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Frederikshavn Vand:
Konsekvensanalyser af ophør af indvinding på Bunken kildeplads
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INDLEDNING
I forbindelse med etablering af en vandforsyningsledning fra Tolne til Bunken
skal Bunken Kildeplads iht. påbud fra Myndigheden tages ud af drift. Notatet
beskriver hvorledes vandstanden i kildepladsområdet vil ændres som følge af
indvindingens ophør. Beregningerne bygger på en eksisterende dynamisk
grundvandsmodel, som dækker hele Skagens Odde /Ref. 1, NIRAS 2009/.
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KILDEPLADSEN OG OMRÅDET OMKRING BUNKEN
KLITPLANTAGE
Kildepladsen er placeret i Bunken Klitplantage delvist indenfor habitatområdet
”Råbjerg Mile og Hulsig Hede”. Fra kildepladsen indvindes der ca. 300.000 m3
årligt fordelt på de 8 boringer som fremgår af Figur 1.

Figur 1: Placering af boringer på Bunken Kildeplads med angivelse af DGU numre. Skraveringen markerer Natura 2000 området og de blå områder markerer naturtypen ”klitlavning” som er en grundvandsafhængig naturtype.

Syd for Bunken Klitplantage ligger et sommerhusområde som grænser op til
Ålbæk By og Råbjerg Mile ligger ca. 1 km nordvest for kildepladsen. Umiddelbart
syd for kildepladsen og nord for Hvideklit findes våde klitlavninger, som er en
grundvandsafhængig naturtype. Det er ligeledes tilfældet ca. 500 m nordvest for
kildepladsen. Omtrent 1 km vest for kildepladsen ligger et større område med
søer og våde klitlavninger, hvor naturkvaliteten kan karakteriseres som høj. I
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klitplantagens nordlige del ligger en sø og et tilstødende vådområde under navnet ”tudsehav” (Figur 2 og rapportens forside)
Der er væsentlige rekreative interesser i selve Bunken Klitplantage, som administreres af Skov- og Naturstyrelsen. En række vandreruter, lejrpladser, udsigtspunkter m.m. sikrer offentlig adgang til dette område med et varieret dyre og
planteliv, Figur 2. Bevoksningen i klitplantagen består overvejende af bjergfyr
med et overfladenært rodnet. Bjergfyr er generelt meget robust og tåler både
tørre og våde forhold. Større nåletræer vil kunne få problemer med høj vandstand. /Ref 3./

Figur 2: Udsnit af oversigtskort fra Skov- og Naturstyrelsens vandretursfolder ”Råbjerg
Mile”.
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GRUNDVANDSMODEL
I forbindelse med beregningerne omkring Bunken Kildeplads er der foretaget
følgende modelopdateringer:


Vandløbende Knasborg Å, Nors Å og Troldkær Å er indlagt som Mike 11
vandløb ud fra data i vandløbsregulativerne.



Der er indhentet data for arealanvendelse og overfladenære jordarter,
for modelområdets sydlige del. Disse har hidtil ikke været relevante i for-
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bindelse med vurderinger ved Skagen Vandværk, hvor modellen primært
er benyttet.

MODELBEREGNINGER
Ved Bunken kildeplads er der regnet på følgende 2 scenarier
1. Situationen som den var i perioden 2004-2008.
2. En situation hvor indvindingen ophører
Modellen regner dynamisk og effekten af lukning vil ikke være øjeblikkelig. Simuleringerne er lavet sådan, at perioden 2004-2008 gennemregnes med den indvinding som fandt sted i perioden. I scenarie 2 gennemregnes samme periode
derefter uden indvinding. De resultater som vises er udtrukket for 1. februar 2008
og repræsenterer en vintersituation, hvor den fulde effekt af indvindingens ophør
er slået igennem.
I beregningerne er benyttet råvandsmængder opgjort på månedsbasis (Figur 3),
og den samlede indvinding er fordelt ligeligt på de 8 boringer (Figur 1). Der er
ikke sket væsentlige i indvindingen i perioden 2009-2011 jf. data indberettet til
Jupiter databasen og der har derfor ikke været behov for at udvide modelberegningerne, herunder indhentning af klimadata og indvindingsmængder for 20092011.
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Figur 3: Oppumpede vandmængder fra Bunken kildeplads fra 2004 til 2008.

