
76 • Vand & Jord

Amterne har fået pålagt at kortlægge de til
gængelige drikkevandsressourcer. Det sker 
bl.a. gennem udpegning af områder med sær
lige drikkevandsinteresser (OSDområder). 
Indenfor disse områder skal der ske en vur
dering af, hvorvidt grundvandsmagasinerne 
er sårbare overfor aktiviteter på overfladen. 

Sårbarheden kan vurderes ud fra geofysi
ske kortlægninger, opstilling af geologiske 
modeller, kendskab til områdets hydrologiske 
forhold samt grundvandets kemiske sammen
sætning. Denne artikel vil diskutere, hvordan 
den grundvandskemiske vandtype kan bruges 
til at fastlægge grundvandets sårbarhed. Der
udover vil den gennemgå eksempler på, at 
overordnede nationale retningslinier skal an
vendes med omtanke, da regionale forhold 
kan betyde, at nogle kriterier må tilpasses det 
enkelte undersøgelsesområde.

I Miljøstyrelsens zoneringsvejledning fra 
2000 /1/, fastlægges grundvandskemiske krite
rier for, hvordan grundvandet kan inddeles i 
4 vandtyper. Disse vandtyper beskriver forde
lingen mellem redoxfølsomme stoffer i grund
vandet. Vandtypen indgår ligeledes som en 
vigtig parameter, når det skal vurderes, hvor
vidt et givet grundvandsmagasin er påvirket 
fra overfladen. 

Baggrund
Som et led i sårbarhedskortlægningen i den 
nordøstlige del af Ribe Amt blev de grund
vandskemiske forhold vurderet, se figur 1. 
Det viste sig at være problematisk at foretage 
en vandtypebestemmelse, da der ofte var 
modstrid mellem vandets indhold af redoxføl

somme stoffer. Problemet bestod i at vandet 
indeholdt betragtelige nitratkoncentrationer 
(> 5 mg/l), uanset at sulfatindholdet var lavt 
(< 20 mg/l). Normalt antages sulfatkoncen
trationer mindre end 20 mg/l at indikere, at 
der foregår sulfatreduktion i grundvandsma
gasinet.  Imidlertidig kan der ikke foregå 
sulfatreduktion, hvis der samtidig kan findes 
nitrat i grundvandet. Det blev derfor beslut
tet at foretage en nærmere undersøgelse af 
sammenhørende værdier af nitrat og sulfat i 
den nordøstlige del af Ribe Amt ved Billund 
og Vorbasse. 

Bestemmelse af vandtype
I Zoneringsvejledningen /1/ inddeles grund
vandet i 4 typer, der vejledende beskriver den 
typiske fordeling af redoxfølsomme stoffer 
i vandprøven. Disse 4 vandtyper benævnes 
vandtype A, B, C og D, se boks 1.

Sulfatindhold i dansk grundvand
Grundvandets indhold af sulfat afhænger af 
flere forskellige faktorer, som bl.a. er afhæn
gig af forskellige kilder til sulfat, se boks 2. 

Sulfat tilføres typisk med nedbøren, som 
bl.a. indeholder sulfatbidrag fra atmosfærisk 
deposition på vegetationen. Udvaskning af 
gødning fra landbrugsjord bidrager også med 
sulfat. Baggrundsniveau for sulfat i Danmark i 
det vand, der strømmer ud af rodzonen, an
tages at være 2050 mg/l. 

Når sulfatindholdet overstiger 50 mg/l er 
indholdet forhøjet i forhold til et normalt bag
grundsniveau. Den forhøjede sulfatkoncen
tration kan enten skyldes, at der sker oxida
tion af mineralet pyrit med nitrat i nedsivende 
vand, se boks 3. Der kan ligeledes ske oxida
tion af pyrit med atmosfærisk ilt, hvis der ind
vindes store vandmængder, således at grund
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Boks 1

Vandtype A beskriver vand, der indeholder ilt, hvorfor vandet ofte beskrives 
som oxiderende og stammende fra den iltede zone. Vandet er ofte ungt og fin-
des tæt på terræn. Vand af type A er direkte påvirket fra overfladen, og det er 
derfor sårbart overfor aktiviteter på overfladen.

