opstartede vandværket i 2004 forsøg med separationspumpning 
og ændret indvindingsstrategi. I begyndelsen af 2005 overholdt råvandet i den ene bo-
ring (DGUnr. 54.341) drikkevandskvalitetskravet, men der var og er stadig BAM i 
grundvandet. Vandet i den anden boring (DGUnr. 54.370) overholdt ikke vandkvalitets-
kravet mht. BAM. Indvindingen er siden 2005 derfor kun sket fra boring 54.341. 
 
Der findes ingen etablerede alternative forsyningskilder på Venø, ligesom der heller 
ikke eksisterer en beredskabsplan. Vandværkets indvindingssituation er derfor særdeles 
sårbar. Ved kortlægningens start fandtes der ingen data eller viden om der overhovedet 
findes alternative indvindingsmuligheder – udover etablering af vandledning under 
Venø Sund med henblik på forsyning fra fastlandet. Det vil dog være en meget bekoste-
lig løsning.  
 
Ringkjøbing Amt tog derfor i begyndelsen af 2005 kontakt til Venø Vandværk og Struer 
Kommune med henblik på at fremskynde kortlægning af grundvandsressourcerne på 
Venø og på vurdering af muligheden for at finde en alternativ kildeplads.   
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2  
BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSESOMRÅDET 

 
Venø er beliggende i Venø Bugt i Limfjorden og hører under Struer Kommune. Øen 
dækker et areal på knap 5 km2, hvoraf 1,5 km2 er udpeget som OSD på den centrale del 
af øen. 1,4 km2 af OSD er udlagt som nitratfølsomt område i henhold til Regionplan 
2001 for Ringkjøbing Amt [2] (Figur 2-1). Den resterende del af øen er udpeget som 
område med drikkevandsinteresser (OD). 

 

Figur 2-1: Venø. 
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2.1 Arealanvendelse 
Arealanvendelsen på Venø er vist på Figur 2-2. Den er karakteriseret af land-
brug/græsarealer, skov- og naturområder. Markvanding fortages kun på den nordlige del 
af øen. 

 

Figur 2-2: Arealanvendelse på Venø. Data fra 2003 [3]. 

 
Hele Venø er udlagt som særligt følsomt landbrugsområde (SFL). Derimod er kun den 
nordligste del af øen omkring Nørskov Vig samt området ved Rønkær nord for havnen 
udlagt som NATURA2000 område. Skovrejsning er uønsket på hele den sydlige halvdel 
af øen samt i et bælte langs kysten på den nordlige halvdel af øen. 
 

2.2 Nitratbelastning 
På Figur 2-3 ses kvælstofudvaskningen på blokniveau baseret på data fra gødnings-
regnskaber og hektarstøtteansøgninger for gødningsåret 2000/01. Kortet giver et over-
ordnet billede af nitratbelastningen på Venø. 
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Figur 2-3: Kvælstofudvaskning baseret på gødningsregnskaber år 2000/01 beregnet 
med SKEP/Daisy [3]. 

 

2.3 Forurenede arealer 
Den 22. maj 2007 modtog Miljøcenter Ringkøbing et svar på en forespørgsel til Jord og 
Råstoffer ved Region Midtjylland angående kendskab til jordforurening på Venø.  
 
Jord og Råstoffer oplyser, at der ikke på nuværende tidspunkt findes oplysninger om 
ejendomme, som betyder, at man overvejer at kortlægge dem. Det oplyses endvidere at 
der i 2005 er foretaget en forureningsundersøgelse på Havstokken 12, matr. nr. 4n, 
Venø By, Venø, og at der er efterladt en mindre grundvandsforurening, som ikke vurde-
res at have skadelig virkning på mennesker og miljø. Sagen er derfor lukket. 
 
I appendiks A er Jord og Råstoffers svar til Miljøcenter Ringkøbing vedlagt som doku-
mentation. Struer Kommunes miljøafdeling har fra Ringkjøbing Amt modtaget kopi af 
kortlægningsbrevet til ejeren af matriklen. 
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3  
GENNEMFØRT KORTLÆGNING 

 

I Tabel 3-1 ses en oversigt over hvilke gebyrfinansierede undersøgelser Ringkjøbing 
Amt har gennemført på Venø, samt de væsentligste resultater.  

