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0. Resume
Områdestudierne peger på følgende hovedresultater for Skive vest området:
Terræn
Området inkluderer to forskellige typer landskaber. Den nordlige halvdel er et højtliggende,
ondulerende morænelandskab med smeltevandsand og - grus aflejringer. Terrænet ligger
mellem ca. kote + 10 m og kote + 40 m. De to dele af området er adskilt af en overvokset
svagt hældende skråning. Den sydlige halvdel af området er en lavtliggende ådal. Det meste af terrænet er beliggende omkring kote + 5 m. Dele af området er vandfyldt og karakteriseret af små vandhuller og vandfyldte enge.
Geologi
I området findes ældre, tykke, finkornede leraflejringer fra tre-fire formationer fra PalæogenNeogen (op til 100 m), og de har stor horisontal udbredelse. Lagene er uforstyrrede inden
for området. Lerarternes egenskaber vil kunne tilbageholde et eventuelt udslip af radioaktivt
materiale fra et depot. De overlejres af yngre kvartære aflejringer i form af især moræneler,
men også smeltevandssand og grus optræder flere steder. Moræneler indeholder erfaringsmæssigt sprækker og sandlinser.
Seismisk aktivitet og jordskælv
Det nordvestlige Jylland har lav til moderat seismisitet, men dog på et lidt højere niveau
end resten af landet. Der er mange små jordskælv i Nordsøen og Skagerrak og rystelserne
fra disse jordskælv kan med mellemrum mærkes på land. Der er også registreret enkelte
mindre jordskælv på land. Generelt medfører jordskælvene i området ingen skader på bygninger, men der har været enkelte historiske eksempler på det modsatte. Særlig jordskælvet i 1841 som med stor sandsynlighed forårsagede en synlig forskydning i jordoverfladen
er bemærkelsesværdigt. Det er sandsynligvis det kraftigste jordskælv som nogensinde er
registeret på dansk område.
Grundvand
Der er små, lokale overfladenære grundvandsmagasiner i form af tynde sand-grus aflejringer, der anvendes til enkeltvandforsyning m.m.. Dybtliggende grundvandsmagasiner af
sand og grus er ikke påvist i området.
Drikkevand og vandforsyning
Mod øst i området er tale om et Område med Begrænsede eller ingen Drikkevandsinteresser (OBD område), mens der mod vest er klassificeret som Område med Drikkevandsintersser (OD område). Skive Vand A/S indvinder vand fra grundvandsmagasiner ved
Tastum Sø (Område med Særlige Drikkevandsinteresser, OSD område) sydøst for Skive
og skal efter aftale med Viborg Kommune etablere nye boringer i Tastum Plantage. Enkeltejendoms indvinding ved boringer og brønde findes spredt over området.
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Klimaændringer og havstigninger
Fremtidige klimaændringer og havstigninger vil kun have begrænset betydning for området.
Bebyggelse, vejnet og lokalplaner
Inden for området langs Holstebrovej ligger mindre byer som Hvidbjerg og Retterup, og
hvor der også findes enkelt ejendomme. Enkelt ejendomme ligger desuden spredt over
området, især i den nordlige del. Ud fra Holstebroer det et net af mindre, men velholdte
veje, dog færre i den sydlige del. Der er lokalplaner flere steder i området.
Naturforvaltning og fredninger
Inden for området er der en række beskyttede naturtyper med byggelinjer omkring samt
skovrejsningsområder og potentiel vådområder. Disse forhold er især rettet mod den sydlige del af området med Rettrup Kær, Rettrupkær Sø, Hvidbjerg Kær og plantage samt Kisum Kær.
Fortidsminder og fredninger
Der er mange registrerede fortidsminder i området hvoraf en del er fredede. Især omkring
Hvidbjerg og Rettrup samt syd for Rettrup og ved Krarup er der koncentrationer af mindemærker. Området omkring og syd for Hvidbjerg er et Kulturarvsareal.
Andre forhold
Området er overvejende et landbrugsområde, med en del naturområder. Der to råstofgraveområder og et råstofinteresseområde.
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1. Indledning
Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med Folketingets og Sundhedsministerens opgave med at finde en egnet lokalitet til at slutdeponere det radioaktive affald fra Forsøgsstation Risø.
Et resultat af de forudgående Forstudier var, at 6 områder blev valgt til videre vurdering
under de efterfølgende Omegnsstudier. Omegnsstudierne omfatter indsamling og sammenstilling af informationer om geologi, arealanvendelse, natur, naturforvaltning, fredning, arkæologi og indvinding af drikkevand m.m. De 5 kommuner, hvor de 6 områder er beliggende er blevet besøgt, og et samarbejde om de tekniske forhold er blevet etableret for få belyst de lokale forhold så godt som muligt.
Rapporten beskriver resultaterne af de Omegnsstudier, som er foretaget i Skive Vest-området i Skive Kommune i Salling. For at underbygge den geologiske model er der i Skive
Vest-området blevet udført 2 supplerende boringer inden for området. Den seismiske aktivitet og dens relationer til jordskælv er desuden blevet vurderet.
Resultater fra Omegnsstudierne vil blive sammenholdt med resultaterne fra Forstudierne
og de samlede resultater vil blive lagt op til Ministeren for Sundhed og Forebyggelse til videre politisk behandling, da det er hensigten, at de 6 områder skal reduceres til 2–3 områder til yderligere undersøgelser.
Naturstyrelsen har kortlagt og beskrevet arealbindingerne, og Skive Kommune har bidraget
med de lokale oplysninger, som kan findes i notatet i denne rapport som bilag A. Notatet
indeholder også kommunens synspunkter angående lokalisering af slutdepot i området og
kommunens fremtidige forhold, som ikke findes i hovedteksten. GEUS har stået for boringer og tolkning af de nye oplysninger, vurdering af grundvands- og drikkevandsforhold,
jordskælvsvurdering, kontakt til kommunen samt sammenskrevet rapporten.
Beskrivelse af den indledende geologiske kortlægning kan ses i GEUS rapport no. 9
(2011), i DD,GEUS & SIS (2011) og i Gravesen med flere (2011 a, b, c), transportstudier i
SIS (2011) og depotkoncepter og risikovurderinger i DD (2011).
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2. Områdets beliggenhed
Området ligger vest for Skive by ved Skive fjord, Limfjorden og er en del af Skive Kommune. Beliggenheden kan ses på Fig. 1.

