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Baggrund
Viborg Amt har på Mors udpeget fem områ-
der med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD). Der er gennem en årrække udført et 
større antal geofysiske kortlægninger inden 
for et område på ca. 375 km2. Gennemgå-
ende er der benyttet den traditionelle ’Tran-
sient Elektromagnetiske Metode’ (TEM, se 
boks 2). Figur 1 viser fordelingen af de godt 
3.000 sonderinger, som dels er koncentreret 
i områder med særlige drikkevandsinteresser 

og dels er udført langs et net af linier. Under-
søgelserne har tillige omfattet en fornyet syn-
kronpejling af grundvandsstanden i et stort 
antal boringer. 

De geologiske forhold på Mors er, specielt 
på øens nordlige del, præget af isens bevægel-
ser under sidste istid, hvilket ses som flere 
imponerende randmoræner og klinter, der 
hæver sig i landskabet. Den mest velkendte 
heraf er den 60 meter høje klint Hanklit. I de 
deformerede lag findes bl.a. opskudte flager 
af moler. De ældste lag er generelt finkornede 
i form af kompakt ler. Lerlagene danner et 
ujævnt bundrelief, der udgør den nedre 
grænse for de vandførende sand-/og gruslag. 
Midt på øen er hele lagserien hævet på grund 
af saltbevægelser i den dybere undergrund, se 
figur 2. Her foregår grundvandsindvindingen 
fra højtliggende kalklag. 

Områder med høj elektrisk modstand er 
generelt tolket som vandførende aflejringer 
og er opdelt i to typer: Den ene er sand og 
gruslag fra istiden, den anden er ferskvands-
zonen i kalk-/kridtlagene over saltsstrukturen.

Saltstrukturen sammen med isbevægelser-
nes deformation af de oprindelige lag er fak-
torer, der gør det kompliceret at udrede 
grundvandets strømningsveje i magasinerne.

Opstilling af modeller til simulering af grund-
vandsstrømningen baseres normalt på en 
geologisk model, som skal afspejle de varie-
rende hydrauliske egenskaber af jordlagene. 
Dette sker traditionelt ved at optegne 
laggrænser på profiler gennem undersøg-
elsesområdet. Forløbet af laggrænserne 
besluttes ved at anvende boringsoplysninger, 
generel baggrundsviden om den geologiske 
udviklingshistorie, samt – i stigende omfang, 
geofysiske data. 

Sidstnævnte er primært et redskab til sup-
plerende information fra områder, hvor der 
ikke findes boringer. Ikke mindst kan der op-
nås information om den dybere geologi, som 
ikke nås med boringer. De geofysiske meto-
der, der i Danmark benyttes til kortlægning af 
grundvandsressourcen, er primært af elek-
trisk/elektromagnetisk type. Metoderne giver 
et billede af den elektriske modstands varia-
tion i undergrunden, se boks 1.

Omfanget af det geofysiske datagrundlag er 
imidlertid stærkt varierende fra område til om-
råde og i mange tilfælde opbygges modellen 
udelukkende på basis af boringsinformation.

Grundvandsmodellen for limfjordsøen 
Mors er interessant som eksempel, dels fordi 
det geofysiske grundlag er unikt og dels fordi 
randbetingelserne er ideelle.

Beskyttelsen af fremtidens drikkevandsressource kræver speciel 

fokus på områder, hvor grundvandet dannes og strømmer videre 

mod vandværkernes boringer. Grundvandsmodeller bruges derfor til 

at give bedre forståelse af vandets transportveje. Hedeselskabet/

Viborg Amt har opbygget en model for øen Mors, hvor der på basis 

af omfattende geofysisk kortlægning er benyttet en utraditionel ar-

bejdsgang.