Dato Aktivitet Formål Væsentlige resultater  Udført for 
Ringkjø-
bing Amt 
af 

2003 Fase 1 kort-
lægning [3]        

At samle, give 
overblik over og 
vurdere eksiste-
rende data 

Der findes ingen op-
lysninger om geologien 
under det nuværende 
ubeskyttede indvin-
dingsmagasin.  

WaterTech

2005 SkyTEM – 
geofysisk kort-
lægning med 
helikopter [4] 

At kortlægge 
øens geologi - 
især eventuelle 
grundvandsma-
gasiner dybere 
end ca. 30 mut.  

Det øvre, frie magasin, 
hvorfra vandværket 
indvinder, dækker det 
meste af øen ned til 
kote ca. -10 m. Under 
kote ca. -10 m findes 
kun indikation på store 
mængder ler eller evt. 
magasiner med salt 
grundvand. 

SkyTEM 
Aps / 
COWI 

Maj 
2006 

Undersøgel-
sesboring 

At undersøge 
om der er en 
mulig alternativ 
kildeplads på 
Venø samt at 
teste Sky-TEM 
kortlægningens 
resultater 

Der blev fundet et 10 m 
tykt grundvandsmaga-
sin fra kote – 40 til -50 
m. centralt på øen. 
Magasinet overlejres af 
22 m fed ler 

A. Højfeldt 
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Maj 
2006 

Borehulslog-
ging: naturlig 
gamma, induk-
tion, resistivi-
tet, temperatur 
og fluidresisti-
vitet [5]           

At give præcise 
oplysninger om 
laggrænser, 
jordarter m.v. i 
boringen 

Præcis afgrænsning af 
det nedre grund-
vandsmagasin 

Orbicon 

Jun. 
2006
/ 
aug. 
2006 

Vandkemi i 
undersøgel-
sesboringen 
før og efter 
prøvepump-
ning (Appen-
diks B)           

At få oplysnin-
ger om grund-
vandets kvalitet 
og evt. ændring 
af kvalitet ved 
langtidspump-
ning 

Før: lidt forhøjet     
chloridindhold (salt), 
dog langt fra grænse-
værdien. Efter: ingen 
nævneværdig udvikling 
i vandkemien 

Eurofins 
(før) og 
Miljøcenter 
Vestjylland 
(efter) 

Jul.-
aug. 
2006 

Langtidsprø-
vepumpning af 
undersøgel-
sesboringen 
[6]           

At vurdere om 
det dybe grund-
vandsmagasin 
kan bære en 
permanent ind-
vinding og om 
der er lækage 
fra det øvre ma-
gasin 

Ved jævn lav ydelse er 
det vurderet, at maga-
sinet kan bære en 
permanent indvinding 
svarende til vandvær-
kets aktuelle behov på 
ca. 20.000 m

Orbicon 

3/år. Ingen 
konstateret lækage 
ovenfra. 

 
Tabel 3-1: Oversigt over gennemført kortlægning og væsentligste resultater. 
 

3.1 Uddybning af kortlægningsforløb og -resultater 
Da fase 1 kortlægningen blev udført i 2003 fandtes der ingen oplysninger om geologien 
dybere end 30 meter under terræn på Venø. I 2004 blev der boret en erstatningsboring 
for en privat husholdningsboring i Venøs nordvestlige hjørne. Boringen er 80 meter dyb 
og indvinder vand fra et mindst 4 meter tykt sandlag 76-80 meter under terræn (mut.). 
Fra 19-76 mut. findes silt og ler i boringen. Efter simpel vandbehandling kan vandkvali-
teten overholde drikkevandskvalitetskravene. Alle andre boringer på øen inkl. vand-
værksboringerne indvinder fra et øvre sandlag maksimalt 30 meter under terræn. Kun på 
den nordligste del af øen er dette øvre sandlag dækket af et få meter tykt morænelerlag. 
Den naturlige beskyttelse af det øvre grundvandsmagasin er derfor ringe.  
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Vandkvaliteten i det øvre sandlag er da også især i landbrugsområderne præget af højt 
nitratindhold (over drikkevandskvalitetskravet på 50 mg/l) (se også kap. 6). I det lave 
område på øens vestlige del ses stærkt forhøjede saltkoncentrationer i grundvandet. 
Omkring vandværket er nitratindholdet omkring 30 mg/l, og her findes der som nævnt 
også pesticidrester i grundvandet. Det er således ikke realistisk, at finde et område hvor 
vandkvaliteten i det øvre sandlag er egnet til fremtidssikret drikkevandsindvinding. 
 