A.

B.

Fig. 1. A. Beliggenheden er i det nordlige Jylland ved Limfjorden.
B. Detaljeret kort af området vest for Skive.
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Områdets størrelse er ca. 18.5 km2. Området er valgt større end det behov for areal, der er
brug for til et slutdepot (anslået størrelse 150 x 150 m), og langt størstedelen af området
skal således ikke anvendes. Det vil derfor være muligt at vælge en lokalisering indenfor
området, som er optimal i forhold til de krav, der vil blive stillet til den endelige udpegning.
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3. Terræn
Området inkluderer to forskellige typer landskaber. Den nordlige halvdel er et højtliggende,
ondulerende morænelandskab med smeltevandssand og -grusaflejringer. Terrænet ligger
mellem ca. kote + 10 m og kote + 40 m. Det indeholder ingen søer, men er skåret af adskillige vandløb.
De to dele af området er adskilt af en inaktiv, overvokset svagt hældende skråning. Den
sydlige halvdel af området er en lavtliggende ådal, som er udviklet på en øst–vestorienteret tidligere hedeslette. Det meste af terrænet er beliggende omkring kote + 5 m.
Dele af området er vandfyldt og karakteriseret af små vandhuller og vandfyldte enge.
Den intense opdyrkning gør at overfladeprocesser forgår langsomt og udramatisk. De mest
dynamiske steder er omkring vandløbene.

Fig. 2. Skive-området set fra hovedvejen og mod øst. Skive by kan ses i horisonten.
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4. Boringer
Der findes adskillige boringer I området. Boremetoderne giver ved normal procedure gode
boreprøver af de palæogene, neogene og kvartære aflejringer. De fleste prøver er blevet
beskrevet lithologisk, mens kun få prøver er dateret ved biostratigrafiske metoder. Der er
ikke foretaget geofysiske undersøgelser i området
Et kort over boringernes placering kan ses på fig. 3.

Fig. 3. Kort med borehulspositioner fra GEUS Jupiter boringsdatabase (www.geus.dk).
Signaturer: 45. 419: DGU nr.; Blå prik: vandforsyningsboring; Rød prik: geoteknisk boring;
Pink prik: råstofboring; Grøn prik: andre formål; Lyserød prik: nedlagt boring; Sort prik:
ukendt formål.
De fleste boringer er vandforsyningsboringer til husholdninger, små gårde og andre lokale
behov.

4.1 Nye boringer
På kortet fig. 4 kan beliggenheden af de nye boringer ses (DGU nr. 55.1228 og 55.1129).
Boreprofiler og borehulslogs kan ses i bilag B. De overordnede profiler er følgende:
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DGU nr. 55.1228
0–1 m Terrigen Postglacial, muld
1–6 m Kvartær moræneler, oxideret
6–14 m Kvartær moræneler, reduceret
14–48 m marin Miocæn, Vejle Fjord Formation
48–51 m marin Oligocæn, Brejning Formation
DGU nr. 55.1229
0–4 m Fyld
4–9 m antagelig fyld
9–12 m Kvartær smeltevandssand
12–13 m Kvartær lokalmoræneler
13–30 m marin Miocæn, Vejle Fjord Formation
30–50 m marin Oligocæn, Brejning Formation

Fig. 4. Detaljeret borehulskort over området. Signaturer: se fig. 3 (GEUS Jupiterdatabase,
www.geus.dk).
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5. Geologi
De geologiske forhold skal være ensartede og stabile inden for området, og de skal bidrage
til et slutdepots stabilitet. De geologiske lag skal medvirke til at isolere affaldet fra omgivelserne ved at omslutte eller underlejre depotet. Aflejringerne skal være lav-permeable og
bidrage til at binde de radioaktive komponenter fra et eventuelt udslip fra et depot (Beslutningsgrundlaget fra 2007).

5.1 Aflejringer og jordarter
Det er forventet at aflejringerne på prækvartæroverfladen er fra Oligocæn og Miocæn (Fig.
5). Adskillige boringer når oligocæne eller miocæne aflejringer under 5–10 m kvartære aflejringer.

Fig. 5. Inddeling af de geologiske tidsafsnit. Aflejringerne i Skive Vest-området er fra
Kvartær, Oligocæn,og Miocæn (Fra GeologiskNyt nr.1/2010).
I Lyby klint nord for området kan aflejringerne ses. Her findes sortbrune og brune glimmerholdige ler- og silt-aflejringer med konkretioner (krabbeboller) fra Oligocæn. Der træffes
sandlag med grus og lerjernsten, som også regnes for at stamme fra Oligocæn. Aflejringerne tilhører den øvre oligocæne Brejning Formation (Fig. 6).
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Fig. 6. Lyby Klint. Sortbrunt siltet glimmerler fra Brejning Formationen.