Vandtype B beskriver vand, som indeholder mere end 1 mg/l nitrat. Vand af 
denne type er fra nitratzonen. Vandet er ungt og direkte påvirket fra overfla-
den. Så uanset at vandet godt kan stamme fra betragtelig dybde under overfla-
den, er det sårbart overfor aktiviteter på overfladen. 

Vandtype C beskriver vand, som hverken indeholder ilt eller nitrat. Det afgø-
rende er, at sulfatindholdet skal være større end 20 mg/l. Vandtype er ligeledes 
kendetegnet ved at indeholde mere end 0,2 mg/l jern. Vandtypen er kun indi-
rekte påvirket fra overfladen, såfremt sulfatindholdet er > 50 mg/l, idet de for-
højede sulfatkoncentrationer indikerer, at der er nitrat på vej ned til magasinet. 
Vandtypen er reduceret og ikke direkte truet af aktiviteter på overfladen. 

Vandtype D er kendetegnet ved hverken at indeholde ilt eller nitrat. Sulfatind-
holdet er reduceret, så sulfatkoncentrationen er mindre end 20 mg/l. Der er 
ingen tegn på overfladepåvirkning af magasinet, vandet er typisk gammelt og 
velbeskyttet mod aktiviteter på overfladen. Vand af type D er ikke sårbart over-
for aktiviteter på overfladen.  
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vandsspejles sænkes meget. 
Såfremt der måles koncentrationer lavere 

end 20 mg/l antages der med henvisning til 
Miljøstyrelsens zoneringsvejledning at være 
sulfatreducerende forhold med de indikatio
ner på et velbeskyttet miljø, det medfører 
/1/. Imidlertid har det vist sig, at denne an
tagelse ikke altid er korrekt. 

Simpel grafisk sammenstilling
Ud fra eksempler fra forskellige indsatsområ
der er det formålet at vise, hvordan man ud 
fra en simpel grafisk sammenstilling hurtig 
kan få overblik over baggrundsniveauet for 
sulfat, og dermed fastlægge de kriterier for 
vandtypebestemmelsen, som er nødvendige i 
det pågældende område. Endvidere er det ud 
fra samme simple grafiske sammenstillinger 
muligt at afgrænse de delområder, hvor der i 
grundvandsmagasinet findes en tilstrækkelig 
naturlig beskyttelse mod nitrat i form af f.eks. 
pyrit. 

Funder indsatsområde, Århus Amt
Det første eksempel er fra indsatsområdet 
Funder, der ligger vest for Århus i Silkeborg 

kommune. Indvindingen i området foregår 
overvejende fra sandede tertiære sedimenter 
overlejret af overvejende smeltevandssand 
og i nogle områder af moræneler. Den ge
ologiske opbygning betyder, at der næppe er 
den store afstrømning til vandløb via inter
flow/dræn. Nettonedbøren, dvs. den del af 
nedbøren som strømmer til grundvandet, er i 
området estimeret til mellem 200 og 300 mm 
pr. år. 

Figur 2 viser sammenhørende værdier af ni
trat og sulfat i boringerne i indsatsområdet. 
Som det fremgår af figuren, er samtlige bor
inger, hvor sulfatindholdet er mindre end 20 

mg/l nitratfrie. I boringerne, hvor sulfatind
holdet er moderat, 2050 mg/l, er der samti
dig nitrat i størstedelen af boringerne. Det be
tyder, at der i disse boringer ikke foregår den 
store nitratreduktion med pyrit. 

I boringerne med forhøjede sulfatkoncen
trationer, > 50 mg/l, er vandet ofte nitratfrit. 
Det betyder, at der er sket nitratomsætning 
med pyrit opstrøms, og at den tilgængelige 
reduktionskapacitet opstrøms disse boringer 
er tilstrækkelig til at holde vandet nitratfrit 
med den belastning, der foregår. 