For at få belyst om det dybe grundvandsmagasin på den nordligste del af øen også fin-
des centralt på øen ved vandværket, blev Venø kortlagt med den geofysiske metode 
SkyTEM. Resultaterne viste ingen umiddelbare tegn på dybereliggende grundvandsma-
gasiner på øen. En svaghed ved kortlægningsmetoden er dog, at den har svært ved at 
registrere tynde sandlag især i dybden. På baggrund af en grundig vurdering af resulta-
terne og ikke mindst kendskabet til det dybe grundvandsmagasin på den nordlige del af 
øen, blev der i 2006 udført en undersøgelsesboring for med sikkerhed at afgøre, om der 
eksisterer et brugbart dybereliggende grundvandsmagasin på Venø.  
 

Figur 3-4Undersøgelsesboringen blev placeret ca. 1 km nord for Venø By ( ). Ved pla-
ceringen er der taget hensyn til forskellige afstandskrav blandt andet til nedsivningsan-
læg, således at boringen kunne overtages af vandværket, hvis der blev fundet et grund-
vandsmagasin med en god vandkvalitet. Boringen blev 92 meter dyb. Fra terræn til 42 
mut. findes overvejende sand, grus og sten. Herunder findes 17 m fed smeltevandsler og 
derunder 11 m sand. Under sandlaget findes glimmersilt og -ler fra Miocæn-tiden. Der 
blev etableret indvindingsfiltre i de to sandlag i niveauerne 31-35 mut. og 59,5-67,5 
mut.  
 
Vandet i bunden af det øvre sandlag viste sig at indeholde lidt nitrat (1,7 mg/l) og forhø-
jet sulfat (72 mg/l) (Appendix B). Nitratindholdet i den øvre del af det øvre magasin 
vurderes at være noget højere. I de fleste andre boringer på øen er der et højt nitratind-
hold, og da de indvinder fra det samme grundvandsmagasin, må det forventes, at hvis 
man begynder at pumpe fra undersøgelsesboringens øvre filter, vil nitratindholdet hur-
tigt stige her. Det vil derfor ikke umiddelbart være tilrådeligt at etablere indvinding til 
almen vandforsyning fra det øvre sandlag. 
 
Vandkvaliteten i det nedre sandlag (Appendix B) viste sig egnet til drikkevandsforsy-
ning ved simpel vandbehandling. Saltindholdet er lidt forhøjet i forhold til normalt salt-
indhold i grundvand, men langt under grænseværdierne. Der blev derfor gennemført en 
langtidsprøvepumpning for at vurdere om grundvandsmagasinet kan yde tilstrækkelige 
vandmængder til varig indvinding samt for at se, om vandkemien ændrede sig væsent-
ligt. En ny vandkemisk analyse efter prøvepumpningen viste ingen nævneværdige æn-
dringer i forhold til analysen før prøvepumpningen (Appendix B).  
 

 19



 

Venø Vandværk har en årlig indvindingstilladelse på 40.000 m3, men den aktuelle ind-
vinding er kun på knap 20.000 m3. Det er på baggrund af prøvepumpningen vurderet, at 
grundvandsmagasinet også på længere sigt kan yde den tilladte mængde, og at vandkva-
liteten ikke vil ændre sig væsentligt ved konstant lav pumpning fra magasinet. Der vil 
altid være en risiko for indtrængning af saltvand i magasinet, men risikoen vurderes at 
være lav så længe der ikke oppumpes mere end 40.000 m3. Risiko for lækage fra det 
øvre magasin vurderes at være minimal. 
 
Boringen blev solgt til Venø Vandværk ultimo 2006.  
 

 

Figur 3-4: Lokalisering af undersøgelsesboring 54.763. 
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4  
GEOLOGISK MODEL 

 
På Venø er de i grundvandsmæssig sammenhæng interessante aflejringer fra den yngre 
del af kvartærtiden. Tidsperioden omfatter de seneste 2,6 millioner år. Tiden har været 
præget af store klimasvingninger, som har forårsaget en vekslen mellem istider og mel-
lemistider, og dermed skiftende aflejringer og aflejringsmiljøer. Hovedparten af de 
kvartære aflejringer på Venø består af smeltevandssand, -silt og –ler samt moræneler. 
Det er sandaflejringerne, der fungerer som grundvandsreservoirer. 
 
