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Lavpermeable horisonter i Skrivekridtet - Fase A.
 

1. Indledning 
 
Dette pilotprojekt ”Lavpermeable horisonter i Skrivekridtet – Fase A” er igangsat, for 
at opnå mere viden omkring grundvandsmagasinerne i den danske kalkundergrund. I 
en række boringer i Nordjylland og Østsjælland er der fundet en eller flere lavper-
meable horisonter i Skrivekridtet. I Nordjylland er der foreløbigt identificeret en hori-
sont, som består af op til flere merglede indslag i Skrivekridtet. Disse mere lerede ind-
slag synes, at have nogle egenskaber der gør, at grundvandsmagasinet i Skrivekridtet 
kan have vidt forskellig karakter alt efter om grundvandet udtages over de merglede 
horisonter eller udtages under disse horisonter.  
 
Der er flere steder i Nordjylland indikation på, at den lavpermeable horisont, der kan 
være flere meter, adskiller Skrivekridtet i to grundvandsmagasiner med betydelige 
forskelle i både grundvandskemi og grundvandspotentiale (trykket). Over mergellage-
ne finder man således grundvand med højere nitratindhold end under mergellagene. 
Til gengæld er kloridindholdet ofte, men dog ikke altid, højere under mergellagene.  
 
På Sjælland udgør en mergelhorisont ofte skillelinien mellem fersk og saltholdigt 
grundvand (Klitten og Wittrup, 2006). 
 
Hvis der i dele af Danmark kan identificeres et lokalt eller regionalt sammenhængende 
lavpermeabelt lag, som adskiller et øvre og et nedre grundvandsmagasin i Skrivekrid-
tet, og som muligvis tillige har et reduktionspotentiale, så vil det kunne have stor be-
tydning for planlægning af grundvandsindvinding, herunder også indsatsplanlægnin-
gens fremtidige udpegning af nitratsårbare områder.  
 
Der er i dette pilotprojekt lagt særlig vægt på at identificere de merglede horisonter i 
boringer i det nordjyske område.  

 

Pilotprojektet er udarbejdet af Kirstine Skov Nielsen og Jeppe Bender Jørgensen ved 
Miljøcenter Aalborg med faglig støtte og bidrag fra: 

Kurt Klitten, Hydrologisk Afdeling, GEUS. 

Per Grønvald, Aalborg Kommunes Vandforsyning. 

Jan Jul Christensen, Cowi, Aalborg. 

Anne Mette Nielsen, GEUS Vest, Århus. 
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1.1 Formål 
 
Det danske grundvand er en vigtig ressource, vi må værne om. Grundvandet er sår-
bart overfor menneskelig påvirkning såsom industri og opdyrkning af jordene med 
brug af gødning og pesticider. Derudover gør en ikke uvæsentlig faktor sig gældende, 
nemlig at der flere steder i Danmark, ved for kraftig oppumpning af grundvand fra 
kalkundergrunden ses et forøget kloridindhold i det producerede vand som følge af 
påvirkning fra det dybereliggende saltvand. 
 

 
Figur 1: De danske kalkmagasiner og vandværksboringerne som indvinder vand fra 
kalken. (Fra Rosenbom og Jakobsen, 2000). 
 
Cirka en tredjedel af den danske drikkevandsforsyning hentes fra vandværksboringer, 
der er sat i kalkundergrunden (Rosenbom og Jakobsen, 2000), jævnfør figur 1. Denne 
udgøres af tre forskellige formationer, nemlig Skrivekridtet, Danienkalken og Grøn-
sandskalken, som alle er marine aflejringer. Nye undersøgelser har vist, at hvor de tre 
formationer træffes som prækvartær, er de alle helt udvasket for saltvand (Klitten et 
al., 2006). Skrivekridtet dog kun ned til en vis dybde, idet udvaskningen er betinget af 
advektiv strømning og dermed af sprækkepermeabiliteten i Skrivekridtet. Sidstnævnte 
aftager stærkt med dybden, hvorfor den totale udvaskning, ingen steder på Sjælland 
synes, at være nået dybere end 70 m ned i Skrivekridtet (Klitten et al., 2006). Fra ud-
vaskningszonens (ferskvandszonens) undergrænse stiger kloridindholdet jævnt med 
dybden indtil det i en dybde af 3-400 m når en koncentration svarende til havvand el-
ler endog højere. I den øverste del af Skrivekridtet med stigende klorid, i den såkaldte 
”overgangszone” er fjernelsen af klorid sket ved en kombination af strømning og diffu-
sion, medens den herunder udelukkende er sket ved diffusion opad. Ved ”Karlslunde 
boringen” (DGU nr. 207.3850) syd for København nåede ferskvandszonen netop ned 
til 70 m under top Skrivekridt, og den rene diffusionszone optrådte fra 104 m under 
top Skrivekridt, således at overgangszonen var 34 m tyk. Boringen var 269 m dyb, 
men nåede ikke ned i det rigtige saltvand. 
 
Mergellag i Skrivekridtet ses ofte at udgøre grænsen mellem den helt udvaskede 
ferskvandszone og overgangszonen, se Fig.2. Ved for stor indvinding fra ferskvands-
zonen i forhold til grundvandsdannelsen vil oppumpningen få et stadigt stigende bi-
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drag af vand fra overgangszonen, hvorved kloridindholdet i det producerede vand vil 
stige (Klitten et al, 2006) 
 

DGU nr. 200.4186 (før ombygning)
Lautrupparken, Ballerup - GEUS logging 1999
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Fig. 2. I boringen fra Ballerup ses der mergel horisonter (hver med flere lag) i Skrive-
kridtet i henholdsvis kote ca. –40 m, -54 m, -70 m og -83 m, som alle afspejles ved 
udslag på såvel Gamma-, Induktions- som Resistivitets-loggen. Grænsen mellem 
ferskvandszonen og ”overgangszonen” med den jævnt stigende klorid koncentration 
ses netop at optræde ved en mergel horisont, i dette tilfælde i kote –70 m. (Klitten og 
Wittrup, 2006). 
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Formålet med pilotprojektet ”Lavpermeable horisonter i Skrivekridtet – Fase A”, er at 
fortsætte opbygningen af viden omkring de danske kalkmagasiner, som er indledt 
med det nyligt afsluttede projekt ”Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjæl-
land”, (Klitten et al., 2006). Den nye tilegnede viden skal bidrage til vores forståelse 
for grundvandsmagasinerne og kan derved få betydning for vores grundvandsbeskyt-
telse, kortlægningen af OSD områder og dermed dele af indsatsplanlægningen. 
 
I nærværende pilotprojekt tages der udgangspunkt i eksisterende boredata og logs i 
Skrivekridtet, for at danne et overblik over de lavpermeable lags udbredelse. Endvide-
re inddrages vandkemidata over og under de lavpermeable lag i det omfang det er 
muligt. Disse data skal være med til at belyse en eventuel forskel i vandkemi over og 
under de lavpermeable lag, en forskel som muligvis kan henføres til mergellagenes 
egenskaber. 
 
Et interessant spørgsmål er, om der er nitrat i grundvandet over de lavpermeable lag 
og intet under dem? Mon det lavpermeable lag er så uigennemtrængeligt, at der ikke 
kan sive nitratholdigt vand ned under laget? Eller er det lavpermeable lag gennem-
trængeligt samtidig med at der er pyrit i lagene, således at nitratindholdet i grund-
vandet reduceres ved at strømme gennem mergelhorisonterne? Endvidere vil det væ-
re interessant, hvis det lavpermeable lag er i stand til at tilbageholde salt grundvand 
fra kalken. 
 
Pilotprojektet skal endvidere være med til at klarlægge, hvor mange brugbare data, 
der eksisterer på området. Her tænkes på data, som kan bidrage til kortlægningen af 
mergellagene, samt data der rent grundvandskemisk kan belyse nogle aspekter med 
hensyn til mergellagenes egenskaber. 
 
Endvidere forsøges den litteratur der eksisterer omkring emnet opsamlet, således der 
kan dannes et overblik over, hvad man på nuværende tidspunkt ved omkring mergel-
lagene.  
 
Når Fase A er afsluttet, vil projektet overgå til GEUS (Århus), der i en eventuel Fase B 
vil opskalere pilotprojektet på landsplan. Det vil herunder være relevant at beskrive de 
lavpermeable horisonter i Skrivekridtet på basis af borekerneprøver, samt udføre sup-
plerende borings- og logging undersøgelser i områder med ringe datamængder mv. 
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2. Kalken i Region Nordjylland 
 
Som det fremgår af figur 1 i forrige afsnit, er der store områder i Region Nordjylland, 
hvor grundvandsmagasinerne ligger i Skrivekridtet. På figur 3 ses fordelingen af den 
prækvartære geologi i det nordlige Jylland, hvor Skrivekridtet dækker et stort område 
i Nordjylland, mens Danien lagpakken overlejrer Skrivekridtet i et nordvest-sydøst gå-
ende bånd der strækker sig fra Dalbyover ved Randers Fjord til vest for Fjerritslev. 
Der er således store områder, hvor boringer vil møde Skrivekridtet lige under den 
kvartære lagserie, mens boringer andre steder, som for eksempel omkring Rebild 
Bakker og Rold Skov i Himmerland vil skulle igennem Danienkalk før Skrivekridtet 
træffes. 
 

 
Figur 3: Prækvartæroverfladen i Danmark (Efter: Thomsen, 1995). Bryozokalk, Slam-
kalk og Kalksandskalk er alle lithologiske enheder tilhørende Danienkalk. 
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Dybderne til Danien Kalken og Skrivekridtet varierer fra 0-200 meter i Region Nordjyl-
land. Tykkelserne af kalkgruppen varierer fra 0-2000 meter med de største tykkelser, 
1200-2000 meter, i området med både Danien Kalk og Skrivekridt. I området omkring 
Suldrup nordvest for Støvring og ved Hanstholm på Mors optræder der saltdiapirer, 
der har medført at såvel Danienkalken som Skrivekridtet er presset op og står med 
stejle hældninger på flankerne af diapirerne. Landskabet er begge steder ligeledes 
præget af hævningsstrukturerne. 
 
I Aalborgområdet ligger kridtoverfladen højt og der er flere steder hvor Skrivekridtet 
går i dagen i form af kridt-øer. Blandt andet kan nævnes Sundby kalkø, Hasseris 
kalkø, Tranders kalkø og Aalborg Syd kalkø, der alle træder markant frem i landskabet 
og som når op til over 60 m over havets overflade. På figur 4 ses kalkøernes belig-
genhed i forhold til de lavere liggende områder, såsom Øster Ådalen, Lindenborg Åda-
len og Romdrup Å.  
 

 
Figur 4: Kalkøerne i Aalborg-området. Den stiplede linie er en afgrænsning af et pro-
jektområde der stammer fra et andet projekt (Efter: Christensen og Grønvald, 2006). 
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I Drastrup, Visse, Gistrup og Klarup når kridtoverfladen op til 40 meter over havet. 
Lokaliteternes placering ses på oversigtskortet i figur 5. 
 

 
Figur 5: Oversigtskort over området syd for Aalborg. Lokaliteter der omtales i projek-
tet er fremhævet med en lysegul boks. 
 
