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Udkast til moniteringsprogram 

 

Baggrund 

Kerteminde Forsynings nuværende kildeplads er ramt af en omfattende pesticidforurening. Forsyningen 

ønsker at forbedre kvaliteten af det vand der indvindes til drikkevand, og påtænker derfor at etablere to nye 

kildepladser hhv. ved Skovbo, tæt ved Kavslunde Å og i Bremerskov. Der påtænkes indvundet fra hhv. et 

dybereliggende magasin i smeltevandssand, betegnet KS3 i forbindelse med statens grundvands-

kortlægning, og fra Kertemindemergel. 

 

Der er i området vest for de forventede kildepladser et Natura2000 område ”Urup Dam, Brabæk Mose, 

Birkende Mose og Illemose”. Endvidere er der en række naturbeskyttede områder tættere ved de 

forventede kildepladser bestående af mindre søer, vandhuller, mose og engarealer samt vandløb. 

 

Nærværende notat redegør for det undersøgelsesprogram og den monitering Kerteminde Forsyning vil 

iværksætte således at det ud fra specifikke data kan vurderes om en fremtidig vandindvinding fra de to 

kildepladser vil forårsage en påvirkning af naturbeskyttede områder - ikke mindst Natura2000 området. 

 

Urup Dam 

Natura2000 område nr. 113 (Habitatområde nr. 97) omfatter som nævnt Urup Dam, Brabæk Mose, 

Birkende mose og Illermose. Den nordøstlige del omfatter Urup Dam mose, der er karakteriseret ved at 

mosen stedvis kun har et tyndt tørvelag og en meget kalkrig jordbund, hvilket betyder, at der er udviklet 

store arealer med mosetypen rigkær.  
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Der er udarbejdet en rapport om Urup Dam mose: ”Basiskarakterisering af GNOI område Urup Dam”, af 

GEUS og DCE (National Center for Miljø og Energi). I rapporten har man kortlagt udbredelsen og tykkelsen 

af kalkrige tørv, kalkgytje og sand aflejringer, som udbredelsen af den sjældne orkidé mygblomst er knyttet 

til. 

 

Som grundlag for nævnte rapport er grundvandets strømningsforhold og gradient forhold blevet moniteret i 

en tør og en våd sæson. Ud fra vandkemien er der fundet en tydelig transport af kalk fra dybereliggende 

lag til selve moseområdet (dybereliggende lag er i denne sammenhæng indenfor de øverste 3 meter). Det 

er bl.a. konkluderet, at oversvømmelserne i området ikke skyldes at åen løber over, men at 

grundvandsspejlet stiger til over terræn. 

 

I rapporten er det endvidere konkluderet at 

• Det tilgrænsende grundvandsmagasin til Urup Dam udgøres af flere ikke-sammenhængende 

sandlag i det kvartære morænelersdække, der dog formodes at være i god hydraulisk kontakt med 

hinanden i dybder fra 5 til 25 m u.t. Umiddelbart nord for Urup Dam optræder sandlag i 5-6 m 

dybde, mens det i sydlige og vestlige dele optræder noget dybere i morænelersdækket (i 20-25 

meters dybde).  

• Vandføringsmålinger indikerer, at der er ingen eller meget lille kontakt mellem grundvandzonen og 

Skyllevandsrenden i Urup Dams østlige del. Der er ingen tilvækst i vandføringen. 

• Ud fra korte NOVANA vandstandsrør (Urup 1, 2, 3 og 4) filtersat i den øverste meter under terræn, 

hvor der er målt vandspejl gennem flere år, ses betydelig variation i vandstand fra år til år. Selv i 

den våde periode er der 10-15 cm til variation. Endvidere ses afsænkninger i sommerperioden som 

korrelerer med tørre perioder med amplituder op til ca. 1 meter. 

• Ud fra tidsserierne fra de korte vandstandsrør kan der ikke ses nogen umiddelbar tendens med 

stigende vandstand i Urup Dam pejleserierne fra 2006 og frem, som følge af at Rynkeby vandværk 

stoppede med at indvinde grundvand. Tilsyneladende ingen hydraulisk kontakt. 

• En synkronmålerunde i boringer filtersat i sandlag mellem 5 og 25 m.u.t. viser en lokal 

grundvandsstrømningsretning til Urup Dam fra sydøst og fra vest, se figur nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Grundvandspotentialet i 

sandlag i 5 til 25 meters dybde i 

morænelersdækket. 

Baggrundskortet er højdemodellen. 

De røde prikker er pejlede boringer. 
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Det skal bemærkes, at ovennævnte potentialekort er en blanding af helt terrænnære magasiner og lidt 

dybere magasiner. Fra de dybe magasiner i KS3 og Kertemindemergel forventes en strømningsretning 

mod nordøst. 