De oligocæne aflejringer kan også ses ved Mogenstrup Strand nord for Lyby strand.
I den sydvestlige udkant af Skive, i lergraven ved Hesselbjerg er oligocænt ler blevet gravet
i adskillige år, og området er stadig et råstofinteresseområde. Leret er finkornet og siltet,
grøngråt, stedvist kalkholdigt, med glimmer, glaukonit og pyrit. Store konkretioner op til
meter størrelse af opsprækket lerjernsten forekommer (kaldet septarier). Leret kaldes Skive
Ler, og det har samme alder som Branden Ler fra Øvre Oligocæn.
Boringer viser, at Skive Leret findes i den østlige det af området rundt om lergraven, hvor få
boringer når ned til ca. 100 m´s dybde. Det laminerede ler varierer i farve fra grøn, grøngrå
til sortgrøn, og det indeholder få skaller og konkretioner. Alderen er Øvre Oligocæn baseret
på foraminifer-analyser af boreprøver.
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I boringer i den midterste del af området frem til omkring Hvidbjerg dominerer ler fra Brejning Formationen. Det er sort, sortbrunt eller mørkebrunt glimmerholdigt, lagdelt siltet, ret
fedt eller fedt ler. Det indeholder også silt og sandlinser og tynde sandstenslag. Der er et
indhold af glaukonit og pyritstænger og desuden en del skalfragmenter og foraminiferer.
Leret er blevet dateret til Øvre Oligocæn, og formationen er mindst 20 m tyk i området (Fig.
7).
Mod vest træffes aflejringer af glimmerler og glimmersand tilhørende den nedre miocæne
Vejle Fjord Formation. Den består af mørkebrunt og sortbrunt glimmerholdigt siltet ler og
leret silt. Leret er ofte lagdelt og indeholder også pyrit og stedvis små skalfragmenter. Formationen er mindst 34 m tyk i området.

Fig. 7. Del af Geologisk Basisdata Kort 1115 I Struer. De nye boringer er ikke med på kortet. Original skala 1:50.000 (From Gravesen, 1989). Signaturforklaring se fig. 8.
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Fig.8. Signaturforklaring til det geologiske basisdatakort 1115 I Struer, figur 7 (Fra Andersen & Gravesen, 1989).

Aflejringerne fra de tre formationer er dannet i havet, og derfor må det forventes, at de har
stor horisontal udbredelse.
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Fig. 9. Geologisk profil øst–vest fra Lund til Rettrup. De tre oligocæne formationer med
glimmerler er markeret med lyseblå, mens moræneler er brun og smeltevandssand- og
grus er rød. Overhøjning: ca. 25 X.

Et vest–øst-orienteret profil gennem området ses på fig. 9.
Overfladegeologien er domineret af kvartære aflejringer (Fig. 10). Mod nord dominerer moræneler, men mod syd i ådalen og på dens skrænter, fra Skive og mod vest til Sønder Lem,
forekommer der smeltevandssand- og grus. Postglaciale ferskvandsaflejringer dækker
smeltevandsaflejringerne midt i dalen. Karup Å har udløb ved Skive, og marine postglaciale
aflejringer findes her ovenpå ferskvandsaflejringerne.
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Fig. 10. Kort over de kvartære overfladeaflejringer. (Fra GEUS´s Hjemmeside. www.geus.
dk, efter Pedersen, 1989). Signaturer: Brun: moræneler; Rød: smeltevandssand og -grus;
Gul: senglacialt sand og grus; Grøn: postglaciale ferskvandsaflejringer; Blå: postglaciale
havaflejringer. Se fig. 3. for signaturforklaring til boringer.
Den dominerende aflejring i boringerne er moræneler. Boringerne viser, at den øvre moræneler er sandet, siltet, gråbrun til olivenbrun, kalkholdig og op til 9 m tyk. I moræneleret
ligger lag og linser af fint- til mellemkornet gruset smeltevandssand og -grus, ofte kalkfrit,
gulbrunt og op til 3,5 m tykt. I profilet fig. 9 ses det, at smeltevandssand er truffet i boringer
fra terræn til stedvis 12 m´s dybde.
Der findes også stedvis lag af smeltevandsler og -silt. Nogle steder i kanten af området (Hem, Krarup, Hesselbjerg) forekommer der op til 37 m tykke lag af gulbrune og kalkfri
til kalkholdige aflejringer af smeltevandssand og -grus.
De postglaciale aflejringer består af tynde marine lag og af op til 3 m tykke lag af
ferskvandstørv og ler.

5.2 Mineralogi og geokemi
De geokemiske forhold i aflejringerne har betydning for, hvordan eventuelt radioaktivt materiale opfører sig, hvis det lækker fra et slutdepot og ud i de omgivende geologiske lag.
Et vigtigt element er, at det radioaktive materiale kan binde sig til aflejringerne. Derfor har
aflejringernes mineralogiske sammensætning betydning. Nedenfor gennemgås en række af
de jordartstyper, som er fundet i området. Da der ikke er direkte data om områdets aflejringer, anvendes informationer fra nærliggende daglokaliteter og en velundersøgt boring ved