De højtliggende kridtforekomster træffes endvidere så langt sydpå som ved Støvring 
og Skørping (Bertelsen, 1987). 
 
Kridt øerne formodes at være resterne af et sammenhængende kridt plateau, hvor 
Sundby Kalkø udgør den nordlige afgrænsning for de højtliggende kridtforekomster 
(Berthelsen, 1987). Kridtplateauets nuværende udformning skyldes sandsynligvis for-
kastninger, hvorved de dybe dale imellem øerne er opstået ved erosion af de op-
sprækkede forkastningszoner. Kridtet ligger blandt andet dybt i Østerådalen, hvor det 
i en boring der går til kote -40 endnu ikke er truffet. I den østlige rand af Østerådalen 
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ved Gug er kridtet truffet i kote -50, mens det 600 meter væk i nordlig retning ved 
Møgelhøj er truffet i kote +60, hvilket giver en højdeforskel på 110 meter (Berthelsen, 
1987). Jævnfør placeringen af Møgelhøj på figur 6. 
 

 
Figur 6: Møgelhøj ligger lige nord for Gug. 
 
Ved boringer udført i Lundby Krat syd for Aalborg er Skrivekridtet truffet i kote -40 til 
+3 m DNN. Jævnfør figur 7 for placeringen af Lundby Krat. 
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Figur 7: Lundby Krat ligger sydøst for Gistrup. 
 
Man antager at Limfjordens forløb i Aalborg-området er betinget af forskydninger i 
lagserien. Meget få boringer er i forbindelse med anlægsarbejde ført ned i kridtet i 
fjorden, men man ved, at kridtet er truffet i kote ca. – 44 ude midt i fjorden under 
Limfjordstunnellen, mens det ved den nordlige rampe først blev truffet i kote – 68 
(Berthelsen, 1987). 
 
Ved Danmarks ældste dybdeboring ”Kastedboringen” i Aalborg Vestby fra 1872 var 
geologien som følger: øverst 38 meter ler og sand, derunder skrivekridt til 361 meter 
efterfulgt af en gråhvid kiselrig mergelkalksten til ca. 399 m. På Egholm blev der i 
1950 udført en boring hvor man øverst traf 12 meter ler, sand og grus, derunder skri-
vekridt til 362 meter, samt mergel- og kalkstenslag til 435 m og nederst mørkegrønt 
ler til 473 m. Mergel- og lerlagene tilhører nedre kridt (Berthelsen, 1987). De to for-
skellige boringer indikerer, at der er en ca. 320-350 meter tyk forekomst af skrivekridt 
i området. 
 
Ved undersøgelser af brachiopoder fra skrivekridtet har man kunnet konstatere, at 
kridtlagene nord og syd for Limfjorden har samme alder (Surlyk, 1984), idet de hører 
til de yngre kridtlag, nemlig i den nederste zone i Øvre Maastrichtien. Rørdal quarry 
repræsenterer semiglobularis-humboldtii Zone. I bunden af Rørdal Kridtgrav er man 
dog nede i Tenuicostata-semiglobularis Zone, som tilhører den øverste del af nedre 
Maastrichtien. Ved Lindholm nord for fjorden hører kalken til i semiglobularis-
humboldtii Zonen (Surlyk, 1984). Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger 
omkring zonernes mægtigheder. 
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3. Kendskab til den lavpermeable sekvens i Nordjylland  

 
Den lavpermeable sekvens i Skrivekridtet er i Nordjylland formodet fundet blandt an-
det i et område syd for Aalborg ved Ellidshøj og Volsted, samt ved Lundby Krat. Loka-
liteterne ses på figur 5 og 7. Erfaringen viser fra boringsundersøgelser, at den lavper-
meable sekvens adskiller kalklag, som både over og under sekvensen er vandførende. 
Ved borehulslogging ses den lavpermeable sekvens som et karakteristisk forløb både i 
den naturlige gammalog og i resistivitetslog, samt i induktionsloggen i lighed med log-
mønstrene for mergelhorisonterne på figur 2. 
 
Andersen et al., 2005 har ved målinger af potentialeforskelle i boringer ved Volsted 
nordøst for Støvring, samt ved Ellidshøj sydvest for Svenstrup, registreret en trykfor-
skel på ca. 2 meter. Boringerne havde flere filtre og når der ikke blev pumpet i borin-
gerne, foregik der alligevel en strømning. Dette tolkes, at skyldes en hydraulisk barri-
ere i formationen mellem de niveauer, hvor strømningen foregår. Barrieren forsinker 
eller forhindrer udligning af trykforskelle og skyldes sandsynligvis en lavpermeabel se-
kvens. I øvrigt kan temperatur- og ledningsevne-logs opmålt uden pumpning anven-
des til en vurdering af om der sker intern strømning i en boring som følge af trykfor-
skelle imellem to eller flere sektioner i boringen. Som eksempel kan der igen henvises 
til figur 2, hvor de to logs ved deres trappemæssige forløb fra neden af og opefter net-
op indikerer en strømning fra nedenad og opefter til lige over mergellagene i ca. kote -
54 m. Ved hvert af trinnene på logkurverne sker der en indstrømning af vand med 
henholdsvis lavere temperatur og lavere ledningsevne i forhold til det opadstrømmen-
de vand. Dermed nedsættes temperatur og ledningsevne i det opadstrømmende vand 
trinvis ved hver indstrømning. 
 
I området ved Volsted og Ellidshøj genkendes den lavpermeable sekvens i den naturli-
ge gammalog som fire markante toppe, hvor tælletallene overstiger 10 counts per se-
cond. Disse fire toppe afspejler mergellag, der adskilles af tynde kalkbænke med tæl-
letal på 5-10 counts per second. I den resterende del af kalken er der lave gamma 
tælletal med samme niveau som de tynde kalklag imellem mergellagene i den lavper-
meable sekvens (Andersen et al., 2005). 
 
Fra Rørdal Kalkgrav i Aalborg har Schovsbo et al. (in press) beskrevet en logget bo-
ring, hvor der på en zone på 10 meter, findes 8 mergellag i mægtigheder mellem 2 
cm og 60 cm. Imellem mergellagene findes skrivekridt på mellem 80 og 210 cm’s 
mægtighed. Segmentet findes i den nedre del af øvre Maastrichtien (Schovsbo et al.) 
og er ca. beliggende i kote 20 efter visuel bedømmelse på foto fra kalkgraven. De 8 
mergellag afspejles tydeligt ved 8 signifikante toppe på gammaloggen.  
 
Det er uvist om de lavpermeable sekvenser i Ellidshøj og Volsted er identiske med 
mergellagene fra Rørdal kalkgrav i Ålborg, idet der er den forskel at mergellagene gi-
ver 8 toppe på gammaloggen i Rørdal kalkgrav, mens de kun giver 4 toppe ved Vol-
sted og Ellidshøj.  
 
Som årsag til dannelsen af mergellagene foreslår Schovsbo et al., at der under sedi-
mentationen af skrivekridtet har været en cyklus af kolde og våde perioder (som har 
givet forøget tilførsel af ler), vekslende med varme og tørre perioder (som har givet 
øget kalksedimentation og reduceret tilførsel af ler). Denne tolkning betyder, at man 
kan forvente en meget stor og ensartet udbredelse af mergellagene. Det betyder igen, 
at lagene er meget interessante, hvis det viser sig, at de er så vandtætte, at de effek-
tivt kan holde saltvand under lagene og eventuelle nitratforureninger over lagene. 
 
Andersen et al. påpeger, at deres foreløbige resultater giver kraftige indikationer på, 
at der findes en udbredt ”geofysisk marker” i Skrivekridtet i undersøgelsesområdet 
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syd for Aalborg. Sekvensen, der indeholder markeren, hælder ganske svagt fra vest 
mod øst med ca. 0,5 0/00 fald. Den geofysiske marker består af de 4 markante toppe 
på gammaloggen, samt tilhørende toppe på induktionsloggen (formations-
ledningsevne i mS/m), hvorimod resistivitetsloggen viser minima ud for de samme 
lag. De tynde kalklag imellem mergelhorisonterne ses som resistivitetsmaksima (top-
pe) og ledningsevne minima.  
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4. Dataindsamling 
 

4.1 Logging-data 
Der er foretaget et udtræk fra GEUS’s Jupiter database, idet alle de boringer, hvori der 
indgår skrivekridt eller kalk fra det tidligere Nordjyllands Amt er udvalgt. Et udvælgel-
seskriterium var tillige, at der var foretaget geofysisk borehulslogging i dem, samt at 
sådanne logs gik ned i kridtet/kalken og ikke blot endte i den prækvartære lagserie. 
Der er ikke fundet nogen dybe boringer fra det tidligere Viborg Amt med borehulslogs i 
Skrivekridtet. 
 
Der er af Aalborg Kommunale Vandforsyning og Cowi blevet stillet data til rådighed fra 
flere boringer ved Lundby Krat. Det drejer sig både om boringsdata og vandkemidata 
samt borehulslogs. Undersøgelsesområdet udgør det område, der i figur 4 er markeret 
som ”ny kildeplads”. 
 
Det lykkedes at finde 97 boringer i Aalborg-området med borehulslogs i skrivekridt og 
kalk, som fra Jupiter blev udskrevet på papir med henblik på en visuel bedømmelse.  
 

4.1.1 Tolkning af logging-data 

 
De udskrevne logging-data fra de 97 boringer har en svingende kvalitet. De fleste in-
deholder en gammalog, mens caliper-, flow-, induktion- og resistivitetslog ikke er la-
vet i alle tilfældene. 
 
Resistivitetslogs eller induktionslogs har vist sig at give det mest markante billede af 
mergellagene i skrivekridtet i de 97 udskrevne logs. De samtidige udslag på gamma-
loggen er ofte forsvindende små, og erkendes kun med sikkerhed, når de modsvares 
af en af de to andre logs.  
 
En årsag til de manglende toppe på gammalogs kan være hastigheden hvormed 
gammaloggen er kørt. Hvis mergellagene tydeligt skal erkendes, skal gammaloggen 
køres med en hastighed på 2-3 meter pr. minut, frem for 5-6 meter pr. minut, som 
tidligere har været almindelig praksis (pers. medd., Kurt Klitten).  
 
Hastigheden, hvormed der bør logges i Skrivekridt for med sikkerhed at få de optimale 
logmønstre til identifikation af eksempelvis mergellag, afhænger også af gamma-
detektorens krystalstørrelse. Jo større krystal, jo hurtigere kan der logges. 
 
I mange af tilfældene synes gammaloggene dog kun kørt med 2-3 meter pr. minut 
uden at der herved med sikkerhed altid kan erkendes et mønster, som afspejler mer-
gel sekvensen. En mulig forklaring på dette kunne være, at:  
 

• mergelsekvensen ligger dybere i Skrivekridtet end borings- og logging dyb-
den.  

• mergelsekvensen ligger stratigrafisk over nuværende top Skrivekridt, og er 
således fjernet ved erosion. 

• gammaloggen er kørt for hurtigt i forhold til gamma-detektorens krystal-
størrelse. 