Figur 1.  TEM-sonderinger. Hver prik svarer til et 
målepunkt..
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Modelprincip
Målsætningen var som udgangspunkt at op-
stille en regional stationær grundvandsmodel. 
Modellen skulle kunne benyttes til beregning 
af indvindingsoplande (partikelbaner) for de 
eksisterende vandværker, samt kunne anven-
des til at udføre konsekvensberegninger ved 
ændrede indvindingsforhold. 

I forbindelse med TEM-kortlægningen blev 
der opstillet 22 nord-syd og 30 øst-vest gåen-
de profiler med modstandsmodeller og borin-
ger. Det var således muligt at arbejde videre 
med en geologisk model på konventionel vis. 
Det stod imidlertid klart, at dette arbejde ville 
være meget krævende pga. opgavens stør-
relse og de geologiske forhold. Man kunne 
også forudse, at de store variationer i lagenes 
tykkelse kunne give problemer ved kalibre-
ring af grundvandsmodellen. I stedet blev det 
valgt at bruge en anden tilgang til modelop-
stillingen.

Beregningslag
Princippet bag den valgte metode er skitseret 
i figur 3. I stedet for en ’lagkagemodel’, hvor 
der anvendes gennemgående modellag, 
der følger de geologiske laggrænser, er der 
valgt en opbygning med gennemgående 
lag uafhængige af de geologiske forhold. 
Lagene skal have en hvis tykkelse, ligesom 
det er tilstræbt at begrænse antallet af lag. 
Der er arbejdet med i alt 13 lag, der tiltager 

i tykkelse nedefter (min. 2 m og max 30 m). 
Denne opsætning er valgt for bl.a. at kunne 
detaljere modellen mest i toppen, da det her 
er vigtigt at fange terrænnære variationer i 
de geologiske forhold for præcist at kunne 
udrede vandets strømningsvej til grundvands-
magasinet. Grundlaget for detaljeringen er da 
også fortrinsvis til stede i toppen af lagserien, 
hvor boringsinformation er hyppig. Endelig 
er der – som det fremgår af skitsen – fundet 
en hensigtsmæssig måde at udligne lagenes 
topografi med stigende dybde. Det indebæ-
rer at de øvre lag har variable laggrænser, 
mens de fra kote –20 og nedefter har fast 

koteniveau. Ud fra TEM-kortlægningen er 
modellens nedre grænse sat til kote –150. 
Under dette niveau vurderes der ikke længere 
at optræde grundvandsmagasiner med fersk-
vand. Modelopbygningen er afstemt med 
niveauet for det salte grundvand i kalken med 
henblik på at kunne vurdere evt. påvirkning 
af saltvandsgrænsen f.eks. ved ændrede ind-
vindingsforhold.

Modeloverfladen er sammenfaldende med 
terræn. Bunden af det øverste lag er defineret 
ved grundvandsspejlet, hvilket betyder at la-
get repræsenterer den umættede zone i 
grundvandsmagasinerne. Det er valgt at defi-
nere dette lag selvstændigt af hensyn til mod-
elberegningerne som ikke omfatter strøm-
ning i den umættede zone.

Zonering
Beregningslagene er dernæst afgrænset geo-
grafisk i delområder, som er karakteriseret 
ved ensartede hydrauliske egenskaber (zone-
ring). Dette er sket gennem flere faser.

Hydrauliske egenskaber
Magasinegenskaberne for de vandførende lag 
er undersøgt nærmere. Filtersatte boringer i 
boredatabasen er gennemgået for oplysnin-
ger mht. renpumpning og/eller pumpeforsøg. 
I mange tilfælde er der foretaget en manuel 
gennemgang af borejournaler. På baggrund 
af pumpeydelser og tilhørende sænkningstal 
er der foretaget en beregning af transmissivi-
teten for hver boring, som videre er omsat til 
en hydraulisk ledningsevne for det filtersatte 
lag. På Mors har dækningsgraden mht. denne 
type oplysninger vist sig at være relativt god 
og oplysningerne er nogenlunde jævnt fordelt 
over hele øen. Dette har uden tvivl styrket 
den endelige model.