Der er ikke foretaget inspektion af området med henblik på kortlægning af overfladenær afledning via drængrøfter. I grundvandsmodellen indgår derfor kun
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nogle af drænkanalerne i området /Ref. 1, NIRAS 2009/. Når beregningerne
indikerer at vandstanden efter ophørt indvinding vil stå helt op til terræn-niveau i
områder af Bunken Klitplantage samt sommerhusområdet mod syd er det derfor
kun et reelt billede, hvis vandet ikke kan ledes væk via tilstrækkeligt dybe og
funktionsdygtige grøfter.
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RESULTATER
På bilag 1 vises den modelberegnede vandstandsstigning som følge af lukning
af Bunken kildeplads. På samme figur vises placeringen af grundvandsafhængige naturtyper i Natura 2000 området. Der er beregnet sænkninger af grundvandsspejlet på op til 4 meter nær indvindingsboringerne på grænsen af Natura
2000 området.
Bilag 2 viser områder, som potentielt kan blive oversvømmet som resultat af
lukning af kildepladsen. Den blå farve angiver områder hvor grundvandsstanden
er beregnet over terrænniveau for en vintersituation, mens de grønne nuancer er
ikke oversvømmede områder.
Våde Klitlavninger
I våde klitlavninger findes den sårbare natur langs periferien af de grundvandssøer som findes når potentialet er højere end terrænniveauet. Ved en markant
stigning af grundvandspotentialet kan eksisterende karakteristiske plantearter
blive oversvømmet. Eksisterende vandhuller og små-søer vil blive større i udbredelse og flere nye våde områder vil blive dannet. Naturtypen er generelt sårbar
overfor ændringer i vandstandsforholdene /Ref. 2/.
Syd for kildepladsen ved den nærmest beliggende forekomst af naturtypen ”våd
klitlavning” er sænkningen fra kildepladsen beregnet at være op til 2,5 meter
(bilag 1). Den østligste del at dette område er markant påvirket af vandindvinding
og en væsentlig stigning forventes ved indvindingens ophør. Nord for kildepladsen findes et område med våde klitlavninger, hvor der er beregnet op til 1 m
stigning i grundvandspotentialet.
Naturområderne vest for Bunken Klitplantage har ikke været væsentligt berørt af
vandindvindingen og bliver således heller ikke berørt af indvindings ophør.
Der er ikke lavet målinger af de nuværende vandstandsforhold i klitlavninger i
området.
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Bunken Klitplantage
Det fremgår af Bilag 2, at det særligt er området 200-500 m vest for vandværket,
at modellen indikerer forekomst af højtstående grundvand ved lukning af kildepladsen. Der findes nogen grøftning i dette område, men det kan ikke på nuværende grundlag vurderes om det i praksis er tilstrækkeligt til at undgå vand på
overfladen. I søen ”Tudsehav” som er beliggende ca. 1 km nordøst for vandværket (rapportens forside) forventes vandstanden at stige 20-30 cm. Dette er
formentlig af mindre betydning i forhold til naturlige årstidsvariationer, men det vil
kunne øge udbredelsen af vådområdet vest for søen.
Sommerhusområde syd for Bunken Klitplantage
Syd for Råbjergvej ligger et sommerhusområde, hvor modelberegningerne indikerer, at vandstanden generelt er høj. Påvirkningen fra vandindvinding på kildepladsen er begrænsede, 0-30 cm. Om der i praksis vil være effekter at spore fra
indvindingens ophør afhænger af grøftningen langs med Råbjergvej i området
mellem Hvide Klit og Sommerhusområdet. Hvis denne grøft er tilstrækkelig dyb
og kan lede vandet væk, så vil der ikke være en nævneværdig effekt af lukning
af kildepladsen.
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