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Vandværker i Slagelse Kommune

Miljøafdelingen

SK Forsyning

Stigsnæs 
Vandindvinding
(forsyner industriområde)

18 mindre almene 
vandværker

Almen vandindvinding
i Slagelse Kommune

Samlet indvinding: 
5,5 mio. m3/år
(~ 90 % af den totale indvinding)



• Pesticidfund i 38 ud af 
103 vandværksboringer

Desphenyl-Chloridazon
Bentazon
N,N-DMS m.fl.

Kun fund af forbudte midler og 
pesticider der nu er ”reguleret”

• Ingen fund af andre 
miljøfremmede stoffer

• Kun nitratfund på Agersø og Omø

• Gammelt råvand
(Bortset fra Agersø/Omø)
Gns. 50 - >300 år



Status for indsatsplanlægningen• 4382 ha indsatsområder

• 298 ha BNBO

• Ingen SFI 
(primært lerjorde)

• Samlet ca. 8 % af 
kommunen

Vi skal lave en indsatsplan



Hvordan forholder vi os til pesticider 
i indsatsplanen



Spørgsmål ved indsatsplanlægningen

 Hvordan skal vi vurdere indsatsbehovet, når det ikke er 
muligt at udpege pesticidsårbare områder?

 Hvilke områder skal vi fokusere på?
- de største kildepladser?
- områder med størst grundvandsdannelse?
- områder med kortest strømningstid til boringerne?
- de mest sårbare områder?

 Hvad er der i sidste ende politisk ønske om/vilje til?



Strømningstid
<10 år
10-25 år
25-50 år
50-100 år
100-200 år

BNBO udgør kun en lille del

BNBO



Sårbarhedsvurdering 
- vandværksboringerne/BNBO



Sårbarhedsvurdering 
- oplandet



Strømningstid
<10 år
10-25 år
25-50 år
50-100 år
100-200 år

BNBO

Indsatsområder

BNBO
”Prioriterede indsatsområder”
Øvrige indsatsområder

Sprøjtefrie områder

?



Den endelige politiske beslutning

1. Mål om ophør med sprøjtning og landbrugsdrift 
- i næsten alle BNBO og 
- i prioriterede indsatsområder - 25 års oplande !
= 300 ha BNBO + 100 ha grundvandsdannende opland

2. Etablering af lokal overvågning af udvaskningen af 
pesticider i øvrige dele af de grundvandsdannende oplande

3. Udarbejdelse af plan for på længere sigt at flytte dele af 
indvindingen til skov- og braklagte arealer



Lokal overvågning af pesticidudvaskning

Overvågning af ungt 
grundvand

Etablering af ca. 50 
overvågningsboringer i 
oplandet til 4 store og 3 
mindre kildepladser.

Boringerne filtersættes i 
øverste sandmagasin 
5-20 mut.

Kontrol 4 gange årligt for 
alle anvendte sprøjtemidler

Etableringsomkostninger: 
ca. 1 mio. kr.

Driftsomkostninger: 
ca. 1 mio. kr./år



Tak for opmærksomheden