 
Ud af de 97 boringer kan mergel sekvensen kun i 11 af disse med sikkerhed erkendes. 
Derudover er der 15 boringer, hvor der er indikation på loggen af et muligt mergellag, 
men ikke af de hele sekvenser af 4 til 8 mergellag, som er omtalt i kapitel 3. Sluttelig 
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er der 71 logs, hvor der ikke ses indikationer på mergellagene overhovedet. På Bilag 1 
ses et kort med lokaliseringen af de 97 boringer med undersøgte logs, inddelt efter 
kategorierne: God identifikation af mergellagene (god ID), mulig identifikation (mulig 
ID) eller ingen identifikation (ingen ID). Bemærk at det ikke er muligt at erkende alle 
97 boringer på figuren, da flere af dem ligger ganske tæt klynget sammen. Bilaget gi-
ver derfor kun et overblik over, hvor der foreligger boringer i Danien kalk og/eller 
Skrivekridt i Region Nordjylland med geofysiske borehulslogs.  
 
På figur 8 ses placeringen af de 11 boringer hvor der er ”god ID” af mergellagene. Det 
er iøjnefaldende at disse 11 boringer er placeret i området syd for Aalborg og nord for 
en øst-vest gående linie, der løber gennem Rebild og Bælum. En mulig årsag til dette, 
vil blive belyst i afsnit 4.2.1.  
 

 
Figur 8: Placeringen af de 11 boringer med god identifikation af mergellagene. 
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Fire ud af de 11 boringer (eksempelvis boringen med DGU nr. 34.2860) er placeret i 
området omkring Lundby Krat sydøst for Gistrup. Sammenholdes der med figur 4, er 
boringerne placeret på kalkøen der er benævnt ”ny kildeplads”, Lundby Kalkø. To bo-
ringer er placeret ved Svenstrup nord for Støvring og ligger på østsiden af den vest-
ligst placerede kalkø der ses i figur 4. De fire boringer der er beliggende mere sydligt, 
ved Volsted og Fjellerad nordøst for Støvring, er beliggende på Aalborg Syd kalkø. Den 
sidste boring (41.1409) og mest sydligt placerede er beliggende øst for Store Brøn-
dum ved Lyngby. Boringen falder udenfor afbildningen af kalkøer på figur 4, men det 
kan oplyses, at denne ligeledes er placeret på en kalkø. Dette vil man også kunne se 
af figur 13. 
 
I figur 9 ses et eksempel på, hvorledes en gamma- og resistivitetslog ser ud for en bo-
ring, hvor der er god identifikation af mergelsekvensen. Denne er identificeret i kote -
8 til -17, i hvilket interval induktionsloggen omregnet til resistivitet viser fire minima 
mens gammaloggen tilsvarende viser de karakteristiske fire toppe, hvoraf det højeste 
udslag kommer over et tælletal på 20 cps. Efter kote -17 falder gammaloggen igen til 
ca. 10 cps., medens resistiviteten tilsvarende ses at stige til et konstant niveau på ca. 
35 ohmm. 

 
Figur 9: Induktionslog (omregnet til resistivitet) og naturlig gammalog i boring med 
DGU nr. 34.2029 nordøst for Volsted. 
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På bilag 2 ses et større oversigtskort over området med de 11 boringer med god log-
identifikation af mergel sekvensen, og på bilag 3 ses endvidere de samme 11 boringer 
sammenholdt med placeringen af de 15 boringer, hvor der er en mulig identifikation af 
mergellagene. Ud af de 15 boringer med mulig identifikation er tre beliggende nord for 
Limfjorden, mens de resterende 12 ligger fordelt omkring to områder syd for Limfjor-
den. Det ene område er syd for Rold Skov, samt ned til Hadsund, mens det andet om-
råde er syd for Aalborg ved Dall Villaby, Godthåb, Øster Hornum, Lillevorde og Fjelle-
rad. 
 
Figur 10 repræsenterer et eksempel på hvorledes en gamma- og resistivitetslog kan 
se ud for en boring, hvor der er ”mulig identifikation” af mergelsekvensen. I kote -21 
til -23 er der således muligvis et mergellag, idet den naturlige gammalog her viser et 
udslag, hvor tælletallet kommer op på 17 cps. Det er dog ikke muligt, at se et mod-
svarende udslag i induktionsloggen, som er omregnet til resistivitet. Sidstnævnte ses i 
øvrigt at være lidt lavere, ca. 30 ohmm, i den øvre del af Skrivekridtet ned til kote –17 
m. Herunder ligger resistiviteten på ca. 35 ohmm. 
 
 

 
Figur 10: Induktionslog (omregnet til resistivitet) og naturlig gammalog i boring med 
DGU nr. 34.241 sydvest for Lillevorde. 
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På bilag 4 ses alle 97 boringer samlet. Der er vist DGU nr. ved boringerne med ingen 
identifikation. I figur 11 ses et eksempel på en boring med ”ingen ID”, dvs. der ses in-
gen markante udslag i hverken resistivitets-, induktions- eller gammaloggen. Det er 
derfor konkluderet, at der ikke optræder mergellag i den pågældende boring.  
 

 
Figur 11: Fire forskellige typer resistivitets-log samt induktions- og gammalog i boring 
DGU nr. 34.2769 vest for Hasseris. Induktions-loggen er omregnet til resistivitet, og 
ses at ligge væsentligt lavere end de målte resistivitets-logs, hvilket indikerer en for-
kert kalibrering af induktionssonden. 
 

4.2 Dybden til mergellagene 
 
Bilag 5 er et oversigtskema over alle de undersøgte 97 boringer. Alle boringerne er 
grupperet under kategorierne ”god ID”, ”mulig ID”, samt ”ingen ID”, hvorefter en stri-
be af oplysninger er listet, såsom boringslokalitet, DGU. nr., dybden til kridtet, logging 
dybde samt dybden til mergelsekvensen. 
 
Nedenstående tabel over de 11 boringer med ”god ID” viser koten til toppen af mer-
gelsekvensen. 
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DGU nr. Kote Lokalitet Kote for 

start af 
mergellag 

Beliggenhed i forhold til kalk
øerne på Fig. 4 

34.614  12,5 DNN Lundby Krat  -18 DNN I dal på kalkø med ny kildeplads
Syd  

34.983* 22 DNN Ellidshøj,  
Svenstrup 

-5,5 Skrænt på kalkøen vest for
Østerådalen (vest for Aalborg
Syd kalkø) 

34.1626* 22 DNN Ellidshøj,  
Svenstrup 

-5,5 Skrænt på kalkøen vest for
Østerådalen (vest for Aalborg
Syd kalkø) 

34.2029  55 DNN Flamsted Mark  -9 Aalborg Syd Kalkø 
34.2698  22 DNN Volsted Plantage -38 Aalborg Syd Kalkø 
34.2850  48,4 DNN Volsted Plantage -45 Aalborg Syd Kalkø  
34.2851  58,5 DNN Volsted Plantage -46 Aalborg Syd Kalkø 
34.2859  15 DNN Lundby Krat  -30 I dal på kalkø med ny kildeplads 
34.2860  12 DNN Lundby Krat  -20 I dal på kalkø med ny kildeplads 
34.2877  15 DNN Lundby Krat  -30 I dal på kalkø med ny kildeplads 
41.1409  42 DNN Store Brøndum  -22 Sydligt beliggende kalkø øst for

Store Brøndum ved Lyngby 
Tabel 1: De 11 boringer med god identifikation af mergel sekvensen, koten for hvor 
mergellagene starter, samt beliggenhed i forhold til kalkøerne.  
 
Som det ses af tabel 1 varierer koten til mergelsekvensen meget, hvilket må tilskrives 
den formodede forkastningstektonik med tilhørende eventuelle svage tiltning af skri-
vekridtet. 
  
* Boringerne ved Ellidshøj vandværk (DGU 34.983 og 34.1626) ligger tæt ved hinanden og har 
en koteforskel på under 1 meter. Begge boringer er kotesat forkert i Jupiter databasen. Den ret-
te kote er aflæst på kort til ca. 22 m. for begge boringer. I Jupiter står DGU 34.1626 til kote 
27,5 og DGU 34.983 til kote 19. I tabel 1.1 er den korrigerede kote på 22 m anvendt som 
grundlag. 

4.2.1 Isohypseforløb ved Volsted ud fra koten til mergelsekvensen 

 
På figur 12 ses en tolkning af isohypseforløbet ved Volsted Plantage og Store Brøn-
dum. Det er ikke eftervist, at der er sammenhæng mellem de to områder, men iso-
hypse-forløbet indikerer, at det godt kunne være tilfældet.  
 
Isohypseforløbet er fremkommet ved en simpel konturering baseret på kotepunkterne 
for mergellagens top i de fem boringer. Det ringe antal boringer betinger naturligvis 
en stor usikkerhed. 
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Figur 12: Isohypse-forløb ved Volsted Plantage samt nordøst for Store Brøndum.  
 
Af isohypse linierne i figur 12 ses, hvorledes mergelsekvensen hælder fra nordøst mod 
sydvest. Sammenholdes dette med resultatet fra en undersøgelse udført af Andersen 
et al., er der ikke fuldstændig, men dog nogenlunde overensstemmelse, da der her 
konkluderes, at sekvensen hælder fra nord mod syd.  
 
På figur 13 ses isohypselinierne på et baggrundskort af prækvartæroverfladen. Her 
bliver det tydeligt at prækvartæroverfladen ligger højt i de boringer, hvor mergelse-
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kvensen er identificeret. Prækvartæroverfladen optræder i kote 0-50 m DNN i de fem 
boringer i figur 13. 
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Figur 13: Isohypse-forløb ved Volsted og Store Brøndum set i forhold til prækvartæro-
verfladen (Prækvartæroverfladekort: ©GEUS). 
 
Det har ikke været muligt at tolke områderne ved Lundby Krat med ind i isohypse-
forløbet, da der formodentlig er tektonik, der adskiller områderne fra hinanden. Dette 
skyldes at Lundby Krat ligger mellem Tranders kalkø og Aalborg Syd kalkø, mens Vol-
sted ligger nord for Lindenborg Å systemet, jævnfør figur 4. Ligeledes er de to borin-
ger ved Ellidshøj, Svenstrup heller ikke tolket med, da de er placeret på vestsiden af 
Østerådalen og derved indgår i et andet system. I figur 14 ses et kort over prækvar-
tæroverfladen, hvor alle 11 boringer med ”god ID” er plottet ind. Det ses af figuren at 
Prækvartæroverfladen optræder i kote -125 til kote +50 m DNN. 
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Figur 14: Kort over prækvartæroverfladen ©GEUS, hvor alle 11 boringer med ”god ID” 
ses i forhold til hinanden og isohypseforløbet. 
 
Det er tidligere blevet nævnt i afsnit 4.1.1, at det er iøjnefaldende, at alle boringerne 
med ”god ID” af mergellagene er placeret i området syd for Aalborg og nord for en 
øst-vest gående linie, der løber gennem Rebild og Bælum. Når dette sammenholdes 
med isohypse-linierne, er det sandsynligt at mergelsekvensen ligger så dybt syd for 
Rebild/Bælum linien, at boringerne ikke går ned til den. Op mod Aalborg er den der-
imod lige ved at gå i dagen og er nogle steder måske helt eroderet væk ved glet-
schererosion. Dette billede passer med den generelle hældning fra nordøst mod syd-
vest af Kridt-Danien-Tertiær lagserien i Nordjylland. Det er uvist om der er sket lokale 
og forskellige tiltninger af de enkelte forkastningsblokke i Aalborg området således at 
Kridtlagserien i disse har forskellige hældningsretninger. Men det vil eventuelle fremti-
dige borehulslogs i andre boringer kunne belyse. 
 