Resultaterne af den gennemførte geologiske kortlægning er samlet i en geologisk model 
for Venø i programmet Mike GeoModel. Modellen præsenteres i dette kapitel i form af 
et oversigtskort og tværsnit gennem jorden (geologiske profiler).  
 

4.1 Landskab 
 
Terrænet på Venø er præget af en række højdedrag på langs af øen. Mod vest ses rela-
tivt stejle kystklinter medens bakkerne har en mere glidende overgang mod den øst-
vendte kyst (Figur 4-5). De geologiske lag er blevet deformerede under flere iso-
verskridelser, hvorved lagene er blevet foldede og oprindeligt sammenhængende lag er 
blevet brudt op i store flager. Dette ses tydeligt i kystklinten syd for byen. De lavtlig-
gende områder på den sydlige tredjedel af øen og nordvest for byen er først blevet en 
del af Venø efter isen har forladt Danmark og landet har hævet sig efter isens tryk. De to 
strandvolde, som afspærrer Nørskov Vig på nordøen er dannet efter sidste istid ved ma-
terialetransport fra syd mod nord langs kysterne [7]. 
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Figur 4-5: Terrænmodel for Venø (meter over havniveau). Ækvidistance 2,5 meter.               

4.2 Geologiske profiler 
Der er tegnet 4 geologiske profiler for at illustrere den geologiske opbygning af Venø. 
På oversigtskortet Figur 4-6 ses profilernes placering, SkyTEM-måliner og boringer. På 
de 4 profiler  ses boringer, modeller af jorden baseret på SkyTEM-kortlægningen, ter-
ræn og tolkede laggrænser. Endvidere ses også grundvandsspejlet (potentialet) for det 
øvre magasin, som omtales i afsnit 5.2. 
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Figur 4-6: Oversigtskort med placering af profiler i den geologiske model. 
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På profilerne er det øvre sandlags nedre afgrænsning markeret med en rød streg. På den 
nordvestlige del af øen findes lagets bund omkring kote 0 meter medens bunden falder 
mod øst til kote ca. – 15 (Figur 4-8) og mod syd til kote ca. – 25 meter centralt på øen 
(Figur 4-7 og Figur 4-10). På den sydlige del af øen findes det øvre sandlags bund mel-
lem kote 0 meter og kote ca. -15 meter (Figur 4-7), men den er usikkert bestemt, da der 
kun findes få geofysiske data og ingen registrerede boringer. Det øvre sandlag indehol-
der stedvis flager af moræneler, men de er ikke registreret i et omfang som giver dem 
nævneværdig betydning i vurderingen af det øvre sandlags udbredelse og beskyttelse. 

 
Under det øvre sandlag findes et udbredt lag af smeltevandsler og –silt. På den nordlige 
del af øen er det over 50 meter tykt (DGUnr. 54.750), medens det på den centrale del af 
øen er ca. 17 meter tykt (DGUnr. 54.763) (Figur 4-7 og Figur 4-9). Laget findes anta-
gelig også på den sydlige del af øen, men det er ikke bekræftet i nogen boringer.  
 
Det dybe sandlag er anboret i to boringer (DGUnr. 54.750 og 54.763). På profilerne er 
laget markeret med en stiplet orange linie. Det vides ikke om laget er sammenhængende 
som illustreret, og det vides heller ikke om det findes på den sydlige del af øen som an-
tydet på Figur 4-7. Det eneste der er sikkert er, at det findes i de to boringer. I boring 
54.750 er laget mindst 4 meter tykt, og i boring 54.763 er det 11 meter tykt. Desuden er 
vandkemien stort set ens i de to boringer, hvilket peger på en sandsynlig magasinsam-
menhæng mellem de to boringer. 



 

 

Figur 4-7: Profil 1 (N-S) med legende. Se oversigtskort Figur 4-6. 
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Figur 4-8: Profil 2 (NV-SØ) Se oversigtskort Figur 4-6. Legende fremgår af Figur 4-7. 
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Figur 4-9: Profil 3 (V-Ø). Se oversigtskort Figur 4-6. Legende fremgår af Figur 4-7.
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Figur 4-10: Profil 4 (V-Ø). Se oversigtskort Figur 4-6. Legende fremgår af Figur 4-7. 
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4.3 Grundvandsmagasiner 
Den geologiske model viser, at der er kendskab til to grundvandsmagasiner på Venø. Et 
øvre og et nedre.  
 