 

Det skal undersøges om Miljøstyrelsen stadig kontinuert måler i de 4 vandstandsrør. Data herfra kan indgå 

i overvågningen ved prøvepumpningen og den efterfølgende opstart af kildepladserne. 

 

Væsentlighedsvurdering 

Der er ikke nogen umiddelbar forventning om en påvirkning af Natura2000 området ved Urup Dam ved 

vandindvinding fra Kertemindemergel i Bremer skov og fra Urupmagasinet (boringer ved Skovsbo og 

Kauslunde Å). Det er dog vanskeligt med de nuværende datagrundlag fuldstændigt at udelukke en 

påvirkning. 

 

Der bør på den baggrund gennemføres en væsentlighedsvurdering, dvs. en vurdering af om den fremtidige 

vandindvinding vil kunne påvirkning på udpegningsgrundlaget for Natura2000 området. 

 

Da datagrundlaget for denne væsentlighedsvurdering er begrænset, der er f.eks. meget få boringer i 

området, der når ned til og er filtersat i Kerteminde merglen, foreslås det at der indledningsvist søges 

indsamlet data der kan forbedre denne vurdering.  

 

Dataindsamling og undersøgelsesprogram 

Nedenstående profilsnit fra Urup Dam og mod øst over til Kerteminde Forsynings undersøgelsesboring 

nær de nye kildepladser, viser den overordnede forståelse af de geologiske forhold i området vist som en 

simpel lagkage-geologi. 

 

 

Figur 2. Forståelsesprofil gennem området (optegnet ud fra en hydrostratigrafisk model opstillet i 

forbindelse med statens grundvandskortlægning).  

 

De to nye kildepladser skal filtersættes i det dybe sandlag (KS3) ved Kauslunde Å og i Kertemindemerglen 

ved Bremerskov. Ud fra resultaterne af undersøgelsesprogrammet skal det være muligt at vurdere hvorvidt 

Urup Dam                                                                                                                                                Ny kildeplads 
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                                                            Kerteminde mergel 



 

 
Dokument ID: Monitering 4 / 10 

 

en indvinding fra Kertemindemerglen eller sandmagasinet (KS3) vil kunne påvirke de terrænnære 

magasiner og jordlag ved Urup Dam, men også de naturbeskyttede områder ved bl.a. Bremerskov og 

endelig de vandløb, der er i området, dvs. Kauslunde Å og Skyllevandsrenden. 

 

Som grundsten for undersøgelsesprogrammet foreslås etableret en dyb undersøgelsesboring til 

Kerteminde merglen i Bremerskov. Denne boring etableres i en dimension der betyder at boringen kan 

anvendes som en mulig fremtidig indvindingsboring. Hermed sikres det også at boringen kan prøvepumpes 

med tilstrækkelige mængder vand til at en påvirkning ude i magasinet kan initieres. 

 

Er undersøgelsesboringen en succes, dvs. der kan indvindes vand af en ordentlig kvalitet og i rimelig 

mængde, etableres umiddelbart herefter en overvågningsboring tæt ved Natura2000 området. Denne 

boring filtersættes i Kerteminde merglen, men også i et eller flere eventuelle sandmagasiner der måtte 

træffes over Kerteminde merglen, svarende til KS3 eller KS2. Hermed kan en indvinding fra KS3 

sandmagasinet ved den fremtidige kildeplads langs Kauslunde Å formentlig også overvåges fremadrettet. 

Der er i Natura2000 området mange korte boringer filtersat i et terrænnært magasin, i hvilke der kan 

etableres en overvågning. Der skal således ikke etableres yderligere overvågningsboringer af det 

terrænnære magasin ved Urup Dam. 

 

Efter overvågningsboringen er etableret, kan der iværksættes en prøvepumpning fra den dybe 

undersøgelsesboring i Bremerskov. Hermed sikres at prøvepumpningen ikke vil kunne påvirke Natura2000 

området, da en sådan påvirkning vil kunne iagttages i overvågningsboringen og i yderste konsekvens 

betyde at prøvepumpningen skal afsluttes, hvis påvirkningen er tydelig. 

 

Som forberedelse til prøvepumpningen er der en række øvrige boringer, hvor der etableres dataloggere, 

såfremt det er fysisk muligt. 

 

Forslag boringer til monitering i Kertemindemergel: 

 

DGU nr. 146.3538 – Undersøgelsesboring tilhørende Kerteminde Forsyning. Filtersat 55-60 mut. i 

kertemindemergel og fra 72-74 i kalk. 

 

DGU nr. 146.537 – Boring tilhørende Flødstrup Vandværk fra 1971. Det skal aftales med Flødstrup 

Vandværk, hvorvidt de kan undvære boringen i driften i perioden mens der prøvepumpes. Alternativt kan 

boring DGU nr. 146.536, også tilhørende Flødstrup Vandværk, evt. anvendes. 