 

Grundvandsmodel på Mors

Boks 1. Elektrisk modstand af sedimenter

Moræneler:                                        25-50 ohmm
Smeltevandssand og -grus:                > 60 ohmm
Smeltevandsler:                                10-40 ohmm
Oligocænt fedt ler:                              3-10 ohmm
Eocænt plastisk ler:                              1-3 ohmm
Danienkalk:                                          > 80 ohmm
Skrivekridt:                                      30-100 ohmm

Den elektriske modstand afhænger af vandindhold, indhold af opløste salte i 
vandet samt indholdet af lermineraler. I lerfri sedimenter er det antallet af ion-
er i porevæsken der bestemmer modstanden. Det betyder at der ofte vil være 
en målbar modstandskontrast ved overgangen mellem fersk og salt grundvand i 
f.eks kalklag. Grundvandsmagasiner i Danmark er generelt relateret til sand, 
grus og kalkformationer, dvs. den høje ende af modstandsskalaen.

Figur 2. Principskitse af geologien over Mors Saltstrukturen. Skrivekridt og Danienkalk er blottet under 
istidslagene i de centrale dele af strukturen. Tallene i TEM-modellerne angiver elektrisk modstand i ohmm. 
TEM kan ikke opløse alle sedimentære enheder og vil vise en forsimplet udgave af lagserien. Den meget lave 
modstand i bunden har to forskellige årsager, dels saltholdigt grundvand i kalken og dels tykke lag med fed 
ler. De fleste boringer er kortere end 50 m..
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Middelmodstand
Middelmodstandskort er et traditionelt pro-
dukt i forbindelse med TEM-undersøgelser: 
For den enkelte TEM-model beregnes en gen-
nemsnitlig modstand indenfor et kote- eller 
dybdeinterval (typisk 10-20 m mellem øvre 
og nedre grænse). For hvert interval (lag) kan 
middelmodstanden vises med farvekonturer 
el. lign. Resultatet er en række kort, der illu-
strerer modstandens variation ned gennem 
lagserien.

Ovenstående princip er overført til model-
konceptet for Mors med henblik på at ud-
nytte de kortlagte modstandsforhold til zone-
ringen. Her er der i første omgang foretaget 
en beregning af middelmodstanden for hvert 
af beregningslagene (se fig. 3) og der er såle-
des udarbejdet 13 middelmodstandskort.

Rhoa-K
For at udnytte middelmodstands-kortene 
til zoneringen har det indledningsvist været 
nødvendigt at undersøge sammenhængen 
mellem middelmodstand og K-værdi. 

Der er først foretaget en opdeling i fem 
gennemgående geologiske typer for de filter-
satte-/vandførende lag på baggrund af borings-
gennemgangen (se tab. 1, bemærk at også 
moler udgør en vandførende kategori omend 
dette kun er observeret i et begrænset antal 
boringer). 

Dernæst er der foretaget en statistisk ana-
lyse af samhørende værdier for middelmod-
stand og hydraulisk ledningsevne. Et udsnit af 
resultatet ses i tab. 1. Det skal bemærkes, at 

både modstand og ledningsevne for de en-
kelte lagtyper kan vise en betydelig variation 
omkring middelværdien. Fejlen, som angivet 
for de to parametre, er et mål for usikkerhed-
en på den beregnede middelværdi. Her er der 
taget hensyn til antallet af data (boringer), 
som indgår i beregningen. 

Gennemsnitsværdierne i tab. 1 viser en for-
ventet overensstemmelse mellem magasinty-
pen og den elektriske modstand. Højest er 

modstanden i kalk efterfulgt af grus og sand-
magasiner. Modstanden i kategorien ”ler m. 
sand” er lavere som følge af lerindholdet (se 
også boks 1). Rene lerforekomster, som ty-
pisk har modstand på mindre end ca. 30 
ohmm, fremgår ikke af tabellen. 