Det øvre findes i det sandlag, som findes over det meste af øen. Centralt på øen mellem 
vandværket og undersøgelsesboringen er magasinet tykkest, ca. 25 meter. Mod nord 
bliver magasinet gradvis tyndere og er på den nordlige del af øen kun ca. 6 meter tykt. 
Syd for vandværket er tykkelsen og udbredelsen mere usikkert bestemt. Det vurderes 
dog, at det har en tykkelse på mindst 10 meter - i hvert fald inden for OSD.   
 
Det nedre grundvandsmagasin findes med sikkerhed omkring undersøgelsesboringen 
(54.763) ca. 1 km nord for Venø By. Det vurderes, at det også findes på hele den nord-
lige del af øen. Det kan ikke udelukkes, at magasinet også strækker sig ind under Venø 
By, men i så fald vil det formentlig kun være få meter tykt. Syd for vandværket findes 
der antagelig også et nedre grundvandsmagasin, men det er ikke verificeret (Figur 4-7).  
Det nedre magasin er tykkest omkring undersøgelsesboringen, hvor det findes fra kote -
45 meter til kote -56 meter. Magasinet strækker sig formentlig ud under Venø Sund. 
 
I det område, hvor det dybe magasin muligvis findes på den sydlige del af øen, kan der 
kun etableres almen vandforsyning fra magasinet, hvis der foretages kloakering i en 
radius på 300 m omkring en eventuel indvindingsboring. Afstandskravet på 300 meter 
til nedsivningsanlæg for husspildevand kan nemlig ikke overholdes her.  
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5  
VANDINDVINDING OG HYDROGEOLOGISKE 
FORHOLD 

 
Venø Vandværk har to boringer, hvorfra der indvindes ca. 20.000 m3/år. Vandværket 
har tilladelse til at indvinde 40.000 m3/år. Begge boringer er filtersat i det øvre grund-
vandsmagasin henholdsvis 17-23 mut. og 25-30 mut. Derudover er der 4 markvan-
dingsboringer, som også alle indvinder fra det øvre grundvandsmagasin. Markvan-
dingsboringerne havde ultimo 2006 en samlet indvindingstilladelse på 156.000 m3/år. 
Endvidere findes der enkelte husholdningsboringer, som indvinder fra det øvre magasin, 
og en enkelt som indvinder fra det nedre.  
 

5.1 Grundvandsdannelse 
 
Grundvandsdannelsen til det øverste grundvandsmagasin vurderes næsten at være lig 
med nettonedbøren, idet der ikke vurderes at være nævneværdig afstrømning mellem 
rodzonen og grundvandsspejlet. Mange steder udgør nettonedbøren over 500 mm/år 
(Figur 5-11).  
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Figur 5-11: Nettonedbør beregnet som gennemsnit over årene 1984-2002. 

 

5.2 Potentialekort 
 
Grundvandsspejlet (potentialet) i det øvre magasin findes omkring kote 0 meter midt på 
øen og omkring kote ca. 3,5 meter på den nordlige del af øen. Omkring vandværket ses 
en lille sænkningstragt. Syd for vandværket findes ingen registrerede pejlinger, men 
potentialet vurderes her at ligge omkring kote 0 meter i det flade område og lidt højere i 
bakkedragene. Om grundvandsstrømningen kan det overordnet siges at den går fra høje-
re liggende områder til lavereliggende områder/kysten eller mod indvindingsboringer i 
det øvre magasin. Potentialet er vist som et kontureret kort på Figur 5-12 samt på de 
geologiske profiler Figur 4-7 til Figur 4-10. 
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Figur 5-12: Potentialekort for det øvre grundvandsmagasin. Ækvidistance 0,5 meter. 

 
Potentialet i det nedre magasin er 1,5 meter højere end i det øvre magasin ved boring 
54.763. Det betyder, at der er opadrettet gradient mellem det øvre og det nedre magasin. 
Ved renpumpningen og ved langtidsprøvepumpningen af undersøgelsesboringen viste 
det sig imidlertid, at gradienten vendte og blev nedadrettet. Der opstod en sænkning på 
3,8 meter ved renpumpning med 10 m3/t i 12 dage og en sænkning på 6 meter ved lang-
tidsprøvepumpning med 14 m3/t i 30 dage.  
 