GEUS

16

Harre på Salling (DGU nr.46.611), som kan give en størrelsesorden for jordarternes egenskaber.
Binding - adsorption
Et vigtigt element er, at det radioaktive materiale kan binde sig til aflejringerne. De øverste
kvartære lag består af moræneler og smeltevandsaflejringer og herfra kendes ingen analyser.
Vejle Fjord Formationen består af silt med et mindre ler-indhold. Der er 15-30 % smectit,
40 % illit og 30 % kaolinit i gennemsnit.
Ler fra Brejning Formationen består af 50 % i lerfraktionen og 40 % silt med ganske lidt
grovere materiale bl.a. glaukonit og pyrit (10 %). Ler-mineralogien er 30–40 % smectit, 36–
40 % illit og op til 30 % kaolinit. I Østjylland kan leret have en anden sammensætning.
I Skive Leret er lermineralogien: 53 % smectit, 26 % illit og 21 % kaolinit.
Branden Leret består af 50 % ler-fraktion og 50 % silt, og mineralogien er 20–50 % smectit,
30–60 % illit og resten kaolinit.
Lermineraler, især smectit-lermineraler er særligt velegnede til at binde radioaktivt materiale. De er til stede i forholdsvis stor, men varierende mængde i aflejringerne. Dette betyder,
at leraflejringerne har et potentiale for at binde de radioaktive komponenter.
Redox forhold
Radionukleidernes opførsel i forhold til iltforholdene i jordlag og jordvand (Redoxforhold) vil
afhænge af hvilke typer kemiske forbindelser og kemiske egenskaber, der er tale om. Desuden har komponenternes koncentrationer i jordlag og vand samt pH betydning for de processer, der vil forløbe.
I de øverste jordlag er der ilt til stede (oxiderede zone), og denne ilt kan f.eks. medvirke til
at nogle radioaktive komponenter kan gøres mobile og her ved lettere transporteres. Omvendt vil forholdene i den iltfrie zone (reducerede zone) f.eks. medvirke til binde og fastholde andre radioaktive komponenter.
I området ser den oxiderede zone ud til at strække sig ned til 9 m under terræn. Det vil sige, at det meste af det kvartære moræneler og de palæogene aflejringer fra Vejle Fjord
Formationen, Brejning Formationen, Skiver Leret og Branden Leret ligger i den reducerede
zone.
Naturlige radioaktive komponenter i aflejringerne
Når der skal udføres monitering omkring et etableret slutdepot er det vigtig at kende udgangsradioaktiviteten (Base-line). Der kendes få værdier fra området for radium i glimmerler på 39 Bq/kg og i Brejning Formationens ler på 52–53 Bq/kg.
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5.3 Strukturelle forhold
Storskala strukturer
Der er tilsyneladende ingen strukturer som skærer prækvartæroverfladen inden for området, men området er beliggende mellem flere saltdiapirer og -strukturer. Skive saltstrukturen findes under området, og bevægelser gennem og efter aflejring af palæogent ler kan
have haft indflydelse på aflejringsmønster og senere erosion. Saltstrukturens top ligger i
2500–3000 m´s dybde (Fig. 11). På selve Skive saltstrukturen findes Basis Skrivekridt i
1000 m´s dybde, og en normal forkastning skærer den sydlige del af strukturen i denne
dybde. Dybere nede i ældre aflejringer er også kortlagt forkastninger.

Figur 11. Kort over dybden til basis af Kridt. Kurverne er i meter. Blå er dybeste områder,
grøn er mellemdybe områder og rød er de højest liggende områder. Saltdiapirerne i Norddanmark er vist med sort linjeafgrænsning. Der ses også højtliggende strukturer (mulige
saltstrukturer) som cirkulære gule områder (Fra Japsen & Langtofte, 1991).

Tilstedeværelse af glimmerlersflager i de glaciale aflejringer viser, at glacialtektoniske forstyrrelser er sket gennem istiderne.
Begravede dale findes nordvest og syd for området, men er ikke kortlagt inden for området
(Fig. 12). Der er et kompliceret dalsystem øst og syd for Skive. Dalen er eroderet ned i
Oligocæn glimmerler til en dybde af ca. kote – 85 m. Det meste af dalsystemet er helt begravet.
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Nordvest for Skive og nord for Hem er kortlagt en tynd begravet dal.

Fig. 12. Kort over begravede dale omkring området. Kortgrundlag: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen (Fra Jørgensen & Sandersen, 2009)
Sprækker og sandlinser
Moræneler, som overlejrer de palæogene og neogene aflejringer, indeholder erfaringsmæssigt lodrette, skrå og vandrette sprækkesystemer ned til mindst 8–10 m´s dybde.
Sprækkesystemerne fungerer som makroporer, der kan transportere vand og opløst stof.
Moræneler indeholder også vandfyldte sandlinser og kombinationen af makroporer og
sandlinser kan fungere som effektive transportveje for vand og stof nedad i jordlagene.
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5.4 Geologisk model
Den geologiske model i området består af følgende enheder (Fig. 13)

A. Postglacialt ferskvands- og marin gytje og tørv, op til 3 m tyk.
B. Kvartær moræneler med smeltevandsler, siltet sand og grus. Fra 5 m til 13 m tyk.
C. Kvartær smeltevandssand og -grus, op til 37 m tyk.
D. Miocæn brunt, glimmersand, silt og ler: Vejle Fjord Formation mod vest, op til 30 m
tyk.
E. Oligocæn glimmerler med silt og sand, Brejning Formation, mod øst op til 40 m tyk.
F. Oligocæn finkornet grønt ler fra Skive Ler/Branden Ler, mod øst op til 90 m tyk.

Fig.13. Skematisk geologisk model for området. Grøn farve: postglaciale ferskvands- og
marine aflejringer; brun: moræneler og smeltevandsler; rød farve: smeltevandssand og –
grus.
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5.5 Konklusion
I området findes ældre, tykke, finkornede leraflejringer fra tre-fire formationer fra PalæogenNeogen (op til 100 m), og de har stor horisontal udbredelse. Lagene er uforstyrrede inden
for området. Lerarternes egenskaber vil kunne tilbageholde et eventuelt udslip af radioaktivt
materiale fra et depot. De overlejres af yngre kvartære aflejringer i form af især moræneler,
men også smeltevandssand og grus optræder flere steder. Moræneler indeholder erfaringsmæssigt sprækker og sandlinser.
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6. Seismisk aktivitet og jordskælv
Slutdepotet bør placeres i et jordskælvsmæssigt stabilt område uden brudlinjer/forkastninger i de geologiske lag (Beslutningsgrundlaget fra 2007).
Formålet med denne redegørelse er at gennemgå kendt jordskælvsaktivitet i de områder,
der er udpeget som mulige depotsteder for dansk atomaffald. Gennemgangen inkluderer
en evaluering af historiske beretninger fra 1677 til 1929 om jordskælv, såvel som en gennemgang af alle instrumentelt registrerede rystelser, som eksisterer fra 1930 til i dag. Der
er ikke indsamlet nye data i forbindelse med undersøgelsen.