Også for den hydrauliske ledningsevne er 
der en god sammenhæng mellem de enkelte 
magasintyper. K-værdien er højest for grus, 
lidt mindre for sand. Det bemærkes dog, at 
usikkerheden for den gennemsnitlige K-værdi 
er stor for både grus og kategorien ler med 
sand.

Sammenfattende viser tabellen at de to un-
dersøgte parametre overordnet følges ad: 
Dvs. høje modstandsværdier (grus, sand og 
kalk) ledsages af relativt høje hydrauliske 
ledningsevner. 

Den hydrauliske ledningsevne for rene lerlag 
er delt op i to typer: Moræne- og smeltevands-
ler i den øvre del af lagserien og ældre lerlag 
der udgør bunden af magasinerne. K-værdien 
er her sat til hhv. 1*10-7 og 1*10-9 m/s. 

Zoneringen er indledningsvist foretaget ud-
fra de 13 middelmodstandskort ved at tage 
udgangspunkt i den statistiske analyse i tabel 
1. Dernæst er der foretaget en kontrol af zo-
nerne for at sikre, at der ikke sker fejlfortolkn-
ing af middelmodstanden. Dette gøres ved at 
indlæse samtlige boringer på hvert middel-
modstandskort og markere disse med en sig-
natur, der viser aflejringstypen (moræneler, 
sand, moler osv.). Den videre håndoptegning 
af zonerne er således sket ved at kombinere 
middelmodstand med boringsinformation. 

Grundvandsmodel på Mors

Figur 3. Princippet i opsætning af modellen. Beregningslagene har variable laggrænser i de øvre lag. Model-
overfladen er defineret til at ligge i terræn, grundvandsspejlet udgør en selvstændig laggrænse. Den umættede 
zone (øverst) er op til 70 meter tyk. I lavtliggende partier når grundvandspejlet terrænniveau. Udsnittet viser 
beregningskasser med tildelt hydraulisk ledningsevne. Den horisontale hydrauliske ledningsevne er baseret på 
middelmodstand fra TEM beregnet indenfor hvert lag, kombineret med boringsoplysninger.
Mørke gråtoner i kasserne indikerer lav-/impermeable egenskaber (ler) og lyse toner høj ledningsevne 
primært i sand, grus og kalkens ferskvandszone.

Boks 2. Geofysisk metode - TEM
TEM blev introduceret i Danmark i første 
halvdel af 90’erne og har siden vundet ind-
pas som det primære redskab til kortlæg-
ning af grundvandsmagasiner. 
   Teorien bag metoden er relativ kom-
pleks, men grundlæggende baseret på det 
faktum, at forskellige typer jordlag udviser 
forskellig elektrisk modstand. 
   Traditionelt udføres metoden ved at 
sende strøm gennem en senderspole ud-
lagt på jorden i et kvadrat på 40x40 me-
ter. Når strømmen i spolen slukkes meget 
hurtigt induceres hvirvelstrømme i jorden, 
som bevæger sig udad og nedad.  
Afhængigt af jordens elektriske modstand aftager dette felt i styrke og giver 
anledning til et sekundært magnetfelt. Henfaldet af det sekundære felt kan 
måles vha. en modtagerspole i midten af opstillingen. Feltet registreres indenfor 
1/1000 af et sekund, efter at strømmen slukkes i senderspolen. Ved matematisk 
modellering omsættes målingen til en model, der viser den elektriske mod-
stand af jordlagene i forskellig dybde.
   I Danmark er der udført ca. 60.000 sonderinger med metoden, som i dag til-
lige findes i en luftbåren udgave (SkyTEM).
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Konklusion
Det anvendte modelkoncept forudsætter en 
sammenhæng mellem geofysiske modeller 
og jordlagenes hydrauliske egenskaber. Erfa-

ringen fra projektet viser, at dette er tilfældet 
indenfor en vis usikkerhed.