Sulfatindholdet i samtlige boringer, hvor 
iltindholdet helt sikkert er større end 3 mg/l, 

Figur 1. Udsigten mod nord fra Vittrup Bavn, Ribe Amts højeste punkt, beliggende umiddelbart syd for Vorbasse. Foto: Jens Bruun Petersen, Ribe Amt.
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Figur 2. Sammenhørende koncentrationer af 
nitrat og sulfat i boringer i indsatsområde Funder, 
Århus Amt.
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er vurderet. Det kan konstateres, at 50 % frak
tilen for sulfat i disse boringer er 39 mg/l. 
Dvs. at halvdelen af de iltholdige boringer har 
et sulfatindhold højere end 39 mg/l.

Da samtlige boringer, hvor sulfatindholdet 
er mindre end 20 mg/l, samtidig er nitratfrie, 
betyder det, at Miljøstyrelsens kriterier for 
vandtypebestemmelse her kan anvendes 
uden problemer. 

Vorbasse indsatsområde, Ribe Amt
Det andet eksempel er fra indsatsområde Vor
basse i Ribe Amt. Området ligger i den nord
østlige del af Ribe Amt, 50 km nordøst for 
Ribe. Der indvindes primært fra en hydrolo
gisk enhed bestående af sandede tertiære 
sedimenter (Odderup formationen) overlejret 
af overvejende smeltevandssand og spredte 
morænelers aflejringer. Den geologiske op
bygning betyder, at der næppe er den store 
afstrømning til vandløb via interflow/dræn. 
Nettonedbøren er i området estimeret til mel
lem 500 og 550 mm pr. år.

Resultater fra en grundvandskemisk kort
lægning i den nordøstlige del af Ribe Amt 
viser, at der i store dele af området er grund
vand med et sulfatindhold mindre end 20 
mg/l samtidig med et betragteligt indhold af 
nitrat, se fig. 3. Langt størsteparten af disse ni
tratholdige boringer indeholder ligeledes 
mere end 3 mg/l ilt samt ingen eller meget 
begrænsede koncentrationer af nitrit og jern. 
Det er især bemærkelsesværdig ved boring
erne med sulfatindhold mellem 12 og 20 mg/
l, at der samtidig findes nitrat, idet disse ud 
fra Miljøstyrelsens kriterier burde være nitrat
frie. I området ved Vorbasse er der nitrat i 13 
ud af 22 boringer, som indeholder sulfatkon
centrationer mellem 12 og 20 mg/l. Nitratind
holdet i disse boringer varierer mellem 2,5 og 
110 mg/l. 

 Sulfatindholdet i samtlige boringer, hvor 

iltindholdet helt sikkert er større end 3 mg/l, 
er vurderet. Det kan konstateres, at 50 % frak
tilen for sulfat i disse boringer er 20 mg/l. 
Dvs. at halvdelen af de iltholdige boringer har 
et sulfatindhold mindre end 20 mg/l, hvilket 
underbygger, at baggrundsniveauet for sulfat 
er lavt. 

Disse boringer er placeret under både land
brugsjord og under områder dækket af plan
tage, så forklaringen kan ikke umiddelbart 
tilskrives arealanvendelsen. Arealanvendelsen 
påvirker den sulfatmængde, der kan filtreres 
ud af atmosfæren, gødningsforbruget og net
tonedbøren. Filterlængden i de pågældende 
boringer varierer mellem 1 og 6 m, så redox
modsætningerne i vandprøverne skyldes 
næppe sammenblanding af vand fra forskellig 
dybde. Dybden til filtertop varierer mellem 13 
og 76 m.u.t. og en gennemsnitsdybde på 35 
m.u.t., så de lave sulfatkoncentrationer er 
ikke kun knyttet til terrænnære filtre, hvilket 
betyder at både ilt og nitrat er trængt dybt 
ned. Endelig varierer tykkelsen af den umæt
tede zone mellem 2,8 og 30,5 m.u.t. 

I boringer med et moderat indholdet af sul
fat, 2050 mg/l, er der i næsten samtlige også 
målt nitrat, hvilket er som forventet. I områ
det er der kun få boringer, hvor der er forhøj
ede sulfatkoncentrationer, dvs. > 50 mg/l. I 
disse boringer er vandet samtidig nitratfrit. 
Det betyder, at der kun er få steder, hvor den 
tilgængelige reduktionskapacitet er tilstrække
lig til at holde grundvandet nitratfrit. Dvs. at 

der ikke tegn på at den naturlige geologiske 
beskyttelse i området er tilstrækkelig til at 
holde magasinet nitratfrit med den nitratbe
lastning, der foregår på overfladen. 