I bilag 6 ses et 18 km langt profil, udført af Andersen et al., med en tolkning af, hvor-
dan dybden til mergelsekvensen kan se ud i et nordvest-sydøst gående profil, som går 
gennem den nordligste af de fire boringer ved Voldsted plantage/Flamsted Mark (DGU 
34.2029), og videre mod vest gennem den ene af de to boringer ved Ellidshøj med 
”god ID” (34.1626). Boring 34.983 i Ellidshøj er dog ikke medtaget på profilet af visu-
elle årsager. Profilet går yderligere mod vest gennem boringer som 33.608 Sønder-
holm og 34.1263 Godthåb. DGU nr. 33.608 synes at vise ret ”god ID” af mergel se-
kvensen. Imidlertid må det bemærkes, at dette profil er i strid mod isohypse forløbet 
ved Volsted plantage.  
 
Dette skyldes at isohypserne er tegnet alene på grundlag af de fire boringer ved Vol-
sted plantage/Flamsted Mark (DGU. Nr 34.2029, 34.2850, 34.2851* og 34.2698). Ko-
ten fra mergellagene i Ellidshøjboringen passer ikke med isohypseforløbet, hvorfor det 
antages at Ellidshøj boringerne sidder i en anden forkastningsblok. Andersen et al. har 
derimod tolket Ellidshøjboringen (34.1626) sammen med Flamsted Mark (34.2029).  
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Da boringerne med DGU nr. 33.608 og 34.1263 ikke er medtaget som boringer med 
”god ID” i dette projekt skyldes det, at førstnævntes log ikke er blevet indberettet til 
GEUS, så der har ikke været mulighed for at studere den nøjere, samt sidstnævnte ik-
ke viser det karakteristiske udslag i gamma- og resistivitetslog, som de resterende bo-
ringer med ”god ID” gør i dette projekt. 
 
* Kurt Klitten har ved slutningen af projektet bemærket at logmønstret i DGU. nr. 34.1507 (som 
er den østligste af boringerne i profilet i bilag 6) indeholder mergellagene. Logmønsteret har en 
anden karakter end de øvrige boringer med sikker identifikation, og boringen er derfor foreløbig 
ikke blevet medtaget som en ændring til rapporten. Det er dog sikkert, at hvis den blev medta-
get, ville den passe pænt ind i isohypsekortet. 

4.3 Vandkemi-data 
 
De 11 boringer med logs, som anses for at have sikker identifikation af mergellagene, 
er i 6 tilfælde undersøgelsesboringer, som er filtersat med gruskastning mv. i 2 til 4 
niveauer. Én enkelt boring (DGU nr. 34.1626) er en vandforsyningsboring, der stod 
åben i kalken i 24 år. Herefter blev den filtersat med filter placeret under mergellage-
ne. 
 
De sidste 4 boringer står åbne i kalken. De tre af dem er vandforsyningsboringer, 
mens den fjerde (DGU nr. 34.2029) er en markvandingsboring, hvorfra der ikke findes 
kemiske analysedata 
 
DGU nr. indtag Indtag 

Dybde 
(m.u.t.) 

Over 
eller 
under 
mergellag 

Lokalitet Dybde 
til 
mer-
gella-
gene 
(m.u.t.) 

Kemi 

34.2851  3 55-58 Over Volsted Plantage 114 Iltmættet, 36 mg nitrat, 25 mg chlorid 
 2 75-78 Over   Iltmættet, 9,7 mg nitrat, 20 mg chlorid 
 1 115-118 Under   4 mg ilt, ingen nitrat, 240 mg chlorid 
34.2850  3 55-58 Over Volsted Plantage  93,4 Iltmættet, 14 mg nitrat, 23 mg chlorid 
 2 75-78 Over   Iltmættet, 4 mg nitrat, 18 mg chlorid 
 1 115-118 Under   7,1 mg ilt, ingen nitrat, 88 mg chlorid 
34.2698  4 19-22 Over Volsted Plantage  60 7,2 mg Ilt, 28 mg nitrat, 30 mg chlorid 
 3 50-53 Over   0,3 mg Ilt, ingen nitrat, 16 mg chlorid 
 2 79-82 Under   0,2 mg ilt, ingen nitrat, 19 mg chlorid 
 1 109-112 Under   3,2 mg ilt, ingen nitrat, 210 mg chlorid 
34.2029  1 54-80 Over/Under Flamsted Mark  64 Ingen prøver 
34.983 1 34-70 Under Ellidshøj, Svenstrup 5,5 2,2 mg ilt, 20 mg nitrat, 32 mg chlorid 
34.1626 
(Åben i kalk) 

Før 
2003 

27-70 Under Ellidshøj, Svenstrup 5,5 7 mg ilt, 25 mg nitrat, 32 mg chlorid 

(filtersat) Efter 
2003 

52-58 Under  5,5 9,2 mg ilt, 18 mg nitrat, 31 mg chlorid 

41.1409  2 12-91 Over (tolket) Store Brøndum  64 Kun prøver fra separationspumpning – in-
deholder 70 mg nitrat og 27 mg chlorid 

 1 73-85 Under  64 1,9 mg ilt, ingen nitrat, 180 mg chlorid 
34.614  1 17-60 Over og  

under 
Lundby Krat  30 7,2 mg ilt, 65 mg nitrat, 31 mg chlorid 

34.2860  3 8-20 Over Lundby Krat  32 7,3 mg Ilt, 69 mg nitrat, 35 mg chlorid 
 2 42-60 Under  32 1,4 mg ilt, 10 mg nitrat, 28 mg chlorid 
 1 76-80 Under  32 0,9 mg ilt, ingen nitrat, 220 mg chlorid 
34.2859  3 14-20 Over Lundby Krat  45 6,1 mg Ilt, 77 mg nitrat, 61 mg chlorid 
 2 56-70 Under  45 1,1 mg ilt, ingen nitrat, 20 mg chlorid 
 1 76-80 Under  45 1,2 mg ilt, ingen nitrat, 24 mg chlorid 
34.2877  1 56-70 Under  Lundby Krat  45 1,0 mg ilt, ingen nitrat, 25 mg chlorid 

Tabel 2: Oversigt over filtersætning og vandkemi i de 11 boringer med ”god ID”. 
Rækkerne er farvelagt ud fra om vandkemien er fra ”over” eller ”under” mergellagene, 
eller ”både/og”. 
 

26 



Lavpermeable horisonter i Skrivekridtet - Fase A.
 

Seks af undersøgelsesboringerne har flere filtersætninger, hvoraf mindst et filter er 
over, og mindst et filter er under mergellagene. Dette forhold gør boringerne velegne-
de til at vise grundvandskemien over og under mergellagene. Der er her tale om bo-
ringerne med DGU nr.: 34.2850 (Volsted), 34.2851 (Volsted), 34.2698 (Volsted), 
41.1409 (Store Brøndum), 34.2859 (Lundby Krat) og 34.2860 (Lundby Krat). Neden-
for følger en gennemgang af alle boringernes vandkemi data: 
 
DGU nr. 34.1626, Ellidshøj Kildeplads ved Svenstrup. 
Blev boret i 1979. Den blev indrettet som en åben boring med casing til 27 m.u.t. og 
ellers åbentstående i kalken indtil 70 meters dybde. Mergellagene befinder sig i kote 0 
DNN lige under forerøret. 
 
I 2003 blev boringen tilsyneladende udbygget med et gruskastet filter med filterinter-
val fra 52 til 58 meters dybde. Det vil sige, at indtagets top blev flyttet 25 meter ned-
ad og dermed ca. 18 meter under mergellagene. En gammalog udført efter filtersæt-
ningen tyder på, at der er lavet en lerprop fra 20 til 35 m.u.t. således, at filteret sidder 
afspærret under mergellagene. 
 
Der forligger en serie af kemiske analyser fra 1989 til 2007. Vandkvaliteten har næ-
sten ikke ændret sig som følge af udbygningen. Før udbygningen lå nitratindholdet 
mellem 18 og 30 mg/l, mens det  er målt til 17 mg/l i 2005. Iltindholdet var på 4-7 
mg/l før udbygningen og 9,2 mg/l i 2005. Der er lidt jern i vandet i 2005 (0,059 
mg/l), mens der tidligere ikke er målt mere end lige omkring detektionsgrænsen på 
0,01 mg/l. Der er svage spor af ammonium før og efter filtersætningen (0,005 mg/l og 
0,006 mg/l). Både før og efter filtersætningen fås der indtryk af en blanding af iltet og 
reduceret vand, idet der samtidig findes ilt, nitrat, jern og ammonium i vandet.  
 
Hvis mergellagene havde nogen funktion i retning af at adskille højtliggende iltet vand 
fra dybereliggende reduceret vand, skulle det forventes, at vandet efter filtersætnin-
gen var reduceret. At det ikke er tilfældet kan skyldes forskellige forhold, som ikke har 
været mulige at afklare:  
 

• Dels kan lerproppen over filteret være utæt, så iltet vand løber langs fore-
røret ned til filteret. (Dette kan måske belyses ved en flowlog og en led-
ningsevne-log under pumpning). 

• Dels kan iltet vand komme ned under mergellagene gennem den uforede 
naboboring. 

• Endelig kan mergellagene være utætte, sådan at iltet vand strømmer nedad 
gennem skrivekridt og mergellag. Enten gennem lodrette sprækker eller 
som en langsommere gennemsivning. 

• Endelig er det ikke sikkert, at kridtet over mergel sekvensen har givet ret 
stort bidrag til det blandingsvand, som de gamle vandprøver repræsente-
rer. En sammenligning af T-værdi (eller specifik kapacitet) før med T-værdi 
(eller specifik kapacitet) efter udbygning vil kunne afgøre dette. Se endvi-
dere de nedenfor omtalte indstrømningsfordelinger i boringerne 34.614 og 
34.2877, som netop viser størst indstrømning under mergel sekvensen. 

 
DGU nr. 34.983, Ellidshøj Kildeplads ved Svenstrup. 
DGU nr. 34.983 er naboboring til DGU nr. 34.1626. De to boringer er lige dybe, men 
udbygget forskelligt, idet denne stadig er en åben boring. Geologisk er de identiske li-
gesom vandkemien i de to boringer er næsten ens. En flow-log i denne boring vil kun-
ne afgøre, om indstrømningen under mergel sekvensen er væsentlig større end over. 
 
DGU nr. 34.2859, Lundby Krat. 
Undersøgelsesboring med 3 indtag. Det øverste indtag over mergellagene har iltet 
vand med højt nitratindhold (77 mg/l) og let forhøjet kloridindhold (61 mg/l). De ne-
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derste 2 indtag sidder under mergellagene og har reduceret vand. Der er ingen nitrat 
og kun 20 og 24 mg/l klorid. 
 