6.1

Metoder og anvendte begreber

Mulighederne for at evaluere rystelser på dansk område er væsentlig forskellige for tiden
før 1930 end for tiden efter 1930. Det skyldes, at den første danske seismograf blev taget i
brug i 1930. Rystelser, som er mærket i Danmark før 1930, kan udelukkende evalueres ud
fra historiske beretninger, og der er ingen samtidige instrumentelle data til at understøtte
konklusionerne.
Et jordskælvs styrke kan opgøres på to fundamentalt forskellige måder:
1) Jordskælvets størrelse på Richterskalaen kan udregnes ved hjælp af instrumentelle
målinger (seismogrammer) og en matematisk formel. Denne størrelse er et mål for, hvor
meget en seismograf ville ryste, hvis den stod 100 km fra epicentret. Richterskalaen er
logaritmisk, dvs. et jordskælv som måler 4 på Richterskalaen, giver 10 gange så stort udslag på seismografen som et jordskælv der måler 3 på Richterskalaen. Richterskalaen har
hverken en øvre eller en nedre grænse. Det største danske jordskælv, som er målt på denne måde, fandt sted i Kattegat d. 15. juni 1985. Det målte 4,7 på Richterskalaen.
2) Mercalli-skalaen er en intensitetsskala, som bruges til at beskrive jordskælvets virkning på mennesker, bygninger og natur. Skalaen har 12 trin, hvor 1 anvendes når jordskælvet ikke kunne mærkes, og 12 beskriver komplet ødelæggelse. 3–4 på Mercalliskalaen betyder, at rystelserne fra et jordskælv tydeligt kunne mærkes inden døre med
knirken og raslen i huset. 5 på Mercalli-skalaen betyder, at rystelserne var kraftige nok til at
få f.eks. en hængelampe til at svinge eller få små, løse genstande på et bord til at rykke
sig. Det største danske jordskælv, som er målt på denne måde, fandt sted d. 3. april 1841 i
Nordsøen ud for Thy. Her nåede intensiteten op på 7, som beskriver at der var skader på
middelgode bygninger, i dette tilfælde revner i kirker og nedfaldne skorstene.
Richterskalaen har den fordel i forhold til Mercalli-skalaen, at der ikke indgår menneskelige
skøn, når størrelsen skal bestemmes. Ved moderne jordskælvsstudier benyttes begge skalaer, da det derved er muligt at sammenligne moderne jordskælv med de historiske.
Uden instrumentelle data er det hverken muligt at beregne et jordskælvs epicenter eller
dets styrke på Richterskalaen, som er et mål for hvor store rystelser der registreres på
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seismograferne. Et pålideligt Richtertal kan derfor kun tilknyttes jordskælv efter 1930. Ældre jordskælvs styrke angives derfor i stedet på Mercalli-skalaen, som er en 12-trins skala
der beskriver et jordskælvs virkning på mennesker, natur og bygninger. Det er vigtigt at
understrege, at et jordskælvs intensitet på Mercalli-skalaen ikke svarer til jordskælvets
størrelse målt på Richterskalaen. Ved at sammenligne ældre jordskælvs observerede intensitet på Mercalli-skalaen med nyere jordskælvs intensitet, vurderet ud fra de samme
kriterier i det samme område, er det i nogle tilfælde muligt at anslå et omtrentligt Richtertal
og ligeledes et omtrentligt epicenter.

6.2

De instrumentelt registrerede rystelser

Det er GEUS vurdering at alle jordskælv på dansk område siden 1930, som er mindst 3,0
på Richterskalaen, er blevet registreret. I de seneste 10 år er instrumenteringen forbedret
så meget at alle jordskælv over 2,5 på Richterskalaen er registeret. Mindre jordskælv er
også fanget af seismograferne, men det kan ikke garanteres at samtlige små rystelser er at
finde i databaserne.
Usikkerheden på de beregnede epicentre afhænger af antallet af seismografer, som har
registreret rystelsen, samt seismografernes geografiske fordeling i forhold til epicentret. De
større rystelser er typisk registreret på flere seismografer end de små, hvilket forbedrer
lokaliseringens nøjagtighed. Usikkerheden er større på de ældre jordskælv end på de nyeste. Konservativt sat er usikkerheden på de danske epicentre op til 50 km.
Der er foretaget databasesøgninger indenfor en radius af ca. 50 km fra de udpegede områder, dog ca. 75 km for Skives vedkommende da der er foretaget en samlet evaluering af
Skive, Thise og Hvidbjerg. Søgningen er gennemført i følgende databaser:
1. GEUS jordskælvsdatabase
2. International Seismological Centre On-Line Bulletin
3. Grünthal - Wahlström kataloget
Databasesøgningerne resulterer i bruttolister over registrerede rystelser, som kræver nærmere evaluering af en seismolog. Automatisk genererede jordskælvslister indeholder bl.a.
rystelser som er registreret på blot en enkelt eller to seismografer, og hvor usikkerheden på
det angivne epicenter nemt kan overstige 100 km. Dette er bl.a. tilfældet med den automatisk genererede jordskælvsliste, som kan findes på www.geus.dk. I denne rapport er disse
små og meget usikkert bestemte rystelser fjernet fra jordskælvslisten.
Forsvaret sprænger ofte gamle miner i de danske farvande. Rystelserne fra disse sprængninger registreres på seismograferne. I mange tilfælde oplyser SOK GEUS om sprængningerne, så de kan fjernes fra listerne over mulige jordskælv. Det er dog ikke altid, GEUS får
disse oplysninger, hvorfor jordskælvslisterne kan indeholde rystelser som stammer fra
sprængninger. Sprængninger som ikke er oplyst, kan i nogle tilfælde identificeres ved
nærmere granskning af seismogrammerne, men i tvivlstilfælde beholdes rystelsen på listen.
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6.3 Instrumentelt bestemte epicentre 1930–2012 i Nordvestjylland
Der er foretaget databasesøgninger inden for en radius af ca. 75 km fra Skive. Databasesøgningerne resulterede i 189 unikke events, som ikke entydigt er markeret som eksplosioner.
De registrerede rystelser har langt overvejende deres epicenter under Skagerrak og Nordsøen. Kun nogle få jordskælv har deres epicenter i eller nær Skive/Thise/Hvidbjerg. En
nærmere oversigt over de relevante rystelser følger her. Listen indeholder endvidere jordskælv med epicenter længere ude i havet, men som er kraftige nok til at rystelserne kunne
mærkes på land.
Dato
1954-10-18
1969-04-05
1978-04-26
1979-12-25
1980-12-12
1986-11-07
1994-11-02
1998-01-08
1998-07-08
2001-06-02
2001-09-15
2001-10-21
2003-07-10
2004-11-27
2010-02-19