Konklusionen på ovenstående er, at sulfat
indholdet kan være så lavt som 12 mg/l, før
end der er tale om sulfatreduktion. Det bety
der, at sulfatindholdet skal være under 12 
mg/l, førend det er relevant at snakke om re
ducerende forhold og dermed et velbeskyttet 
grundvandsmagasin. Ved anvendelse af Miljø
styrelsens gængse vandtypebestemmelse vil 
der således optræde redoxmodsætninger i 
mange boringer i den nordøstlig del af Ribe 
Amt. Ændrede kriterier for vandtypebestem
melsen er derfor nødvendige her.

En sandsynlig forklaring på det lave bag
grundsniveau for sulfat er områdets store net
tonedbør, som bevirker, at de indkomne 
mængder sulfat bliver fortyndet af de store 
vandmængder. Således der i grundvandet 
måles lavere koncentrationer end i områder, 
hvor nettonedbøren er væsentligt mindre.

Løgstør kommune, Nordjyllands Amt
Det sidste eksempel er fra Løgstør kommune 
i Nordjyllands Amt. Der indvindes primært fra 
kalk, der findes mellem 5 og 15 m.u.t. Kalken 
er primært overlejret af sandede aflejringer. 
Den geologiske opbygning betyder, at der 
næppe er den store afstrømning til vandløb 
via interflow/dræn. Nettonedbøren i området 
er omkring 350 mm pr. år.  

Boks 2. Redoxfølsomme stoffer

Redoxforholdene i grundvandet er bl.a. bestemt af indholdet af ilt, 
nitrat, sulfat, methan, jern, ammonium, mangan og svovlbrinte samt 
sedimentets indhold af fx mineralet pyrit og organisk materiale. 
   Indholdet af redoxfølsomme stoffer i vandet styres af tilførslen 
af de enkelte stoffer og reduktionskapaciteten i og opstrøms ma-
gasinet. 
   Ideelt vil disse redoxfølsomme stoffer fordele sig med dybden 
som vist på figuren. På figuren ses, at nitrat ikke reduceres, førend 
alt ilten er opbrugt. Det skyldes, at energigevinsten ved at bruge ilt 
er større end ved at bruge nitrat og sulfat som reduktionsmiddel. 
Det er den indbyrdes forskel mellem de redoxfølsomme stoffer 
der afgør, hvordan en vandprøve klassificeres. 

Koncentration

Dybde

Redoxforhold Vandtyper

Oxiderende

Svagt
reducerende

Stærkt
reducerende

Iltzone

Nitratzone

Jern-sulfat-
zone

Methan-
zone

Ilt

Nitrat Sulfat

Jern

Svovlbrinte

Metan

ILT NITRAT SULFAT JERN METHAN FORVITRINGSINDEKS

Vandtype A > 1 > 1 > 20 < 0,2 < 0,1 > 1

Vandtype B < 1 > 1 > 20 < 0,2 < 0,1 > 1

Vandtype C < 1 < 1 > 20 > 0,2 < 0,1 > 1

Vandtype D < 1 < 1 < 20 > 0,2 > 0,1 < 1

Tabel 1. Miljøstyrelsens kriterier for vandtypebestemmelse efter Zoneringsvejledningen, Vejledning nr. 3, 
2000. De angivne koncentrationer er i mg/l.
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Figur 4 viser sammenhørende koncentra
tioner af nitrat og sulfat i samtlige boringer i 
kommunen, som indeholder kemisk informa
tion. I 6 ud af 11 boringer, hvor sulfatindhol
det er mindre end 20 mg/l, er nitratindholdet 
større end 5 mg/l. Det betyder, at der i disse 
boringer ikke foregår sulfatreduktion, uanset 
at sulfatindholdet er lavt. Så længe der er ni
trat tilstede, vil nitrat reduceres frem for sulfat. 