DGU nr. 34.2860, Lundby Krat. 
Undersøgelsesboring med 3 indtag. Det øverste indtag over mergellagene har iltet 
vand med højt nitratindhold (69 mg/l) og moderat kloridindhold (35 mg/l). De neder-
ste 2 indtag sidder under mergellagene. Indtag 2, der sidder lige under mergellagene 
har 10 mg/l nitrat men kun 1,4 mg ilt. Kloridindholdet er på 28 mg/l. Cowi mener, at 
det nitratholdige vand kan have fundet vej ned under mergellagene gennem en uforet 
boring, som står tæt på DGU nr. 34.2860. I det nederste indtag ca. 40 meter under 
mergellagene er der reduceret vand. Der er ingen nitrat, men 220 mg/l klorid. 
 
DGU nr. 34.614, Lundby Krat. 
Boring af ukendt alder. Den er dog tidligere end 31/1 1978, idet den er pejlet denne 
dag. Boringen er ca. 60 meter dyb og er åbentstående i kalken. Øverst er der et ke-
delrør indtil måske 20 meters dybde. Den åbentstående del af boringen spænder ca. 
15 m over mergellagene samt godt 14 under mergellagserien. 
En vandanalyse fra 25. november 2005 viser at vandet er iltholdigt med 65 mg nitrat 
pr. liter og et chloridindhold på 31 mg/l. Flowlog viser, at 15% af indstrømningen 
kommer over mergellagene mens hovedparten (85%) kommer ind under mergellage-
ne. 
 
DGU nr. 34.2877, Lundby Krat. 
Undersøgelsesboring med 1 indtag fra 56 til 70 m.u.t. Indtaget er sat under mergella-
gene. Vandet er næsten iltfrit (1-1,4 mg/l), er nitratfrit og har 25-27 mg chlorid pr. L. 
Indhold af Jern, Mangan og Ammonium tyder på reducerende forhold. Flowlog har 
vist, at indstrømningen er større under mergellagene med 60%, mens 30% kommer 
ind oven over mergellagene. 
 
DGU nr. 34.2698 – den nordvestlige del af Volsted Plantage. 
Undersøgelsesboring med 4 indtag. Mergellaget ligger mellem filter 2 og 3. I boringens 
øverste filter (filter 4), viser vandanalyserne en oxideret vandtype A, med et nitratind-
hold på 28 mg/l, mens vandanalyserne fra filter 3 viser en reduceret vandtype C. Filter 
4 er beliggende omkring kote 1 m (DNN), mens filter 3 er beliggende omkring kote -
28 m (DNN). De dybe filtre (1+2) har begge reduceret vand. 
 
Ved Volsted By viser TEM-målinger at grænsen til det salte grundvand befinder sig i 
kote ca. -100 m (DNN). I undersøgelsesboringen viser vandanalyser fra boringens ne-
derste filter 1 (109-112 m.u.t.), at niveauet for det salte grundvand er tæt ved at væ-
re nået, idet kloridindholdet er på 210 mg/l og grænseværdien er på 250 mg Cl/l. Fil-
terets placering svarer ca. til kote -85 m (DNN). De tre højere liggende filtre har til 
sammenligning klorid-indhold på mellem 16 og 30 mg/l. På den baggrund vurderes 
det salte grundvand i området ved Volsted Skov, at befinde sig omkring kote -85 
(DNN) eller under.  
 
Der er kun fundet oplysninger om trykgradienter fra én boring: DGU nr. 34.2698 i Vol-
sted Plantage. Potentialet i de to filtre, der sidder over mergellagene, var ca. 1,5 me-
ter lavere end potentialet i de to filtre under mergellagene. En eventuel vandbevægel-
se gennem mergellagene vil altså her være opadrettet på måletidspunktet. Om tryk-
gradienten varierer med årstiden, eller om den er betinget af indvinding, kan der ikke 
siges noget om. Men der er tydeligvis indikation på, at mergel sekvensen er en akvi-
tard. 
 
DGU nr. 34.2850 - den midterste del af Volsted Plantage. 
Undersøgelsesboring med 3 indtag. De 2 øverste over mergellagene har iltet vand 
med lavt nitratindhold (14 og 4 mg/l) og moderat kloridindhold (23 og 18 mg/l). Det 
nederste filter sidder under mergellagene og har iltholdigt vand (7,1 mg/l). Der er in-
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gen nitrat, men 88 mg/l klorid. Analyserne fra alle tre indtag er bemærkelsesværdige, 
fordi de alle indeholder meget ilt, men også viser tegn på reducerende forhold, idet 
der findes jern og mangan og for de to nederste filtres vedkommende også ammoni-
um. Om årsagen ligger i prøvetagningen, i at der sker opblanding af forskellige vand-
typer i filtrene eller i, at filtrene ikke er blevet ordentlig renpumpede, vides ikke. 
 
DGU nr. 34.2851- den sydlige del af Volsted Plantage.  
Undersøgelsesboring med 3 indtag. De 2 øverste over mergellagene har iltet vand 
med moderat nitratindhold (36 og 9,7 mg/l) og moderat kloridindhold (25 og 20 
mg/l). Det nederste filter sidder under mergellagene og har iltholdigt vand (4,0 mg/l). 
Der er ingen nitrat men 240 mg/l klorid. Analyserne fra alle tre indtag er bemærkel-
sesværdige, fordi de alle indeholder ilt, men også viser tegn på reducerende forhold, 
idet der findes jern og for de to nederste filtres vedkommende også ammonium. Om 
årsagen ligger i prøvetagningen, i at der sker opblanding af forskellige vandtyper i filt-
rene eller i, at filtrene ikke er blevet ordentlig renpumpede, vides ikke. 
 
DGU nr. 41.1409, Store Brøndum. 
Mergel sekvensen er lokaliseret i intervallet 65-75 m.u.t.. Horisonten er tydelig på bå-
de modstandslog og på den naturlige gammalog. Der er ved separationspumpning, 
mens kalkboringen stod åben fra 12 til 91 meter, forsøgt udtaget vandprøver repræ-
senterende formationen under og over denne horisont. Operatøren skønnede dog, at 
begge vandprøver kommer fra indstrømning i intervallet 11,5-14 mut., og anbefalede 
en egentlig filtersætning, med gruskastning og bentonitpropper til at adskille filtrene. 
Denne er senere udført med filtersætning fra 43 til 49 meter og fra 73 til 85 meter u.t. 
 
Kemien i de to prøver fra separationspumpningen er temmelig ens med nitratværdier 
på 69 mg/l i toppen og 70 mg/l i bunden. Begge prøver indeholder jern og mangan 
som tegn på blandingsvand. Der var mest jern og mangan i bundprøven. Bundprøven 
var dog upålidelig, idet den indeholdt bundfald og havde afvigende ion-balance. (Der 
er dog en meget sikker formodning om, at den afvigende ionbalance skyldes en simpel 
slåfejl i analyseskemaet, idet bundprøven angives at have 300 mg/l Ca i modsætning 
til topprøven, der indeholder 100 mg/l. Hvis man retter 300 til 100, får man en fin 
ionbalance). 
 
Efterfølgende er der filtersat over og under mergellagene. Der er udtaget en prøve 
under mergellagene, men ikke over. Det dybe filter giver reduceret vand. Analysen fra 
9/1 2008 er dog lidt tvivlsom, idet ionbalancen er afvigende. Der er 1,9 mg ilt/l, ingen 
nitrat, 0,7 mg ammonium/l, 180 mg chlorid/l og 110 mg sulfat/l. Jern og mangan fin-
des ikke. 

4.3.1 Kort sammenfatning af vandkemi-data 
Af det spinkle materiale fremgår det, at ilt og nitrat som hovedregel kun findes over 
mergellagene. Dog er der undtagelser i DGU nr. 34.2860 ved Lundby Krat og i DGU 
34.1626 ved Ellidshøj kildeplads, hvor nitraten muligvis har fundet vej under mergel-
lagene pga. en uforet naboboring. 
Redoxgrænsen er ikke nødvendigvis sammenfaldende med mergellagene, men findes 
f.eks. i DGU nr. 34.2698 (Volsted Plantage) mindst 10 meter over mergellagene.  
 
Forhøjet kloridindhold findes som hovedregel kun under mergellagene. Logging viser, 
at saltvandsgrænsen ikke er skarp men gradvis, som det fx ses ved DGU nr. 34.2698 
(Volsted Plantage). Kloridanalyserne viser, at de forhøjede værdier ikke nødvendigvis 
findes på de første 20 meter under mergellagene, men ofte først i større dybde. Jævn-
før beskrivelsen af de tre zoner, ferskvandszonen, overgangszonen og diffusionszo-
nen. Den samlede tykkelse på de to sidste zoner med gradvis stigning i klorid er ob-
serveret på Sjælland til at variere fra 200 til 340 m, før man når et klorid indhold sva-
rende til nuværende havvand eller højere. 
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Materialet må vurderes at være for spinkelt til at kunne afgøre, om mergellagene har 
nogen betydning i henseende til at sikre, dels at det saltvandspåvirkede grundvand fra 
stor dybde ikke vil påvirke oppumpning af grundvand fra magasinet over mergel se-
kvensen, og dels at eventuelt nitratholdigt grundvand i magasinet over mergel se-
kvensen ikke vil påvirke en indvinding af grundvand fra magasinet under mergel se-
kvensen. Der er dog indikationer i data materialet på, at begge dele er tilfældet. 
 
Det må i denne forbindelse fremhæves, at de nyligt afsluttede undersøgelser af salt-
vandsgrænsen i kalkmagasinerne på Sjælland tyder på, at et stigende klorid indhold i 
det producerede vand fra en boring eller kildeplads ikke nødvendigvis skyldes hævning 
af saltvandsgrænsen eller opstrømmende saltholdigt grundvand. Det formodes i de 
fleste tilfælde at skyldes, at en boring er ført så dybt ned, at den også har indstrøm-
ning i eller lige ovenover den tidligere omtalte overgangszone imellem det ferske 
grundvand og den stærkt kloridholdige diffusionszone. Da overgangszonen fungerer 
som transportør til recipienten (kyst eller ådal) af den mængde klorid som til stadig-
hed diffunderer opad fra undergrunden, er en stigning i klorid i en dyb indvindingbo-
ring at forvente (Klitten et al., 2006). Strømningen af det kloridholdige vand i den øv-
re del af overgangszonen ændres jo ved etablering af en indvinding fra strømning mod 
recipienten til en strømning hen imod boringen (kildepladsen). Påvirkningen vil stabili-
sere sig efter nogen tid (år), når påvirkningen i oplandet har stabiliseret sig. Størrel-
sen af påvirkningen i den enkelte boring vil afhænge af indstrømningsfordelingen i bo-
ringen. Jo større indstrømningsbidraget er fra den nederste del af boringen, jo større 
vil den absolutte stigning i klorid indholdet være i det producerede vand.  
 
Da det er påvist, at indstrømningen er større under mergellagene ved Lundby Krat, er 
det derfor vigtigt at fastlægge, i hvilken dybde under mergel sekvensen, at over-
gangszonen (saltvandsgrænsen) optræder for ikke at føre indvindingsboringer ned til 
denne.  
 
Endelig er der i en boring i Volsted Plantage observeret et højere potentiale i filtrene 
under mergellagene end ovenover disse, således at en eventuel vandbevægelse gen-
nem mergellagene vil være opadrettet.  
 