Ud fra den gennemførte kortlægning er det ikke muligt at sige, hvor grundvandsdannel-
sen til det dybe magasin sker.  
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Det dybe grundvandsmagasin har ingen hydraulisk kontakt til det øvre magasin. Det 
vurderes derfor, at forsigtig pumpning fra det nedre magasin ikke vil medføre fare for 
lækage fra det øvre magasin. Ved langtidsprøvepumpningen registreredes en tydelig 
tidevandspåvirkning af vandspejlet i det dybe magasin. Det er vurderet, at denne på-
virkning alene er en trykpåvirkning, og at der dermed ikke sker vandudveksling med 
havet/fjorden.  
 

5.3 Indvindingsopland 
 
Indvindingsoplandet til vandværkets to boringer er analytisk beregnet ud fra antagede 
magasinparametre, den tilladte indvindingsmængde samt topografien (Figur 5-13). Ef-
ter den gennemførte kortlægning har Miljøcenter Ringkøbing ikke fundet grund til at 
revidere oplandet, da der ikke er fremkommet nye og bedre data. Oplandet er 0,63 km2. 
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Figur 5-13: Indvindingsopland til Venø Vandværks kildeplads. 

 

5.4 Grundvandsdannende opland 
 
Indvindingen foregår fra det øvre frie grundvandsmagasin og det grundvandsdannende 
opland til kildepladsen er derfor det samme som indvindingsoplandet (Figur 5-13).  
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6  
GRUNDVANDSKEMI 

 
Der findes kun få analyser af vandkemien på Venø. De få analyser viser dog alle vand-
type A (iltet) i det øvre magasin og vandtype D (stærkt reduceret) i det nedre magasin. 
I Tabel 6-2 er nitrat-, chlorid- og BAM-indholdet i råvandsanalyser for det øvre maga-
sin vist for alle de boringer, der er foretaget vandkemiske analyser i. Eventuelle analyser 
fra private husholdningsboringer, som ikke er registreret med et DGUnr. indgår ikke i 
datagrundlaget. 
 
Boring Dato Nitrat Chlorid BAM 

14-09-2005 <.01 µg/l54.269 

16-09-1996 65 mg/l 130 mg/l <.01 µg/l 

08-10-1980 62 mg/l 126 mg/l  

08-10-1971 54 mg/l 105 mg/l   54.128 

06-06-2006 1.7 mg/l 130 mg/l <.01 µg/l54.763.02 

11-08-1987 2.45 mg/l 220 mg/l   54.270 

08-11-2004 24 mg/l 51 mg/l .035 µg/l54.370 

08-11-2004 24 mg/l 51 mg/l .035 µg/l  

08-11-2004 33 mg/l 56 mg/l .24 µg/l  

09-06-2004 20 mg/l 54 mg/l .049 µg/l  

09-06-2004 37 mg/l 56 mg/l .21 µg/l  

09-06-2004 37 mg/l 56 mg/l .049 µg/l  

09-06-2004 20 mg/l 54 mg/l .21 µg/l  

30-09-2003 29 mg/l 56 mg/l  

30-09-2003 29 mg/l 56 mg/l     

28-04-2003 32 mg/l 58.1 mg/l .15 µg/l  

31-01-1992 12 mg/l 70 mg/l     

10-11-2004 5.3 mg/l 67 mg/l .089 µg/l54.341 

08-11-2004 11 mg/l 65 mg/l .075 µg/l  

09-06-2004 8.4 mg/l 65 mg/l .14 µg/l  

09-06-2004 4.9 mg/l 68 mg/l .1 µg/l  

09-06-2004 4.9 mg/l 65 mg/l .14 µg/l  
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09-06-2004 8.4 mg/l 68 mg/l .1 µg/l  

30-09-2003 5.8 mg/l 68 mg/l  

30-09-2003 5.6 mg/l 68 mg/l     

28-04-2003 .15 µg/l 

12-03-2001 7.9 mg/l 66.9 mg/l     

09-12-1996 34 mg/l 58 mg/l     

31-01-1992 39 mg/l 62 mg/l     

09-02-1981 13 mg/l 66 mg/l     

22-01-1981 17 mg/l 56 mg/l  54.237a 

Tabel 6-2: Nitrat, chlorid og BAM målt i råvand i det øvre grundvandsmagasin på 
Venø. 