Det kan konkluderes, at den geofysiske 
kortlægning med fordel kan anvendes som 
tilgang til en regional grundvandsmodel. 
Dette gælder specielt for et geologisk meget 
komplekst område som Mors.

Arbejdet har vist, at der som forventet er 
tolkningsmæssige vanskeligheder forbundet 
med at omsætte den geofysiske information 
til hydrogeologisk viden. Ved at kombinere 
elektrisk modstand og boringsoplysninger for 
de enkelte beregningslag er det imidlertid 
muligt at opbygge en model, der giver en 
meget fornuftig simulering af magasinernes 
egenskaber.

Generelt vil en god dækning med geofysi-
ske data styrke modellen betragteligt, men 

Grundvandsmodel på Mors

Endelig har det i forbindelse med kalibrering 
af modellen været nødvendigt at finjustere 
zoneringen. Som eksempel er den endelige 
zonering af lag 4 vist i figur 4.

Modelkalibrering
Selve grundvandsmodellen er baseret på 
MODFLOW-koden og er opsat med Ground-
water Modeling System (GMS) brugerfladen. 
Det er antaget, at grundvandsmagasinerne på 
Mors ikke står i forbindelse med magasiner 
på Thy eller Salling. Der er således ideelle 
ydre randbetingelser for modellen, idet tryk-
niveauet langs randen af hele modellen kan 
sættes lig kote 0 svarende til havoverfladen. 
De indre randbetingelser i modellen udgøres 
af indvindingsboringer (offentlige og private 
vandværker, enkeltindvindere og markvand-
inger), vandløb og vådområder. Boringerne 
er indlagt med den korrekte filtersætning 
på baggrund af boringsjournaler, mens ind-
vindingsmængden er taget fra Viborg Amts 
database. Vandløb og vådområder er indlagt 
på baggrund af GIS-data fra Viborg Amt. Der 
er i hele modelområdet anvendt 200x 200 
meter celler.

Modellen er kalibreret til opfyldelse af 
GEUS’ ’High-Fidelity’-krav til grundvandsmo-
deller /1/. Allerede under den indledende ka-
librering blev der opnået en særdeles god 
overensstemmelse mellem målte og simule-
rede potentialer, hvilket tilskrives den valgte 
modelleringsmetode, hvor geologien allerede 
fra starten er mere præcist beskrevet end ved 
de klassiske grundvandsmodeller. I løbet af 
kalibreringen blev modellen gradvist gjort 
mere kompleks ved at inddrage flere frie par-
ametre til beskrivelse af jordlagenes hydrauli-
ske konduktivitet og strømningen i vandlø-
bene. Det endelige kalibreringsresultat er 
illustreret ved fig. 5. Den færdige grundvands-
model er med succes anvendt til udpegning 
af indvindingsoplande for vandværkerne på 
Mors samt risikovurdering overfor en losse-
plads.

Figur 4. Zonering af den hydrauliske ledningsevne for lag 4 (intervallet mellem kote –20 og 
kote –5). Hver zonetype repræsenterer ensartede hydrauliske forhold. Kalklagene over salt-
horsten optræder todelt pga. en forsænkning, der er udfyldt med smeltevandssand.

Tabel 1. Oversigt over sammenhængen mellem den vandførende sedimenttype og dennes elektriske mod-
stand. Den tilsvarende sammenhæng for magasintypernes hydrauliske egenskaber er også anført. Statistikken 
omfatter ikke rene lerlag, som har markant lavere værdier både hvad angår Rhoa og K. 