Der er mange forhold der kan spille ind på vandkemidataene over og under mergella-
get. Blandt andet kan nævnes tektonikken, der gør at Skrivekridtet ikke ligger som en 
stor uforstyrret sammenhængende lagpakke med ubrudte mergellag. I eventuelle for-
kastningszoner, må der formodes at være mulighed for, at magasinet over mergella-
gene på den ene side af en forkastning, kan være i hydraulisk kontakt med magasinet 
under mergel sekvensen på den anden side af en sådan forkastning. Dette vil være 
afhængig af størrelsen af den lodrette forskydning af lagene i forhold til hinanden. 
Endvidere viser boringer, at erosion har skabt dybe render i Skrivekridtet, hvorved 
magasinet under mergellagene mange steder står i direkte hydraulisk kontakt til de 
kvartære magasiner. 
 
Derudover er der tegn på, at der ved pumpning fra et eller flere filtre i en undersøgel-
sesboring kan ske hydraulisk kortslutning til det overliggende magasin fra eventuelle 
åbne naboboringer, eller på grund af utilstrækkelig afpropning omkring mergellagene, 
således at den udtagne vandprøve fra det pågældende filter repræsenterer blandings-
vand fra to forskellige magasiner. 
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5. Sammenfatning 
 
Pilotprojektet har bekræftet, at der i Skrivekridtet syd for Aalborg eksisterer lokale 
udbredte mergel sekvenser på 5-8 m tykkelse med fire mergel lag, som med sikker-
hed er observeret i 11 boringer. Om den påviste sekvens stratigrafisk kan korreleres 
til den sekvens på ca. 10 m tykkelse og med 8 mergellag, som kan ses i Rørdal Kridt-
grav (jævnfør rapportens forside) står tilbage at verificere. Der er yderligere 15 borin-
ger i Skrivekridtet syd for Aalborg, hvor sekvensen med to til fire mergel lag muligvis 
optræder, mens det i de resterende 74 boringer af de i alt 97 boringer med logging 
data ikke har været muligt at identificere mergellagene.  
 
Flere forhold spiller en rolle for, om logging data kan indikere tilstedeværelsen af mer-
gel sekvensen. Første betingelse er naturligvis, at boringen er dyb nok og er nået ned 
i mergel sekvensen, samt at den ligeledes er logget ned i denne dybde. Skrivekridt 
lagserien i området hælder generelt mod sydvest, men hældningen (tiltningen) formo-
des at variere fra forkastningsblok til forkastningsblok. Som illustreret ved de fem bo-
ringer ved Volsted varierer koten til mergel sekvensen 50 m indenfor en afstand af ca. 
3 km. Når der dertil kommer terrænvariation, kan det ikke overraske, at dybden til 
mergel sekvensen i de undersøgte boringer varierer meget. 
 
Den dybeste beliggenhed af mergel sekvensen, er i Volsted Plantage i DGU nr. 
34.2851, som er 120 meter dyb. Her optræder mergel sekvensen først i 105 meters 
dybde, dvs. i kote -46 m (DNN). Den mindste dybde til mergelsekvensen er fundet i 
en boring ved Ellidshøj Kildeplads med DGU. nr. 34.1626. Boringen er 70 meter dyb 
og allerede efter 19 meter træffes mergel sekvensen, dvs. i kote -5,5 m (DNN). Selv-
om de to boringer i Ellidshøj og Volsted umiddelbart synes at ligge tæt på hinanden, 
så adskilles de af Østerådalen, der skærer sig ned gennem terrænet og formodes at 
være en forkastningsbetinget dalstruktur, der adskiller to forkastningsblokke (kalk 
øer). I Lundby Krat er mergel sekvensen ligeledes identificeret i flere boringer. I en 
enkelt boring (DGU nr. 34.2914) synes sekvensen imidlertid at mangle, selv om bo-
ringen er ført ned til den dybde, hvor man ellers skulle forvente at finde sekvensen - 
jævnfør de andre boringer i området. Den manglende mergel sekvens i denne boring 
kan med stor sandsynlighed forklares ved, at den øvre del af Skrivekridtet, som skulle 
indeholde mergel sekvensen, ikke er kridt på primært leje, men er kvartær med kraf-
tig opblanding af Skrivekridt. 
 
Mergel sekvensen har tilsyneladende været svær at identificere ved beskrivelsen af 
prøver fra boringerne, hvilket i høj grad kan skyldes manglende eller for få prøver fra 
netop denne del af boringerne. Det er derfor nødvendigt, at få foretaget geofysisk log-
ging af de boringer, der ønskes undersøgt for evt. optræden af mergel lag. Resistivi-
tetslogs har i dette pilotprojekt vist sig at give den mest entydige afspejling af mergel 
sekvensen i Skrivekridtet. Disse modsvares af gammaloggen, hvor udslagene dog i 
visse tilfælde er forsvindende små. Det er vigtigt at gammaloggen foretages med en 
maksimal loghastighed på 2-3 meter pr. minut for at kunne opnå en sikker identifika-
tion af mergellag i Skrivekridtet. GEUS har erfaringer med anvendelse af gamma-
spektral logging ved undersøgelser af mergel sekvenser i Skrivekridtet, og denne log-
type synes at give en optimal bestemmelse af sådanne lag. Logging hastigheden ved 
denne logtype er kun 0,6 m per minut (pers. medd. K. Klitten).    
 
Ud fra vandkemi data er der indikationer på, at mergellagene er i stand til at adskille 
de to magasiner fra hinanden i Skrivekridtet. Nitratholdigt vand træffes ofte i magasi-
net over mergellagene, og kun i få tilfælde i magasinet under disse. I sidstnævnte til-
fælde kan det muligvis forklares med påvirkning fra åbne naboboringer eller dårlig af-
propning omkring filtrene. En anden mulig årsag er, at mergellagene ikke er tilstræk-
kelig tætte til at adskille de to magasiner. Saltvand (kloridindhold>300 mg/l) findes 
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som hovedregel kun under mergellagene. Logging viser, at saltvandsgrænsen ikke er 
skarp men gradvis over mindst 50 meter, og kloridanalyserne samt resistivitetslogge-
ne viser, at forhøjede kloridkoncentrationer i grundvandet i reglen først optræder 20 
meter eller mere under mergellagene. Dette indikerer, at der har kunnet trænge 
ferskvand ned under mergel sekvensen og dermed medvirket til den advektive ud-
vaskning af det oprindelige saltvand og til fjernelse af det opad diffunderende klorid. 
Det er dog stadig uvist, om ferskvandet har kunnet strømme igennem mergel sekven-
sen, eller er kommet ned under denne via de mange erosionsrender i Skrivekridtet. 
 
I en enkelt boring i Volsted Plantage (DGU nr. 34.2698) har det vist sig, at potentialet 
i filtrene under mergellagene var 1,5 meter højere end potentialet i filtrene over mer-
gellagene. Det vil sige, at en eventuel vandbevægelse gennem mergellagene, på må-
letidspunktet har været opadrettet og indikerer at mergellagene i dette tilfælde er en 
akvitard. 
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6. Perspektivering 
 
Med pilotprojektet ”Lavpermeable horisonter i Skrivekridtet” er det blevet bekræftet, 
at der i Skrivekridtet syd for Aalborg optræder en lokalt udbredt og 5-8 m tyk mergel 
sekvens med fire markante mergel lag. Det er i pilotprojektet endvidere sandsynlig-
gjort, at mergel sekvensen opdeler Skrivekridtet i et øvre og et nedre grundvandsma-
gasin, som har ganske forskellig grundvandskemi.  
 
Pilotprojektet synes at vise, at mergellagenes sandsynlige potentiale i henseende til 
grundvandsbeskyttelse med fordel kan udnyttes ved, at placere og indrette indvin-
dingsboringer med henblik på indvinding alene fra magasinet under mergellagene. Det 
er dog et spinkelt datagrundlag pilotprojektet har kunnet drage konklusioner på, og 
der bør derfor laves yderligere undersøgelser omkring mergellagenes egenskaber i 
henseende til grundvandsbeskyttelse. 
 
I visse områder er der imidlertid slet ikke mulighed for at udnytte mergellagenes 
eventuelle grundvandsbeskyttende egenskaber, eftersom tektonik og sandsynligvis 
også glacial erosion har brudt mergellagene og derved skabt hydraulisk kontakt mel-
lem de to magasiner. Men på de større flader og med stor sandsynlighed på kalk-
øerne, hvor prækvartæroverfladen ligger højt og med tyndt kvartærdække, er der 
alene af den grund god anledning til at udnytte mergellagenes eventuelle grundvands-
beskyttende egenskaber ved at henlægge indvindingen til det underliggende grund-
vandsmagasin således, som det for nylig er gjort ved Lundby Krat og Volsted Planta-
ge. 
 
Ved en sådan indvinding fra magasinet under mergellagene er det imidlertid vigtigt at 
inddrage den nye viden om saltvandsgrænsen i Skrivekridt (overgangszone og diffusi-
onszone), samt kendskab til indstrømningsfordelingen i indvindingsboringerne, for at 
minimere kloridpåvirkningen. 
 

6.1 Forslag til fremtidige undersøgelser 
 
Pilotprojekt har tydeliggjort, hvor der mangler data og hvilke former for undersøgel-
ser, der vil styrke kendskabet til mergellagene i Skrivekridtet. Det efterfølgende er 
derfor en række anbefalinger, der bør tages i betragtning i det forhåbentlig kommende 
arbejde omkring udforskning af mergellags optræden og udbredelse, samt deres 
egenskaber i relation til beskyttelse af grundvandsmagasiner i Skrivekridtet. 
 

• Åbne og allerede etablerede boringer i Skrivekridtet kan med fordel logges 
for identifikation af mergellag. (Gamma-/induktions-, og resistivitetslog, 
samt hvis mergellag påvises da også ledningsevne- og temperatur-log, 
samt flow-log, alle både uden og under pumpning) 

• Nye boringer i Skrivekridtet bør logges inden filtersætning for at kunne op-
nå en optimal identifikation af eventuelle mergellag. (Gamma-/induktions-, 
og resistivitetslog, samt hvis mergellag påvises da også ledningsevne- og 
temperatur-log, samt flow-log, alle både uden og under pumpning). 

• Der bør foretages flere undersøgelser af grundvandskemien over og under 
mergellagene, for at verificere mergellagenes egenskab som akvitard. Den 
akkumulerede prøvetagningsteknik kan med fordel anvendes i gamle såvel 
som nye boringer, idet den også samtidig er den billigste form for dybde-
kontrolleret udtagning af vandprøver (pers. medd. K. Klitten). 
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• Saltvandsgrænsen kan i udvalgte områder kortlægges ved TEM-metoden i 
forbindelse med den nationale grundvandskortlægning. 

• Mergellagene bør beskrives detaljeret på basis af borekerneprøver, og disse 
bør underkastes porøsitets- og permeabilitetsbestemmelser, samt minera-
logiske og geokemiske analyser (pyrit, lerindhold m.m.).  