 
Det der særligt skal bemærkes om vandkemien i det øvre magasin er, at det især på den 
nordlige del af øen har højt nitratindhold. I vandværksboringerne er nitratindholdet ret 
forskelligt - ca. 5 mg/l i den aktive boring og ca. 25 mg/l i den boring, som er taget ud af 
drift. I undersøgelsesboringen er der målt 1,7 mg nitrat pr. liter i bunden af magasinet. 
Det lave indhold skyldes, at der så vidt vides ikke har været pumpet fra magasinet i det-
te område, og der er derfor ikke trukket nitrat ned fra den øvre del af magasinet, hvor 
nitratindholdet må forventes at være betydeligt højere. 
 
Chloridindholdet er generelt forhøjet i det øvre magasin, men overskrider kun grænse-
værdien for drikkevand i det lavtliggende område på øens vestlige del. I vandværksbo-
ringerne ses det laveste chloridindhold i hele magasinet til trods for, at der her har været 
pumpet gennem mange år. Der er således ingen umiddelbar fare for saltvandsindtræng-
ning her, så længe der ikke pumpes kraftigere. I øens nordvestlige hjørne (DGUnr. 
54.269 og 54.128) vurderes det forhøjede chloridindhold hovedsageligt at afspejle det 
naturlige indhold i grundvandet. Saltvandsindtrængning er derfor ikke et stort problem.  
 
Det dybe grundvandsmagasin er vandkemisk meget forskelligt fra det øvre. Der er ikke 
fundet nitrat eller pesticidrester. Til gengæld er der et relativt højt naturligt indhold af 
arsen og aggressiv kuldioxid, som det dog sammen med jern, mangan og ammonium er 
muligt at nedbringe indholdet af ved simpel vandbehandling. 
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7  
SÅRBARE OMRÅDER 

7.1 Nitrat 
 
Hele det øvre grundvandsmagasin på Venø har ringe eller ingen naturlig beskyttelse, 
gundvandet er oxideret (vandtype A) og nitratpåvirket. Sårbarheden overfor nitrat er 
derfor stor. Resultatet af den gennemførte kortlægning giver dog ikke anledning til æn-
dring af det i Regionplan 2005 udpegede nitratfølsomme indvindingsområde, men det 
giver anledning til at klassificere nitratsårbarheden i det som stor (Figur 7-14).  
 
Grundvandets nitratindhold i indvindingsoplandet kendes kun fra vandværkets boringer, 
hvor der er målt op til 37 mg/l i 54.370 og 39 mg/l i 54.341 (Tabel 6-2). Der ses ingen 
stigende tendens og indholdet har altid været under drikkevandskvalitetskravet på 50 
mg/l. Derfor udpeges det grundvandsdannende opland ikke til indsatsområde med hen-
syn til nitrat. Hvis der fremover konstateres en stigende tendens i boringernes nitratind-
hold bør det grundvandsdannende opland (som er sammenfaldende med indvindingsop-
landet) (Figur 7-14) udpeges som indsatsområde med hensyn til nitrat. 
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Figur 7-14: Område med stor sårbarhed overfor nitrat.  
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7.2 Salt 
 
Der er et naturligt højt saltindhold i det øvre magasin. Ved kraftig pumpning nær kysten 
er der risiko for saltvandsindtrængning fra Limfjorden – især i de lavtliggende områder.  
 

7.3 Miljøfremmede stoffer 
 
Der er konstateret BAM i de nuværende vandværksboringer. Det betyder, at det øvre 
grundvandsmagasin potentielt er sårbart over for alle miljøfremmede stoffer og risikoen 
er størst i byområdet. 
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8  
ANBEFALINGER 

Den gennemførte grundvandskortlægning på Venø har vist, at det nedre grundvandsma-
gasin er egnet til indvinding af drikkevand. Vandværkets nuværende indvinding er me-
get sårbar, idet den ene boring er taget ud af drift på grund af for højt BAM-indhold og 
den anden boring er BAM-påvirket, men under grænseværdien. På grund af den meget 
sårbare vandforsyningssituation anbefalede Ringkjøbing Amt i slutningen af 2006 Venø 
Vandværk at benytte den nye boring som ny kildeplads, og at beholde den nuværende 
kildeplads som reservekildeplads.    
 