Breddegrad
56.8460
57.1550
56.7460
56.7020
56.9430
56.4580
56.8900
56.9980
56.5630
56.8010
57.0460
56.7330
56.7450
56.8200
56.8740

Længdegrad
8.2910
6.7640
7.8120
8.7020
9.8850
8.0070
7.9720
8.5800
8.1020
7.8030
9.2870
7.6610
9.2830
8.3090
7.5810

Magnitude (Richter)
4,6 f
4,3 f
4,0
2,4
3,1
2,4
3,2
2,2
3,3 f
3,5 f
2,7
3,4 f
2,7 f
1,2
4,3 f

Usikkerhed i km
10/25
12/20
7/30
5/15
50/50
15/22
30/35
10/30
15/30
5/15
100/200

Magnitude angiver den beregnede størrelse på Richterskalaen. Et tilføjet ”f” betyder at
jordskælvet kunne mærkes i Danmark. Usikkerheden på det beregnede epicenter er angivet som ”usikkerhed i km på breddegraden/usikkerhed i km på længdegraden” (Fig. 14).
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Fig. 14. Kort over jordskælvs epicentre i Nordvestjylland. Jordskælvenes styrke i Richterskalaen ses ved hvert epicenter.

6.4 Præ-instrumentelle rystelser i Nordvestjylland
Præ-instrumentelle jordskælv kendes kun fra beretninger, og især i ældre beretninger kan
det være svært at skelne jordskælv fra andre naturfænomener såsom storm og tordenvejr.
Uden håndfaste målinger kendes, som ovenfor anført, hverken epicenter eller jordskælvets
størrelse på Richterskalaen. I nogle tilfælde er det muligt at angive et omtrentligt epicenter
og Richtertal, men disse skøn er behæftede med betragtelige usikkerheder.
Historiske beretninger indeholder mange værdifulde oplysninger om ældre jordskælv. Det
er dog vigtigt at læse de historiske beretninger kritisk, da de neutrale beskrivelser af rystel-