• Mergellagenes vertikale in-situ permeabilitet bør undersøges ved pumpning 
og pakker-test (hydrauliske test) i åbne boringer. I stedet for eller som 
supplement til de hydrauliske test kan der udføres akkumuleret prøve-
pumpning (pumpning med hele boringen åben med efterfølgende pumpning 
af henholdvis sektionen under mergel sekvensen, og sektionen over mergel 
sekvensen. Afspærring sker ved anvendelse af hydraulisk pakker anbragt 
ud for mergel sekvensen). Et mere kostbart forsøg ville være at udføre to 
nærliggende boringer, hvor den ene er åben i sektionen under mergel se-
kvensen, den anden er åben i sektionen over mergel sekvensen, og har ik-
ke gennemboret sidstnævnte. 

• I boringen i Volsted Plantage med et højere potentiale i filtrene under mer-
gellagene bør karakteren af potentialeforskellene undersøges ved kontinu-
ert måling af vandstanden med dataloggere, således at årstidsvariationer 
og indvindingspåvirkning kan afdækkes. Det samme bør ske i så mange bo-
ringer som muligt med filtersætning over og under mergellaget. 

• I tre dybe forskningsboringer i Skrivekridtet på Sjælland (Karslunde 1 - 
2004 – 260 m; Stevns 1 – 2005 – 450 m og Stevns 2 – 2005 – 350 m) er 
der påvist tre til fem mergel sekvenser, som alle indeholder betydeligt flere 
mergellag end de fire, som er påvist i pilot projektet (pers. komm. K. Klit-
ten). Den øverste begynder ca. 50 m under Tertiærgrænsen (Top Skrive-
kridt), men mangler i den ene af boringerne. En meget tyk mergel sekvens 
træffes i alle tre, men optræder tilsyneladende ikke i samme stratigrafiske 
niveau. De karakteristiske mergel horisonter bestående af et til tre mergel-
lag, som er truffet i de øverste 50 m af Skrivekridtet i Københavnsområdet 
(se figur 2), optræder tilsyneladende slet ikke i de tre dybe forskningsbo-
ringer. Ovennævnte forhold, samt ny teori om Skrivekridtets sedimentati-
onsprocesser (Holger Lykke Andersen & F. Surlyk) bør tages med i tolknin-
ger om mergel sekvensers mulige regionale udbredelse. 

• Find eller bor en referencebrønd, som indeholder en komplet eller en næ-
sten komplet lagserie for Danien og Skrivekridt på land (fx Stevns-1 eller 
Hobro-1). Denne boring skal have GR og porøsitetslogs af god kvalitet. GR-
loggen fortæller noget om lerindholdet mens DT-loggen inddeler kalken i tre 
porøsitets-klasser. Lagseriens geologiske aldre, skal kendes for de enkelte 
sekvenser. Dette foretager man gennem en biostratigrafisk kontrol. Endvi-
dere kunne man etablere en reference sektion for kalken på basis af flere 
vandforsyningsboringer, samt på basis af dybe kendte olieboringer. 

• Refleksionsseismiske profiler kunne ved identifikation af seismiske marker 
horisonter i Skrivekridtet belyse de strukturgeologiske forhold i kalk-øerne i 
Aalborg området. Anden fladedækkende geofysik kan eventuelt identificere 
erosionsrender og karsthuller i Skrivekridtets overflade på de samme kalk-
øer. 

• Den regionale udbredelse, korrelation og stratigrafiske placering af Skrive-
kridtets lavpermeable horisonter bør undersøges nøjere i Nordjylland, på 
Djursland, på Sjælland og Lolland-Falster.  
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Oversigtsskema. Tolkede logprofiler i kridt. God ID Mulig ID Ingen ID

m/min Mergellag Koter for
Borings DGU nr. logget dato rekvirent naturlig res. induktion fluid-res temp flow caliper spektral Gamma MC-Aalborg DGU nr. Kote (DNN) (i meter) prækvartærover-

Nr. Lokalitet gamma  gamma Hastigh God ID Mulig ID Ingen ID Kridt begynder (m DNN) Loggingdybde (DNN) Mergellag start (m DNN) Mergellag tykkelse ca Kommentar til Jupiter Generel kommentar fladen
1 Lundby Krat 34.614 Ukendt 1 1 0 0 1 1 0 0 3 x 34.614 12,0 Ukendt -48,0 -18,0 14,0 Borerapport mangler (boret ca. 1975) 0-25
2 Ellidshøj Kildeplads 34.983 03-04-2003 AKV 1 0 0 1 0 1 1 0 Ukendt x 34.983 22,0 20,0 -25,0 -5,5 7,5 Log indlæst forkert i Jupiter (for stor). Kotesat forkert i Jupiter 0-25
3 Ellidshøj Kildeplads 34.1626 03-04-2003 AKV 1 0 0 1 0 1 1 0 3 x 34.1626 22,0 17,0 -47,5 -5,5 13,0 Kotesat forkert i Jupiter 0-25
4 Essendrup 34.2029 31-03-2005 NJA 1 0 1 0 0 0 0 0 3 m/min x 34.2029 55,0 26,0 -28,0 -9,0 16,0 OK 0-25
5 Volsted 34.2698 05-02-2004 NJA 1 1 1 1 0 0 1 0 3 m/min x 34.2698 22,0 16,5 -136,0 -38,0 10,0 OK 0-25
6 Volsted Plantage 34.2850 06-07-2005 NJA 1 1 1 1 1 0 1 0 3 m/min x 34.2850 48,4 18,4 -75,0 -45,0 15,0 OK 25-50
7 Volsted Plantage 34.2851 14-07-2005 NJA 1 1 1 1 1 0 1 0 3 m/min x 34.2851 58,5 24,5 -61,0 -46,0 7,0 OK 25-50
8 Lundby Krat 34.2859 Ukendt 1 1 0 0 1 0 1 0 3 x 34.2859 15,0 3,0 -65,0 -30,0 16,0 OK 0-25
9 Lundby Krat 34.2860 Ukendt 1 1 0 0 1 0 1 0 3 x 34.2860 12,0 9,5 -70,0 -20,0 10,0 OK 0-25