I en indsatsplan for Venø Vandværk bør det anbefales, at fokusere på klargøring af den 
ny kildeplads (DGUnr. 54.763) til drift. Det er vigtigt, at oppumpning sker kontinuert 
med lav ydelse. Derudover anbefales det, at begrænse nitratudvaskning og brug af sprøj-
temidler i en 300 meter beskyttelseszone omkring den nye boring. Nitratudvaskningen 
fra rodzonen bør ikke overstige 50 mg/l i beskyttelseszonen. Derudover kan vandstan-
den og vandkvaliteten i boringens filter 2 (det øvre magasin) med fordel overvåges, så 
en eventuel udvikling i vandkvaliteten kan bruges til justering af indsatserne. Der bør 
endvidere ikke gives andre eller større tilladelser til indvinding fra det dybe magasin. 
 
En indsatsplan bør endvidere fokusere på bevarelse af den eksisterende kildeplads som 
reservekildeplads ved at begrænse nitratudvaskning og brug af sprøjtemidler i det 
grundvandsdannende opland, som er sammenfaldende med indvindingsoplandet. Nitrat-
udvaskningen fra rodzonen bør på intet tidspunkt overstige 50 mg/l i indvindingsoplan-
det og bør i øvrigt være så lav som muligt. Vandkvaliteten bør løbende overvåges og 
boring og pumpe vedligeholdes. Som udgangspunkt anbefales det, at bevare og vedlige-
holde den boring som benyttes i dag (54.341) og sløjfe den ubenyttede boring (54.370) 
efter gældende regler. 
 
Såfremt der i fremtiden konstateres en stigende tendens eller koncentrationer over 50 
mg/l i nitratindholdet i den eller de bevarede boringer, bør det grundvandsdannende 
opland udlægges som indsatsområde med hensyn til nitrat og der bør gøres tiltag til hur-
tig nedbringelse af nitratudvaskningen.  
 
Det anbefales at Struer Kommune i samarbejde med Venø Vandværk går i dialog med 
borgere og interessenter i øvrigt om hvordan den fremtidige drikkevandsindvinding på 
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Venø kan sikres bedst muligt. På www.beskytditdrikkevand.dk findes en række gode 
råd og forslag til tiltag i forbindelse med grundvandsbeskyttelse. 
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9  
KONKLUSION 

På Venø er den nuværende drikkevandsindvinding meget sårbar grundet vandkvalitets-
problemer og manglende reserveforsyning. Der er gennemført gebyrfinansieret kortlæg-
ning af grundvandsressourcerne, deres beskyttelse og kvalitet og heraf kan det konklu-
deres, at der findes to grundvandsmagasiner på Venø, et øvre og et nedre.  
 
Det nedre grundvandsmagasin er godt beskyttet mod nedsivning af forurening fra over-
fladen. Magasinet er 11 meter tykt og kan yde den vandmængde, som Venø Vandværk 
har behov for. Kvaliteten af vandet er god og kan ved simpel vandbehandling overholde 
drikkevandskvalitetskravene. Det er anbefalet, at vandværket fremover indvinder 
grundvand til drikkevand fra dette magasin. 
 
Det øvre grundvandsmagasin, hvorfra vandværket indvinder i dag, findes på det meste 
af øen og nitratsårbarheden er her stor. Grundvandsdannelsen sker i hele indvindingsop-
landet. Det er anbefalet at den nuværende indvindingsboring bevares som reserveforsy-
ning og at den ubenyttede boring sløjfes. Derudover er det anbefalet at en indsatsplan 
fokuserer på at begrænse nitratudvaskning og brug af sprøjtemidler i det grundvands-
dannende opland. 
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A   
JORDFORURENING 

 
Vedlagte skrivelse tjener som dokumentation for at der til denne rapport er indhentet 
oplysninger om jordforurening på Venø. 
 

1. Svar fra Jord og Råstoffer, Region Midtjylland på forespørgsel om 
jordforurening på Venø. 
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B   
ANALYSER AF VANDKEMI I UNDERSØGELSES-
BORING 54.763 

 
Der er foretaget analyser af vandkemien i undersøgelsesboring 54.763 efter renpump-
ning i begge boringens filtre og igen efter langtidsprøvepumpning af filter 1. I dette ap-
pendiks ses resultaterne i følgende rækkefølge: 
 

• Filter 2 efter renpumpning 
• Filter 1 efter renpumpning 
• Filter 1 efter prøvepumpning 
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