GEUS

25

serne ofte blandes med mere eller mindre fantasifulde fortolkninger og følgeslutninger på
grund af datidens begrænsede forståelse af geofysiske processer. Det er også vigtigt at
søge historiske oplysninger om en rystelse over et større geografisk område, og derved
sammenstykke et retvisende billede af rystelsernes udbredelse. F.eks. kunne det store,
ødelæggende Lissabon-jordskælv i 1755 mærkes tydeligt over det meste af Europa, men
hvis der kun hentes oplysninger om dette jordskælv fra meget lokale kilder i Danmark, kan
man fejlagtigt tro at der var tale om et lokalt, dansk jordskælv.
I nedenstående liste er medtaget 4 jordskælv i perioden 1931 til 1948, som er følt i Jylland,
men som vi ikke har digitale, instrumentelle data på.
1677-05-16: Ved Limfjorden, Vendsyssel. ”Men alligevel at Husene somme Steder bevægede sig, så gjorde det dog ingensteds Skade” Johnstrup, 1870; Lehmann, 1956
1745-02: Thyholm, måske Norge? (Lehmann, 1956). Johnstrup (1870) skriver om dette
jordskælv ”Paa Thyholm var et stærkt Jordskjælv hvoraf Bakker paa nogle Steder glede
ned i Stranden og Muren over Choret i Søndbjerg Kirke revnede”. Som Kilde til denne oplysning angiver Johnstrup Danske Atl. V. S 516. Han har flg. kommentar til oplysningerne:
”Da der ingen Datum anføres for dette Jordskjælv, kan man ikke afgjøre, om det er samtidigt med det, der sporedes d. 7 Febr. kl 9 ¼ Form. i Omegnen af Christianssand, og som
paa samme Dag skal være mærket i Nærheden af Kjøbenhavn. Kongl Sv. Vetensk Acad.
Handlingar. 1747 S. 233. Estimerede epicentre ligger i Kattegat, estimerede Richtertal
svinger fra 2,5 til 4,7 (Grüenthal & Wahlström (2012), GEUS)
1759-12-22: Danmark, især nordlige og østlige egne + Norge + Sverige (Lehmann, 1956).
Johnstrup (1870) skriver om dette jordskælv ”Hvorvidt det er rigtigt at opføre Jordskjælvet i
Aaret 1759 i denne Rubrik, er et stort Spørgsmål, da det kun støtter sig til Horrebows Beretning, som rigtignok alene omfatter Iagttagelserne i Sjælland. Af andre Meddelelser i
”Danske Post Tidender” for 1759-1760 fremgaaer det nemlig, at dette Jordskælv, som
utvivlsomt er det stærkeste der er Iagttaget i Danmark i dette Tidsrum, tillige har havt en
stor Udbredelse, eftersom man har sporet det paa hele Halvøen, i Fyen, i Sverig ligefra
Skaane op til Stockholm, saavelsom i den sydlige Deel af Norge. … men det er ikke muligt
af de mangelfulde Beretninger at udfinde, hvor Udgangspunktet egentlig har været, saa det
er usikkert, om det skal ansættes til Sjælland, det nordlige Jylland, hele Kridtformationen i
Danmark, eller maaske endog et Punkt i den sydvestlige Deel af Sverig.” Lehmann (1956)
betvivler, at dette jordskælv skulle være det kraftigste i Danmark, idet der kun findes sikre
beretninger om jordskælvets virkning på Sjælland, hvor det ikke anrettede skade. Grünthal
& Wahlström (2012) angiver, at jordskælvets epicenter har ligget i Kattegat og anslår et
Richtertal på 5,6. Sidstenævnte oplyster ikke en højeste intensitet for rystelserne.
1764: Ved Limfjorden. Eneste kendte materiale om dette jordskælv er et enkelt beskrivende
brev skrevet til G. Forchhammer i 1841. (Johnstrup, 1870).
1769-06-08: Salling. Nævnt i tabel i Lehmann (1956). Ingen yderligere oplysninger at finde.
Er ikke nævnt i Johnstrup (1870).
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1794-01-01: Mors +Norge. et hastigt forbifarende stød blev følt flere steder i Nykøbing Mors
og i Norge. Ingen beretninger om skader. Johnstrup (1870). Grünthal & Wahlström (2012)
angiver at jordskælvets epicenter har ligget i Skagerrak og anslår et Richtertal på 4,5.
1815-12-28: Aalborg og omegn. En kortvarig rystelse blev følt på begge sider af Limfjorden.
(Lehmann, 1956).
1841-04-03: Især Thy, Mors, Hanherred (+ sydlige Norge), Lehmann (1956) angiver intensitet op til 7 (Mercalli). Grüenthal & Wahlström (2012) angiver den højeste intensitet til 6
(Mercalli) og anslår et Richtertal på 4,5. Grüenthal & Wahlström (2012) placerer epicentret i
Nordsøen. GEUS placerer ligeledes epicenter i Nordsøen. Forskellige estimater af styrken
er mellem 4,4 og 5,3 på Richterskalaen. GEUS vurderer at intensiteten nåede op på 7 på
Mercalliskalaen ud fra beretninger om skader (Forchhammer (1841; 1869), selv når der
tages højde for datidens ringere byggestandard. Eksempler fra Forchhammer: ”I Thisted
faldt flere Skorsteenspiber ned, og flere bygninger fik Revner, een endda i den Grad at den
maatte nedrives. … Saaledes fik Kirken i Vestervig en Mængde Revner …”. På strækningen mellem Boddum og Klitmøller er der beretninger om at kalken faldt ned fra lofter og
vægge. På Mors revnede en kirke og enkelte skorstene faldt ned i Tødse (?). Nær Vestervig blev der observeret bølgende bevægelser i gulve. Der berettes om en kone i Vixøe (?)
hvis balje blev halvt tømt pga. jordens gyngende bevægelse. Der er mange beretninger om
revner i jorden efter jordskælvet, men Forchhammar forkaster de fleste som forårsaget af
andet end jordskælvet. En enkelt revne observeret i Vestervig Sogn, konkluderer Forchhammar (1869), er frembragt af jordskælvet. Revnen er ca. 20 alen lang (ca. 13 meter?) og
sydsiden af revnen er løftet 1-3 tommer op i forhold til nordsiden. Revnen blev dog først
opdaget tre uger efter jordskælvet. Beskrivelsen af revnen er troværdig, og vi har ingen
oplysninger, der modbeviser at revnen er frembragt af jordskælvet. Vi kender ikke til andre
jordskælv i Danmark, som har frembragt revner i jorden og bygningsskader i det omfang,
der er beskrevet her. Jordskælvet i 1841 er formodentlig det kraftigste som har ramt Danmark.
1844-12-21: Nordvestlige Jylland (Johnstrup 1870; Lehmann, 1956). Følt i Thy. Det østlige
Hanherred, på Mors, ved Agger og ned mod Ringkøbing.
1869-09-04: Fur, Salling (Johnstrup 1870; Lehmann, 1956). Kun følt i et mindre område på
Fur.
1895-12-16, Nordvestlige Jylland (+ Norge), Intensitet op til 4, Lehmann (1956). Hintze
(1896) betragtede jordskælvet som en svag gentagelse af 1841-jordskælvet, men da det er
følt med samme styrke i det sydlige Norge (Kolderup, 1913) konkluderer Lehmann at jordskælvet må have sit epicenter mellem de to lande. Grüenthal & Wahlström (2012) angiver
et epicenter i Skagerrak midt mellem Norge og Danmark, og anslår at jordskælvet var 4,1
på Richterskalaen.
1900-08-16: Nordvestlige Jylland, Intensitet op til 4, Lehmann (1956). Beskrives af Hintze
(1902) som et ret begrænset jordskælv. Følt i Thy, på Mors, samt på Agerø og Thyholm.
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1904-10-23: Oslo-fjord jordskælvet. I Danmark især følt i de nordlige og østlige egne, max
intensitet 5, Lehmann, 1956. Grüenthal & Wahlström (2012) angiver et Richtertal på 5,4.
1911-05-08: Stadil, Huseby Klit. Lille rystelse ved kysten nordvest for Ringkøbing. Rystelsen beskrives i Harboe (1915), som bl.a. skriver: ”… Et Sted på Husby Klit var Rystelsen
saa stærk, at Glassager i et skab klirrede…”. Dette svarer til en max intensitet på 4 på Mercalli skalaen.
1912-03-27: Vestlige Jylland; Hurup by, Mollerup, Frøslevvang, Thisted, Vestervig. Max
intensitet 4, Harboe (1915). Svarer til udbredelsen af nutidige jordskælv i Skagerrak og
Nordsøen.
1912-12-01: Nordvestlige Jylland. Harboe (1915) indsamlede 15 beretninger fra lokaliteter
hvor jordskælvet var følt. Indberetterne er spredt over et stort område, og Harboes intensiteter er derfor behæftet med betragtelig usikkerked. Lehmann (1956) genevaluerer jordskælvet og angiver en max intensitet på 4. Harboe placerer jordskælvets epicenter nær
Odby eller Oddesund Syd, men udbredelsen er også forenelig med et epicenter i Nordsøen
eller Skagerrak, som ud fra moderne kendskab til jordskælv er mindst lige så sandsynligt.
Grüenthal & Wahlström (2012) angiver et epicenter i Nordsøen og en anslået størrelse på
Richterskalaen til 4,0.
1913-07-29: Ringkøbing, vestlige Jylland, max intensitet 5, Lehmann, 1956 + Harboe 1915.
Harboe mente intensiteten var oppe på 6, men det tilbagevises af Lehmann. Harboe modtog 64 henvendelser fra folk som havde mærket jordskælvet og når op på information fra
106 lokaliteter ved at søge oplysninger i aviserne. Lehmann (1956) gør opmærksom på, at
der var særlig interesse for at indsamle oplysninger om rystelserne i Kolding og Odense, og
at denne interesse har skævvredet data. Jordskælvet blev følt i en stor del af det centrale
og vestlige Jylland, på Fyn og det vestlige Sjælland. Grüenthal & Wahlström (2012) angiver
et epicenter ved Ringkøbing og en anslået størrelse på Richterskalaen til 4,2.
1929-05-23: Nordvestlige Jylland +Norge, max intensitet 4, Lehmann 1956. Jordskælvet er
følt i både Danmark og Norge. Lehmann konkluderer at jordskælvet har sit epicenter i havet
mellem de to lande, og det er præcis hvor Grüenthal & Wahlström (2012) angiver epicentret til at være. Jordskælvets styrke på Richterskalaen er anslået til 4,4.
1929-05-30: Nordvestlige Jylland +Norge, max intensitet 4, Lehmann 1956. Jordskælvet er
følt i både Danmark og Norge. Lehmann konkluderer at jordskælvet har sit epicenter i havet
mellem de to lande, og det er præcis hvor Grüenthal & Wahlström (2012) angiver epicentret til at være. Jordskælvets styrke på Richterskalaen er anslået til 4,3.
1931-06-07: Sydvestlige Jylland mm, epicenter i Nordsøen nær det sydlige Storbritannien
(Gregersen et al 1998). Max intensitet 4 (Lehmann, 1956)
1932-10-30: Sydthy, Mors, max intensitet 4, Lehmann (1956).
1941-11-28: Stærkest på Mors og i Salling, men også følt i Thy, Lemvig, Struer, Vemb,
Holstebro, Herning, Ringkøbing. Epicenter ved Salling, max intensitet 4, Lehmann (1956).
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1948-05-07: Følt i Thisted, udbredelse ikke undersøgt. Lehmann (1956).