Sulfatindholdet i samtlige boringer, hvor 
iltindholdet helt sikkert er større end 3 mg/l, 
er vurderet. Det kan konstateres, at 50 % frak

tilen for sulfat i disse boringer er 31 mg/l. 
Dvs. at halvdelen af de iltholdige boringer har 
et sulfatindhold højere end 31 mg/l, hvilket er 
mere end ved Vorbasse og mindre end ved 
Funder.

En væsentlig forskel mellem området ved 
Vorbasse og Løgstør kommune er ud over de 
geologiske forhold filterlængden. Ved Vor
basse var filtrene i boringerne meget korte, 
mens indvindingen i Løgstør primært foregår 
fra åbne kalkboringer, dvs. der kan principielt 
ske indstrømning af vand til boringen over 

Boks 3: Oxidation af pyrit med nedsivende nitrat
Nitratreduktion finder sted, når vandets indhold af ilt er opbrugt. Det betyder, 
at nitratreduktion typisk finder sted et godt stykke nede i den mættede zone. 
Nitrat kan reduceres af flere forskellige stoffer, som så selv oxideres. Disse 
stoffer kan f.eks. være organisk stof, mineralet pyrit og ferrojern, Fe(II). I forbin-
delse med vandtypebestemmelsen er det nitratreduktion med pyrit, der er in-
teressant i det oxidation af pyrit afspejles i forhøjede sulfatkoncentrationer i 
grundvandet. 

Pyrit:  5FeS2 + 14NO3
- + 4H+ ➞  7N2 + 10 SO4

2- + 5Fe2
+ + 2H2O
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Figur 4. Sammenhørende koncentrationer af nitrat og sulfat i boringer i indsatsområde Løgstør, 
Nordjyllands Amt

mere end 40 meter. Det er dog sandsynligt, at 
det største vandbidrag kommer fra den øver
ste del af kalken, hvor denne er mest op
sprækket. Såfremt indstrømningen sker i for
skellig dybde i boringen, vil der være 
mulighed for sammenblanding af forskellige 
vandkvaliteter fra forskellig dybde. Det lave 
sulfatindhold skyldes, at vand med et mod
erat nitratindhold fra toppen af kalken sam
menblades med sulfatfattigt vand fra bunden 
af boringen. 

De konstaterede redoxmodsætninger kan 
derfor enten skyldes, at der indvindes bland
ingsvand, såfremt indstrømningen sker over 
den åbne del af kalken. En anden mulighed 
er, at indstrømningen antages at foregå i den 
allerøverste opsprækkede del af kalken, hvil
ket vil betyde, at der som ved Vorbasse er et 
forholdsvis lavt baggrundskoncentration for 
sulfat som følge at den forholdsvis store netto
nedbør. 

 
Konklusion
Konklusionen er, at en simpel grafisk sam
menstilling af redoxparametrene nitrat og 
sulfat hurtigt giver et overblik over redox
forholdene og vandets indhold af nitrat og 
sulfat inden disse data anvendes til vandty
pebestemmelser og sårbarhedsudpegning. 

Det er fint med nationale retningsliner, 
men det er vigtigt hurtigt at kunne kontrol
lere sine data inden disse anvendes til vand
typebestemmelse.

Uanset at andre ting som f.eks. størrelsen 
af den atmosfæriske deposition og gødnings
bidraget vil påvirke baggrundskoncentratio
nene for sulfat, er det sandsynligt, at netto
nedbørens størrelse har afgørende betydning 
for et områdes baggrundskoncentration af 
sulfat. Størrelsen af denne baggrundskoncen
tration er afgørende ved bestemmelse af vand
typen og dermed for sårbarhedsudpegningen 
i et område.

Tak til Lærke Thorling, Århus Amt for en 
kritisk gennemlæsning af manuskriptet. Tak 
til Nordjyllands Amt og Århus Amt for udlån af 
data, og til Geologisk Nyt for udlån af figur i 
boks 2. 
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Figur 3. Sammenhørende koncentrationer af nitrat og sulfat i boringer i indsatsområde Vorbasse, Ribe Amt.
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