Magasinbjergart
Elektrisk modstand

Middelværdi
Hydraulisk ledningsevne

Middelværdi
Rhoa [ohmm] Fejl i % K [m/s] Fejl i %

Kalk 129 4.7 0.00024 12.4
Moler 28 20.1 0.00036 12.5

Ler m. sand 43 9.4 0.000014 28.0
Sand 94 5.7 0.00047 10.8
Grus 102 9.1 0.0008 24.0
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det er ikke nok udelukkende at basere zone-
ringen af lagene på elektrisk modstand. Her 
er det nødvendigt med en kritisk vurdering 
og tilretning på baggrund af boringsoplysnin-
ger og kendskab til de geologiske forhold.
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Grundvandsmodel Mors

Figur 5.  Plot med observerede (målte) værdier 
for grundvandspotentialet i samtlige boringer, sam-
menlignet med værdier fra modellen efter kalibre-
ring.  

Fra Mosekonens bryggers
Persillaisen: Chant de guerre pour citoyens de 
Chateau D`eau
Siden æ` kok o` æ` van flyttede vestpå til Vandborg ved det 
store vand har han haft en svær og til tider ulige konkur-
rence med nabo Niels, der er naturstofkemiker. Og dertil 
en kok, som, bevares, jeg  bøjer mig for. Men ens egne for-
trin er heller ikke at foragte (med tak til Fritz Jürgensen).
 Det ulige er fx at han kan få en citron til at smage som 
en appelsin bare ved at spejlvende molekylerne. Og en ap-
pelsin til at smage som en citron. Hvor andre laver mirak-
ler laver han kira(k)ler. Og så kan han gøre skærisingens 
ben sprøde  så man ikke behøver at pille dem ud af kødet. 
 Men han er ikke god til gele. Her er æ`kok o`van mes-
teren, thi ”når solen står lavt kaster selv dværge lange skyg-
ger”.
 Aligevel løb han med selskabets bifald da jeg præsente-
rede  min ”Jambon Persillee”, ikke så ringe en ret fra Alsa-
ce og Bourgogne: Svineskank i gele.
 Det gik således til: Mens æ`kok beredte forskanken fra 
en gris, der få dage forinden havde gryntet forventningsfuld 
hos en anden nabo, sad kemikeren og  tegnede kiraler. Sag-
de han. Og smagte vinen til. Han havde masser af tid, for 
skanken skulle koge svagt i tre timer i en blanding af mest 
vin, peberkorn, laurbærblade, osv.
 Den blev så taget op og skilt ad, mens vinfonden kogte  
mere ind. Så er det jeg snyder lidt med den kommende 
gele: Nogle blade af husblas når fonden er taget af ilden. Jeg 
plejer at si fonden i et gammelt veltjent planktonnet, der 
gennem årene har siet det der er værre.
 I de samme glasskåle, som æ`kok`s  stenbider i de 
gamle ”Vand&Miljø” dage endte i, lægges  den  sønderdelte 
skank  med en masse hakket persille - deraf navnet. 
 Den endnu flydende fond hældes over, og alt sættes 

ud i kulden, så det kan størkne rimelig hurtigt. 
 Monteret i den klare gele i glasskål er retten smuk at 
skue,  og den kan blive endnu smukkere, hvis man har 
glemt at give den hakkede persille et hurtig opkog. Så bliv-
er der grundlagt en overvældende og farverig kultur af bak-
terier og svampe i geleen. Og som ikke alle festens deltage-
re værdsætter.
 Just som æ`kok var parat til at modtage bifaldet tog 
kemikeren hele opmærksomheden med sine kiraler betit-
let:  Le Persillaise: Chant de guerre pour citoyens de Chateau 
D`eau

Og selskabet brød ud i sang:
Allons enfants de la patrie
Les deux jambons sont persillè
Entre nous le gastronomie
Les morceaux sanglante sont levè
Les morceaux sanglante sont levè
Oubliez patè de campagne
Et raie a beurre noir
Maintenant nous tenons dans nos bras
Le joie de vivre- compagnes!

Aux verres, citoyens!
Formez vos salutions!
Mangeons, mangeons, mangeons!
Què un vin d`apres
Abreuve nos salons

Æ kok o` æ`van
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