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Supplement til vandindvindingstilladelse  
 
Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, giver hermed tilladelse til indvinding af vand fra 
området nord for Præstemosen, beliggende på matrikel 116a, Klemensker. 

 
Tilladelsen er givet til Klemensker Vandværk, CVR 44590212, i medfør af Vandforsyningslovens § 20.  
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Vandværket etablerer boring til formålet og er ejer af denne, mens området i øvrigt ejes af Klemensker-Rø 
Menighedsråd, CVR 34677875. Der foreligger tilsagn fra ejer. 
 
Der må indvindes op til 45.000 m3 pr år. Tilladelsen er gældende til 30. september 2045. 
 
Som det fremgår af redegørelsen (bilagt), er tilladelsen givet under den forudsætning, at der ikke vil være 
konstaterbar påvirkning af den hydrologiske tilstand i Præstemosen eller i vandløbet nord for denne. 
 
Pr. 1 maj 2021 skal der tages stilling til om denne forudsætning har vist sig at være påfyldt, og om nødvendigt 
foretages en justering af indvindingstilladelsen. 
 
Baggrunden for dette er uddybet i bilag. 
 
Det forudsættes endvidere, at vandet er af tilstrækkelig god kvalitet. 
 
Vandværket har dermed de følgende vandindvindingstilladelser: 
 

Kildepladsnavn   Maks. pr år 
Eskesvej og Kyndegård tilsammen              150.000 m3 
Brogård     55.000 m3 
Ågård    45.000 m3 
Søsende    55.000 m3 
Præstemosen    45.000 m3 
Jakobsminde    35.000 m3 
Muradam                         100.000 m3 

 
Der kan således i alt indvindes 485.000 m3 uden at overskride kildepladsernes bæreevne.  
 
Pejling af vandstanden i boringen skal ske mindst én gang om måneden i ro og i drift. Der skal synkront pejles i 
den nærliggende pejleboring, så eventulle påvirkninger af overfladevand kan dokumenteres. 
 
Kommunens afgørelser efter vandforsyningslovens § 20 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagevejledning er bilagt. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Jens Hansen 
Biolog 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 
- Screening og redegørelse 
- Klagevejledning 
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Bilag1: Screening og redegørelse 
 

Geologi og hydrogeologi 
Profil af formationen ved Præstemosen ses nedenfor med boring indtegnet. Her er tale om en sprækkedal i 
grundfjeldet, med en overfladenær formation af ler og sand, og en dybtliggende af opsprækket gnejs. 

 
Det vandtætte ler bevirker, at der er tale om to hydrologisk adskilte magasiner, hvor vandtilstrømningen til det 
dybtliggende magasin primært sker fra siderne, mens det overfladenære magasin er regnvandsfødet, til dels 
via et vandløb nordfra. 
 
Den aktuelle boring vil være omkring 100 m dyb, og i ler/sandområdet sættes forerør med vandtæt overgang til 
gnejsen. Indvindingen vil derfor ske fra det dybtliggende magasin, og der ventes ingen påvirkninger af 
overfladevandet, med mindre der skabes et meget stort trykfald det dybe magasin. Dette undgås ved at 
tilpasse indvindingen, så der holdes et konstant højt tryk i boringen. 
 
Fald i vandstanden i indvindingsmagasinet skal under alle omstændigheder undgås, da man ellers kan tilføre ilt 
til tidligere reducerede lag, og dermed ændre vandkemien væsentligt. 
 
Afgørende for trykket/grundvandsstanden i et vandmagasin er dels vandbalancen, dels pumpeintensiteten. 
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Vandbalance 
Præstemosen indgik i Klemensker Vandværks vandforsyning frem til år 2000, og der er derfor et 
erfaringsmateriale at tage udgangspunkt i. 
 
Sammenholdes oppumpet årlig mængde med gennemsnittet af rovandsstanden, 

 
ses det, at oppumpningen har været styrende for trykket i magasinet. 
 
Sættes årets ændring op i et diagram i forhold til oppumpningen: 

 
kan man også se denne sammenhæng. Balancepunktet er omkring 45.000 m3 pr. år, og dette er dermed en 
bæredygtig indvinding. Overskrides denne indvinding væsentligt, vil man år for år sænke vandstanden i 
magasinet. 
 
Der må dog tages det forbehold, at omstændighederne i dag er anderledes end i 1990’erne, hvor den store 
indvinding skete. Grundvandsstanden på Bornholm er i dag generelt langt højere, og den årlige 
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nedbørsmængde er større. Det er derfor muligt, at der i dag kan indvindes mere fra Præstemosen. Der kan 
dog ikke sættes en størrelsesorden på dette med den foreliggende viden. 
 