 

DGU nr. 146.512 – Husholdningsboring åbentstående i mergel 47-53 mut. Tæt ved Bremerskov.  

 

DGU nr. 147.887 – Pejleboring, Flødstrup Vandværk (også filtersat i sandmagasin) 

 

Forslag boringer til monitering sandmagasinet:  

 

DGU nr. 146.2091 – markvandingsboring. Filtersat i groftsandet nedre del af sandmagasinet fra 26-32 m.  

 

DGU nr. 146.3367 - Undersøgelsesboring tilhørende Kerteminde Forsyning. Filtersat 29-37 mut. i sand. 
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Forslag boringer til monitering terrænnært: 

 

I forbindelse med tidligere prøvepumpning har Kerteminde Forsyning indsamlet pejledata fra DGU nr. 

146.2974, der er en kort overvågningsboring i Urup Dam. Boringen er filtersat fra 4,9 til 5,9 mut, delvis i 

moræneler og i sand. Boringen foreslås at indgå i overvågningen fremadrettet.  

 

Boringerne DGU nr. 146.3148 og 146.3147 er ligeledes korte overvågningsboringer i Urup Dam. Disse kan 

være et alternativ til DGU nr. 146.2974. Centralt i mose er DGU nr. 146.3146, men denne er ikke filtersat, 

da der ikke er truffet et egentlig sandlag i boringen, hvorfor den ikke vurderes anvendelig i forhold til 

overvågning. 

 

Muligvis kan overvågningen suppleres med NOVANA data fra vandstandsrør etableret indenfor den 

øverste meter i Urup Dam, og hvor der kontinuert måles vandspejl i 4 vandstandsrør. 

 

I Bremerskov er der 3 moser udpeget som §3 naturbeskyttede områder. Det foreslås at der etableres 

vandstandsrør til 1,5-3 meters dybde i umiddelbar nærhed af hver mose. Hermed kan det terrænnære 

vandspejl overvåges. Ved nedramning af vandstandsrør bør der udføres en håndboring til beskrivelse af 

jordlagenes sammensætning. 

 

Langs Kauslunde Å ved Bøgeskov er der et Naturbeskyttet område i form af bl.a. sø og mose. Det foreslås 

at der etableres to vandstandsrør til 1,5-3 meters dybde i dette område. Hermed kan det terrænnære 

vandspejl overvåges. 

 

Overvågningen i alle boringer forslås udført ved installation af en automatisk vandstandspejler (diver), der 

kontinuert måler vandstanden hver time. Pejlerne bør etableres i god tid inden pumpeforsøget og inden 

etablering af kildepladserne således at der er nogle basismålinger for grundvandsspejlet. På nedenstående 

figur 3 er vist de forskellige overvågningsboringer mv. 
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Figur 3. Placering af de forskellige overvågningsboringer mv.  

 

Overvågning af vandløb. 

Området er karakteriseret ved flere vandløb, således strømmer Kauslunde Å fra syd mod nord og videre 

mod øst ud mod Kerteminde Bugt. Skyllevandsrenden er beliggende centralt i området og strømmer mod 

vest over mod Urup Dam og moseområderne her. Ved Urup Dam strømmer vandet fra Skyllevandsrenden 

ud i Geels Å, som strømmer mod nordvest ud i Odense Fjord. 

 

Det foreslås at der gennem en periode gennemføres en række flowmålinger ned gennem vandløbene. 

Hermed kan der opbygges en viden om den såkaldte Q-H relation, altså sammenhæng mellem 

vandspejlshøjde og mængden af vand der løber i vandløbet, på forskellige tider af året. Endvidere opnås 



 

 
Dokument ID: Monitering 7 / 10 

 

en viden om tilvæksten af vand ned gennem vandløbene. Der måles i den ”tørre” sæson fra maj-

september. Samtidig etableres en vandløbsmålestation (Q/h-station) ved Kavslunde Å. Endelige placering 

er ikke fastlagt endnu.  

 

Ud over en ændret fordeling af vandføringen mellem målesteder, som følge af vandindvindingen, kan der 

jo også være andre forhold der betyder at vandføringen generelt er lavere eller højere end tidligere 

målinger (ændret nedbør, tilledning af spildevand osv). Her er det vigtigt at data sammenholdes med en 

referencemålestation, som ikke er påvirket af indvindingen fra Kerteminde Forsyning. Der skal derfor 

udvælges en referencemålestation i et andet nærliggende vandløb. Ikke endeligt valgt endnu. 

 

Efter der igennem 2-3 år er opbygget en viden om vandføringen og dermed også om Q-H relationen 

forskellige steder ned gennem vandløbet og i sammenhæng med målestationen, kan målestationen alene 

udgøre overvågningen af vandløbet. 

