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1 INDLEDNING 
Voerså Vandværk og Frederikshavn Vand har indgået aftale om, at forsynings-

pligten i Voerså overdrages til Frederikshavn Vand. Frederikshavn Byråd har på 

deres møde den 26. august 2015 godkendt overdragelsen af forsyningspligten, 

som beskrevet i Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 

2009-19, jf. dette tillæg forsynes Voerså i fremtiden fra vandværkerne Sæbygård 

og Ørnedal, som har ledige kapaciteter.  

Vandindvindingen til Voerså Vandværk vil derfor blive udfaset medio 2016 

Ophør af vandindvindingen vil ændre grundvandsforholdene omkring Voerså 

Vandværks kildeplads på Holtbjergvej 36A, og som konsekvens medføre stigen-

de grundvandsvandspejl i området. Derfor har Frederikshavn Vand bedt den 

rådgivende virksomhed NIRAS foretage en vurdering af de hydrologiske konse-

kvenser af ophør af vandindvinding. 

 

Resultaterne af NIRAS' vurderinger i denne rapport offentliggøres i lokale medier 

og på Forsyningens hjemmeside. Vurderingerne omfatter ikke konsekven-

serne af det stigende grundvandsspejl for de berørte lodsejere, der efter-

følgende selv må foranstalte vurderinger med henblik på netop deres aktu-

elle situation. 

2 VOERSÅ KILDEPLADS 
På figur 2.1 ses beliggenheden af Voerså kildeplads og vandværk. Det ses at 

kildepladsen er beliggende ved et §3 beskyttet hedeområde. Det nærmeste Na-

tura 2000-område er beliggende ved kysten ved Voerså by.  

Voerså Vandværk har en indvindingstilladelse på 85.000 m3/år. I 2013 har vand-

værket indvundet ca. 70.000 m3 grundvand fra kildepladsens fire indvindingsbo-

ringer DGU nr. 18.238, 18.259, 18.269 og 18.334. 
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Figur 2.1. Beliggenhed af Voerså kildeplads og vandværk samt beskyttet natur. 

Området ved Voerså kildeplads er hovedsagelig landbrugsområde med spredt 

bebyggelse. Områder med beskyttede naturtyper findes hovedsageligt langs 

vandløbsstrækningerne. Der er ingen områder med en særlig høj naturværdi i 

området nær kildepladsen. 

3 BEREGNING AF GRUNDVANDSSTIGNING VED OPHØR AF 

INDVINDING FRA VOERSÅ KILDEPLADS 

3.1 Grundvandsmodel set-up 
Til beregning af grundvandsstigningen ved ophør af indvinding fra Voerså kilde-

plads tages der udgangspunkt i Sæby grundvandsmodel – detailmodel for 

Præstbro området /1/.  

Sæby grundvandsmodel – detailmodel for Præstbro området er en stationær 

MODFLOW model opsat i GMS. Grundvandsmodellen er således opsat til at 

beregne middelvandstand i grundvandsmagasinet. I modellen anvendes tilladte 

indvindingsmængder. 

For Voerså kildeplads er der opsat to scenarier: 

1. Nuværende indvindingsmængder i form af indvindingstilladelsen. 
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2. Fremtidig situation hvor indvindingen fra Voerså kildeplads ophører. 

3.2 Resultater 
På figur 3.1 ses den modelberegnede middelstigning af grundvandsspejlet som 

følge af ophør af indvinding fra Voerså kildeplads. Det ses, at  der lokalt ved 

kildepladsen kan forekomme en stigning på ca. 0,7 m. Indvindingen fra Voerså 

kildeplads påvirker ikke grundvandstanden ved Voerså by eller sommerhusom-

rådet nord for Voerså, og lukningen af kildepladsen berører således ikke dette 

område. 

På figur 3.2 ses områder, som potentielt kan blive ramt af stigende grundvands-

spejl, som resultat af lukning af kildepladsen. Det ses, at lokalt ved Voerså kilde-

plads vil vandspejlet fortsat være beliggende mere end 5 m under terræn. Over-

ordnet ses de største vandstandsstigninger i de områder, hvor dybden til vand-

spejlet er størst. 

Områder, hvor modellen indikerer forekomst af højstående grundvand ved luk-

ning af kildepladsen, findes i områder med våd natur og langs vandløb. I disse 

områder er den beregnede vandstandsstigning op til 0,25 m, hvilket formentlig er 

af mindre betydning sammenlignet med den naturlige årstidsvariation.  

Naturområder og vandløb ved Voerså Kildeplads vurderes på baggrund af mo-

delberegningerne ikke at blive væsentligt berørt af indvindingens ophør. 

Den spredte bebyggelse i området vil med stor sandsynlighed ikke blive berørt 

ved ophør af indvinding; men den enkelte lodsejer må selv foranstalte vurde-

ringer med henblik på netop deres aktuelle situation. 

 

 

 



  

 

 

 
 

4 Frederikshavn Vand A/S: 

Konsekvensvurdering af ophør af indvinding fra Voerså kildeplads 

www.niras.dk 

 
Figur 3.1. Vandstandsstigning grundet ophør af indvinding fra Voerså kildeplads.  
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Figur 3.2.  Dybde til vandspejl beregnet som terræn minus grundvandspoten-
tialet i øverste magasin. Områder, hvor modelberegninger viser højtstående 
grundvand, er lavbundsområder, hvor vandet drænes til nærliggende vandløb. 
Lukning af kildepladsen vil jf. modelberegninger ikke berøre disse områder væ-
sentligt sammenlignet med den naturlige årstidsvariation og dermed ikke medfø-
re nogen ændringer i forhold til den nuværende situation.  
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