Det er derfor besluttet, at sætte den maksimale indvinding til 45.000 m3 pr. år for en periode på ca.to år. Pr.  1. 
maj 2021 skal situationen genovervejes og indvindingstilladelsen eventuelt justeres. 
 
Det kan betyde, at indvindingsmængden kan sættes op. Såfremt der er konstateret uønskede påvirkninger af 
omgivelserne, kan det på den anden side også betyde nedsættelse af årlig mængde. 
 

Sænkning om boring 
Når der pumpes fra en boring vil der ske et trykfald om boringen; der dannes en såkaldt sænkningstragt. I et frit 
magasin vil dette give et lokalt fald i grundvandsstanden, men i et spændt magasin, som ved Præstemosen, vil 
jorden normalt stadig være vandmættet. 
 
Alt for store sænkningstragter er uhensigtsmæssige, og timeindvindingen skal derfor afpasses efter forholdene. 
Ifølge lovgivningen skal en indvindingstilladelse angive en tilladelig sænkning og en maksimal timeindvinding. 
Der er dog ikke tilstrækkelig viden til, at dette lader sig gøre på forhånd, og en passende timeindvinding kan 
derfor først fastsættes, når der etableret et erfaringsgrundlag 
 
For stor pumpeintensitet kan medføre, at der trækkes vand ind fra det overfladenære magasin. Dette er ikke af 
drikkevandskvalitet, og der vil være en påvirkning af sø og å, hvilket vil være i strid med forudsætningerne i 
tilladelsen. 
 
I boringstilladelsen er det sat som vilkår, at der skal laves prøvepumpning og samtidig ske pejling i en 
overfladenær pejleboring. Det er endvidere forudsat, at der pejles regelmæssigt både i det øvre og nedre 
magasin, både i ro og i drift. Dermed vil man efterhånden få et tilstrækkeligt datagrundlag til at sætte 
proportioner på påvirkningerne, 
 
Det er forventningen, at der ikke vil være væsentlig hydrologisk forbindelse, men indvindingen kan justeres, 
hvis det viser sig ikke at være tilfældet. Alternativt kan der søges om dispensation til at fastholde en 
veldefineret påvirkning. 

Vandkvalitet 
Vandindvindingen blev i sin tid indstillet på grund af indhold af BAM og andre pesticider. Aktuel prøvetagning 
tyder imidlertid på, at dette er fortyndet og skyllet ud, og overskridelserne kan også skyldes utætheder i den 
daværende boring 244.526. Nitratindholdet var lavt. 
 
Det forventes, at vandet fra den nye boring vil være af drikkevandskvalitet. Såfremt dette vises sig ikke at være 
tilfældet, kan vandindvindingstilladelsen tilbagekaldes. 
 

Screening for mulige interessekonflikter 
Natur 
Præstemosen er omfattet af naturbeskyttelse, og det samme gælder det nyligt frilagte vandløb. Som det 
fremgår af redegørelsen, ventes der ingen påvirkning af disse, og der søges derfor ikke om dispensation fra 
Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Råstofindvinding 
Der sker råstofindvinding syd for Fabriksvej, men Præstemosen er ikke omfattet af planområder eller 
interesseområder for råstofindvinding. Der er ikke kendskab til værdifulde råstoffer i dette område. 
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Grundvandsbeskyttelse 
Området er af Miljøstyrelsen udlagt som nitratfølsomt område. Denne udpegning er baseret på 
grundvandsforholdene og ændres ikke ved ændret indvinding. 
Der er ikke udlagt boringsnært beskyttelsesområde for indvindingen, og dette skal gennemføres inden for de 
kommende år. Samtidig skal der laves en risikovurdering, og om nødvendigt en indsats for at sikre 
drikkevandets kvalitet. 
 
Øvrige forhold 
Med de fastlagte restriktioner vil påvirkningen være ret lokal, og der er ikke kendskab til andre 
interessemodsætninger. Nærområdet er ikke bebygget og udnyttes kun ekstensivt. 
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Bilag2: Klagevejledning 
 
Kommunens afgørelse efter Vandforsyningslovens § 20 kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet efter 
bestemmelserne i lovens kapitel 13. Klageberettigede er andre myndigheder, interesseorganisationer og parter 
med personlig, retlig interesse i sagen. 
 
Klage skal indgives digitalt via klagenævnets hjemmeside og skal være nævnet i hænde senest fire uger efter 
offentliggørelse af afgørelsen. 
 
Klagenævnet opkræver et gebyr i forbindelse med modtagelse af klagen. Dette tilbagebetales, hvis man får 
helt eller delvist medhold. 
 
Klage via det civile retssystem skal indgives senest et halvt år efter at afgørelsen er meddelt. 
 
Kommunen opfordrer til, at man drøfter sagen med den besluttende kommunale afdeling, inden man indgiver 
klage til højere administrativ myndighed. 
 