 

Der er ingen umiddelbar forventning om at prøvepumpningen af undersøgelsesboringen i Bremerskov vil 

påvirke vandløbene, men alligevel bør flowmålingerne og målestationen startes op nu, inden selve 

kildepladserne etableres, således at vi får en form for basisdata for vandløbene.   

 

På nedenstående figur 4 er vist vandløbene, boringerne og de steder hvor der foreslås foretaget jævnlige 

målinger af flowet i vandløbene. 
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Figur 4. Placering af boringer og målepunkter i vandløb. Endvidere etableres en Q/h station i Kavslunde Å 

opstrøms Rynkebyrendens tilløb. 

 

Målepunkterne 3, 4, 5 og 7 er placeret, hvor der tidligere er foretaget vandstandsmålinger eller 

flowmålinger i vandløbet. Der vil således være nogle tidligere data der kan indgå i vurderingen af 

overvågningsresultaterne. 

 

Ved de 7 målesteder foreslås vandføringen målt regelmæssigt gennem en toårige periode. Der måles som 

udgangspunkt i den tørre periode fra maj til september. 

 

Det skal bemærkes at moniteringen af vandløbene skal koordineres med de målinger og den overvågning 

som Kerteminde Kommune allerede foretager. 
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Sammenfatning af foreløbigt undersøgelsesprogram 

 

 Diver i 

terrænnært lag 

Diver i sand KS3 Diver i mergel 

Ny boring i Bremerskov   X 

146.3538 (Kerteminde VF)   X 

146.537/536 (Flødstrup VV)   X 

147.887 (Flødstrup VV)                                X 

146.512 (husholdning)   X 

Ny boring ved Urup Dam X (hvis tilstede) X (hvis tilstede) X 

146.3367 (Kerteminde VF)  X  

136.2091 (markvanding)  X  

146.2974 (kort moniteringsboring) X   

Nyt vandstandsrør i Bremer skov X   

Nyt vandstandsrør i Bremer skov X   

Nyt vandstandsrør i Bremer skov X   

Nyt vandstandsrør ved mose ved 

Bøgeskov 

X   

Nyt vandstandsrør ved mose ved 

Bøgeskov 

X   

Flowmålinger i Kauslunde Å 5 målinger min. 4 gange årligt 

Flowmålinger i Skyllevandsrenden 2 målinger min. 4 gange årligt 

 

Der foreslås således en initial monitering i 16 filtre/pejlerør (heraf evt. 3 filtre i ny boring ved Urup Dam) og 

flowmålinger 7 steder i vandløb. Programmet kan med fordel løbe henover de næste 2-3 år, hvor de to 

kildepladser etableres og egentlig indvinding påbegyndes. Overvågningsprogrammet bør revideres hvert 

år, og der kan i den forbindelse være boringer/pejlerør der kan udgå af programmet, hvis de ikke er 

påvirkede eller hvis de viser sammen trends som nærliggende boringer. Ligeledes skal det vurderes om 

der er flowmålinger nok til at fastlægge en sikker Q-H relation, således at der alene kan foretages 

vandhøjdemålinger fremadrettet. 

 

Hensigten med opretholdelsen af overvågningen i både de terrænnære og dybe boringer er at de naturlige 

variationer i vandspejl kan iagttages, både før og hen over perioden, hvor kildepladserne etableres. Det 

samme gør sig gældende for vandløbsmålingerne. 
 
Forslag til tidsplan 
 
Da der er forventning om at prøveboringen ved Bremerskov skal bores i juni måned, skal dele af 
moniteringsprogrammet iværksættes hurtigst muligt. 
 
Der er en række aftaler der skal på plads, herunder bl.a. accept at anvende moniteringsboringer i Urup 
Dam, accept af etablering af pejlerør i Bremerskov og ved Bøgeskov, accept fra Flødstrup Vandværk og 
øvrige indvindere osv. 
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Nedenstående tidsplan og opstart af overvågningsprogrammet tager udgangspunkt i at disse aftaler hurtigt 
kan effektueres. 
 

                                          Måned maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb marts april maj 

Etablering af pejlerør og divere i 
Bremerskov og ved Bøgemose 

             

Etablering af divere i boringer i 
Urup Dam 

             

Prøveboring ved Bremerskov              

*Overvågningsboring ved Urup 
Dam / etablering af diver 

             

Etablering af divere i Kerteminde 
Forsynings boringer 

             

Etablering af diver i diverse 
indvindingsboringer 

             

**Prøvepumpning              

Indhentning af data fra divere              

Flowmålinger              

Vurdering af 
overvågningsprogram 

             

 *Muligvis kan overvågningsboringen med Urup Dam etableres i juni. Kræver dog en boretilladelse, lodsejeraftale mv. 
 **Længden af prøvepumpningen er ikke nærmere vurderet. 