10 Lundby krat 34.2877 Ukendt Aalborg Kommu 1 1 0 0 1 0 1 0 3 x 34.2877 15,0 12,0 -65,0 -30,0 14,0 OK -25-0
11 St. Brøndum VV 41.1409 09-01-2006 NJA 1 1 1 1 1 1 1 0 3 m/min x 41.1409 42,0 41,0 -69,0 -22,0 13,0 Boring er kotesat forkert i kote 20 0-25
12 Biersted Vildmosetilsynet 26.162 15-05-2001 1 0 0 0 1 0 0 0 x 26.162 7,8 -21,2 -32,2 -29,0 7,0 OK -25-0
13 Ålborg Kaserne 26.345A 08-01-2003 NJA 1 0 0 1 0 0 1 0 4 x 26.345A 9,5 -19,0 -80,0 -60,0 5,0 OK -25-0
14 Ålborg Kaserne 26.345B 09-01-2003 NJA 1 0 0 1 0 0 1 1 4 x 26.345B 11,0 -34,0 -55,0 -44,0 8,0 OK -25-0
15 Pandum 33.835 17-12-2001 WaterTech 1 0 1 0 0 0 0 0 3 x 33.835 Ukendt Ukendt -26,0 -72,0 3,0 Signaturforklaring i logprofil ikke læsebar. Dansk Geofysik for W-25-0
16 Sønderholm Plantage 33.1032 24-05-2005 NJA 1 1 1 1 1 0 1 0 3 x 33.1032 79,5 34,5 -40,0 -6,0 9,0 OK 25-50
17 Skovstrup 34.241 14-03-2005 NJA 1 0 1 0 0 0 0 0 3 x 34.241 8,5 -7,3 -50,0 -21,0 2,0 OK -25-0
18 Øster Hornum 34.881 16-03-2005 NJA 1 0 1 0 0 0 0 0 3 x 34.881 62,0 34,0 -60,0 -28,0 6,0 OK 25-50
19 Fjellerad 34.1507 16-03-2005 NJA 1 0 1 0 0 0 0 0 6 x 34.1507 61 Ukendt -3,0 4,0 7,0 Borerapport mangler (boret ca. 1983) 25-50
20 Tostrup 34.2005 10-03-2005 NJA 1 0 1 0 0 0 0 0 3 x 34.2005 28,0 -32,0 -135,0 -130,0 6,0 OK -50--25
21 Svenstrup (Grønhøje) 34.1922 28-02-2005 NJA 1 0 1 0 0 0 0 0 3 x 34.1922 67,5 -28,5 -90,0 -83,0 10,0 OK 25-50
22 Kongshøj Kildeplads 34.2576 25-06-2002 AKV 1 1 0 1 0 0 0 0 Ukendt x 34.2576 8,2 7,0 -45,0 -18,0 6,0 OK 0-25
23 Bavnehøj 34.2585 02-09-2002 1 1 1 1 1 1 1 0 2 m/min x 34.2585 19,6 19,1 -27,4 -3,0 Usikker måske 3 OK 0-25
24 Arden VV 41.409 26-05-2004 Arden VV 1 0 1 0 0 1 1 0 3 x 41.409 85,5 Ukendt 10,0 39,5 10,0 Ok (dog ene ukendte lag i borerapporten) 25-50
25 Astrup VV 41.1174 29-07-2002 NJA 1 0 0 1 0 1 1 0 x 41.1174 52,0 10,0 -49,0 -30,0 2,0 OK 0-25
26 Hadsund 50.15A 10-11-2003 Hadsund VV 1 0 1 1 0 0 1 0 3 x 50.15A 2,0 Ukendt -60,0 -43,0 10,0 OK -25-0
27 Aabybro 16.618 15-05-2001 1 1 0 0 0 0 0 0 Ukendt x 16.618 10,0 -10,0 -50,0 OK -25-0
28 Aabybro 16.634 15-05-2001 1 1 0 0 0 0 0 0 Ukendt x 16.634 10,0 -11,0 -52,0 OK -25-0
29 Vester Thorup 23.435 12-04-2002 NJA 1 1 0 1 0 0 0 1 3 x 23.435 10,4 -25,6 -59,0 OK -50--25
30 Bonderup VV 24.621 27-06-2002 NJA 1 0 0 0 0 1 1 0 3 x 24.621 24,0 22,0 -16,0 OK 0-25
31 Gjøl Vandværk 25.347 Ukendt 1 1 1 0 1 1 0 Ukendt x 25.347 18,7 7,2 -32,0 OK 0-25
32 Øland Vesterby 25.411 Ukendt 1 0 1 0 1 1 1 0 Ukendt x 25.411 2,5 -7,2 -24,0 OK -25-0
33 Gjøl , Oksholm 25.425 Ukendt 1 1 1 0 1 1 1 0 Ukendt x 25.425 10,0 -22,3 -60,0 Ingen farver på boreprofilet -25-0
34 Vildmoseværket 26.375 Ukendt 1 1 0 0 0 0 1 0 Ukendt x 26.375 7,5 -6,5 -42,5 OK -25-0
35 Vildmoseværket 26.376 1 1 0 0 0 0 1 0 Ukendt x 26.376 7,8 0,8 -40,0 OK -25-0
36 Vildmoseværket 26.2667 Ukendt 1 1 0 0 0 0 1 0 Ukendt x 26.2667 15,0 1,2 -15,0 OK -25-0
37 Biersted 26.2687 Ukendt 1 1 0 0 0 1 0 0 Ukendt x 26.2687 9,5 -3,0 -61,0 Boringen er 23 m dyb, mens logging går til 61 m.u.t. - fejl? -25-0
38 Nørre Halne 26.3476 Ukendt Varmepumpean 1 0 0 0 1 0 0 0 Ukendt x 26.3476 9,0 0,5 ca. -13,5 OK -25-0
39 Vejgård 26.3685 05-02-2003 1 0 1 0 1 1 1 0 3 x 26.3685 Ukendt Ukendt ca. -65 Borerapport mangler (boret i 1959) 0-25
40 Nørre Halne 26.3476 Ukendt 1 0 0 0 0 0 0 0 Ukendt x 26.3476 -25-0
41 Vadum 26.4402 Ukendt 1 1 0 0 0 1 0 0 Ukendt x 26.4402 7,5 3,5 -66,5 OK -25-0
42 Hvorup 26.5155 11-12-2003 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 0 0 3 x 26.5155 24,0 -0,5 -21,5 OK Flager af ler og sand i kridtet in0-25
43 Hvorup Syd, Kildeplads 26.5190 01-03-2004 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 1 0 3 x 26.5190 24,7 15,7 -25,3 OK 0-25
44 Hvorup Syd, Kildeplads 26.5191 10-03-2004 1 1 1 0 0 0 1 0 3 x 26.5191 27,5 -12,5 -50,0 OK 0-25
45 Hassing 27.845 18-09-2000 1 1 0 0 0 0 0 0 Ukendt x 27.845 Ukendt 80 m.u.t. 90 m.u.t. Boring mangler terrænkote -75-50
46 Pandum Øster 33.874 04-12-2002 NJA 1 1 1 1 0 0 0 0 3 x 33.874 53,8 -7,2 -17,0 DGU nr. i log forkert 33.0874 ændres til 33.874 -25-0
47 Mosbakker 34.235 26-08-2002 Aalborg Kommu 1 0 1 1 1 1 1 0 7 x 34.235 9,0 -16,0 -36,0 OK -25-0
48 Mosbakker 34.236 08-08-2002 Aalborg Kommu 1 0 1 1 1 1 1 0 7 x 34.236 8,4 7,9 45 m.u.t. Boringen er 20 m dyb, mens logging går til 45 m.u.t. - fejl? -25-0
49 Dall Villaby 34.718 20-08-2002 1 0 1 1 1 1 0 7 x 34.718 13,0 10,0 -27,0 OK 0-25
50 Dall Villaby 34.719 21-08-2002 1 0 1 1 1 1 1 0 7 x 34.719 12,0 10,0 -24,0 OK 0-25
51 Duedal 34.1018 10-03-2005 NJA 1 0 1 0 0 0 0 0 3 x 34.1018 28,0 -67,0 -134,0 OK -100--75
52 Brunsted Kildeplads 34.1043 10-10-2001 AKV 1 0 0 1 0 1 1 0 3 x 34.1043 7,5 -11,6 Ukendt Log indlæst forkert i Jupiter (ingen farver mm).
53 Drastrup Kildeplads 34.1055 24-10-2000 NIRAS 1 0 0 0 0 1 1 0 Ukendt x 34.1055 4,0 0,0 -20,0 Log indlæst forkert i Jupiter (for stor) 0-25
54 Godthåb 34.1263 28-02-2005 NJA 1 0 1 0 0 0 0 0 3 x 34.1263 27,5 5,5 -50,0 OK Tolket af Hedeselskabet til at indholde mergellaget
55 St. Restrup 34.1408 01-03-2005 NJA 1 0 1 0 0 1 1 0 3 x 34.1408 35,0 34,0 -53,0 OK 25-50
56 Klarup 34.1414 30-03-2005 NJA 1 0 1 0 0 0 0 0 3 x 34.1414 39,5 39,5 -38,0 OK 25-50
57 Drastrup Kildeplads 34.1664 18-01-2001 AKV 1 0 1 0 0 1 0 0 4 x 34.1664 3,0 -20,0 -64,0 OK
58 Vissegård 34.1673 14-09-1999 AKV 1 1 1 0 0 1 1 0 1,2 x 34.1673 8,8 8,0 -12,7 OK
59 Mosbakker 34.1678 24-09-2002 1 0 1 1 1 1 1 0 7 x 34.1678 Ukendt Ukendt Kendt Borerapport mangler
60 Mosbakker 34.1679 16-09-2002 1 0 0 1 1 1 0 0 7 x 34.1679 Ukendt Ukendt Kendt Borerapport mangler -25-0
61 Klarup VV 34.1688 10-08-2004 Klarup VV 1 0 1 1 0 1 1 0 3 x 34.1688 12,5 4,5 -47,5 OK 0-25
62 Flødal Kildeplads 34.1747 16-02-2001 AKV 1 0 1 1 0 1 0 0 5 x 34.1747 32,5 -22,5 OK
63 Flødal Kildeplads 34.1748 31-05-2001 AKV 1 0 1 1 0 1 0 0 5 x 34.1748 35,0 26,0 -29,0 OK 0-25
64 Skovstrup 34.1887 30-03-2005 NJA 1 0 1 0 0 0 0 0 3 x 34.1887 35,0 0,0 -28,0 OK 0-25
65 Lundby krat 34.1940 Ukendt Aalborg Kommu 0 0 1 0 1 1 1 0 Ukendt x 34.1940 11,0 -13,0 -50,0 OK
66 Ny Brunsted 34.1983 08-08-2002 Aalborg Kommu 1 0 1 1 1 1 0 0 5 x 34.1983 7,5 -17,5 -47,5 OK -25-0
67 Dall Villaby 34.2009 19-08-2002 Aalborg Kommu 1 0 0 1 1 1 0 0 5 x 34.2009 13,5 12,0 -44,0 OK 0-25
68 Svendstrup VV 34.2557 14-04-2002 NJA 1 0 0 1 0 1 1 1 4 x 34.2557 45,0 10,0 -45,0 OK 25-50
69 Kongshøj Kildeplads 34.2577 06-08-2002 Aalborg Kommu 1 0 1 1 1 1 1 0 4 x 34.2577 10,4 4,4 -26,0 OK 0-25
70 Kongshøj Kildeplads 34.2582 21-08-2002 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 1 0 5 x 34.2582 14,6 11,6 -32,4 OK 0-25
71 Bavnehøj 34.2586 05-09-2002 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 1 0 5 x 34.2586 26,9 26,4 -28,1 OK 25-50
72 Bavnehøj 34.2587 16-09-2002 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 1 0 7 x 34.2587 29,9 26,4 -28,1 OK 25-50
73 Bavnehøj 34.2599 25-09-2002 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 1 0 7 x 34.2599 36,4 35,9 -27,6 OK 25-50
74 Bavnehøj 34.2600 04-010-02 1 1 1 1 1 1 1 0 7 x 34.2600 38,0 38,0 -26,0 OK 25-50
75 Kongshøj Kildeplads 34.2612 05-11-2002 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 1 0 7 x 34.2612 15,9 37,0 -27,1 OK 0-25
76 Kongshøj Kildeplads 34.2613 11-11-2002 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 1 0 7 x 34.2613 15,0 11,0 28,0 OK 0-25
77 Kongshøj Kildeplads 34.2614 20-11-2002 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 1 0 3 x 34.2614 13,0 8,0 -27,0 OK 0-25
78 Kongshøj Kildeplads 34.2615 28-11-2002 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 1 0 3 x 34.2615 7,3 6,3 -28,7 OK 0-25

79 Dall Villaby 34.2618 11-12-2002 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 1 0 3 x 34.2618 10,0 3,0 -34,0 OK

Glacialt lerlag mellem kridtet 
tyder på flager af kridtet er 
skudt hen over hinanden

80 Bavnehøj 34.2623 10-01-2003 Aalborg Kommu 1 1 0 0 1 0 1 0 3 x 34.2623 41,6 41,6 -48,4 OK 25-50
81 Gistrup 34.2633 05-02-2003 Aalborg Kommu 1 0 0 0 0 0 0 0 3 x 34.2633 4,2 -29,8 -35,8 OK -50-25
82 Gistrup 34.2634 18-02-2003 Aalborg Kommu 1 1 1 0 0 0 0 0 3 x 34.2634 30,9 15,9 -42,1 OK 0,25
83 Gistrup 34.2649 25-03-2003 Aalborg Kommu 1 1 1 1 1 1 1 0 4 x 34.2649 7,1 -26,9 -42,9 OK -25-0
84 Guldbæk 34.2675 25-11-2003 NJA 1 1 1 1 0 0 0 1 Ukendt x 34.2675 72,6 -47,4 -66,0 OK
85 Svenstrup Vandværk 34.2728 17-02-2004 Svenstrup Vand 1 1 1 1 1 1 1 0 3 x 34.2728 Ukendt Kridt 56 m.u.t. Logget til 86 mu.t. OK 25-50
86 Svenstrup Vandværk 34.2742 17-02-2004 1 1 1 1 1 1 1 0 3 x 34.2742 Ukendt Ukendt Logget til 70 m.u.t. Borerapport mangler 25-50
87 Drastrup 34.2769 10-05-2004 NJA 1 1 1 1 0 0 0 1 3 x 34.2769 3,4 -32,6 -75,0 -50--25
88 Frejlev 34.2855 12-08-2005 1 1 1 1 1 1 1 0 3 x 34.2855 Ukendt Kridt 2 m.u.t. -75,0 OK -25-0
89 Frejlev 34.2858 31-08-2005 1 1 1 1 1 0 0 0 3 x 34.2858 15,0 Kridt 24,5 m.u.t. -50,0 OK -25-0
90 Urhøje Plantage 39.929 16-08-1999 NJA 2 1 1 1 0 0 0 0 Ukendt x 39.929 42,0 -126,0 -145,0 Log indlæst forkert i Jupiter (for stor)
91 Aars VV 40.346 05-01-1999 Aars VV 1 0 0 0 0 0 0 0 2,5 x 40.346 52,5 -61,0 -76,5 OK -75-50
92 Aars VV 40.1172 01-12-1998 Aars VV 1 1 1 0 0 1 1 0 2 x 40.1172 52,5 -89,5 -130,5 OK -75-50
93 Støvring 41.472 31-05-2005 Støvring VV 1 0 0 2 0 1 1 0 3 x 41.472 47,0 42,0 -35,0 OK 25-50
94 Rebild VV 41.1398 03-12-2004 Rebild VV 1 0 1 1 0 1 1 0 3 x 41.1398 70,0 -6,0 -37,0 OK 50-75
95 Kongerslev 42.204 30-08-2000 Kongerslev VV 1 0 1 0 0 0 0 0 6 x 42.204 54,0 -53,0 Ikke læsbar Indlæst forkert i Jupiter (for lille) -50-25
96 Hadsund 50.179 18-11-2003 Hadsund VV 1 0 1 0 0 1 1 0 3 x 50.179 10,0 20,5 -75,0 OK -25-0
97 Hadsund 50.212 01-10-2003 Hadsund VV 1 0 0 0 0 1 1 0 3 x 50.212 5,5 -1,5 Ukendt Logprofil forkert indlæst/indh. Fejl -25-0
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