6.5 Diskussion
Danmark og især de danske farvande rammes jævnligt af meget små jordskælv. De færreste af disse jordskælv er kraftige nok til, at mennesker kan opfange de svage rystelser. Det
hænder dog, at de danske jordskælv er kraftige nok til, at også mennesker lægger mærke
til rystelserne, men egentlige bygningsskader forårsagede af rystelser fra jordskælv er meget sjældne. Der har dog været enkelte historiske eksempler på skader. Særligt jordskælvet i 1841 som med stor sandsynlighed forårsagede en mindre, men synlig forskydning i
jordoverfladen er bemærkelsesværdigt.
Lignende forskydninger er observeret ved moderne jordskælv i udlandet, f.eks. jordskælvet i Kaliningrad i 2004 som målte 5,0 på Richterskalaen. Her blev det konkluderet, at
mindre forskydninger i jordlagene skyldtes sekundære effekter – sedimenter som satte sig
pga. rystelserne – og at der ikke var tale om dybere forskydninger på en overfladenær forkastning. Jordskælvet i 1841 er sandsynligvis det kraftigste jordskælv som nogensinde er
registeret på dansk område, og det må forventes at jordskælv af sammenlignelig styrke –
måske endda lidt kraftigere – kan forekomme i fremtiden.
Seismisiteten i hele Danmark er meget lav, men en lille smule højere i det nordvestlige
Jylland end i resten af landet.

6.6 Konklusion
Det nordvestlige Jylland har lav til moderat seismisitet, men dog på et lidt højere niveau
end resten af landet. Der er mange små jordskælv i Nordsøen og Skagerrak og rystelserne
fra disse jordskælv kan med mellemrum mærkes på land. Der er også registreret enkelte
mindre jordskælv på land. Generelt medfører jordskælvene i området ingen skader på bygninger, men der har været enkelte historiske eksempler på det modsatte. Særlig jordskælvet i 1841 som med stor sandsynlighed forårsagede en synlig forskydning i jordoverfladen
er bemærkelsesværdigt. Det er sandsynligvis det kraftigste jordskælv som nogensinde er
registeret på dansk område, og det må forventes at jordskælv af sammenlignelig styrke –
muligvis lidt kraftigere – kan forekomme i fremtiden i samme område.
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7. Grundvand og drikkevand
For begrænse vands strømning væk fra depotet bør det ligge på/i lavpermeable bjergarter.
Det er bedst med lange strømningsveje og ringe strømning af grundvand. Der skal tages
hensyn til drikkevandsinteresser og ses bort fra OSD områder. Det skal sikres, at der ikke
sker forurening af drikkevandsressourcer (Beslutningsgrundlaget fra 2007).

7.1 Generelle forhold
I Skive Kommune findes der 9 udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD).
Inden for disse områder har Viborg Amt og nu Naturstyrelsen udført en detailkortlægning af
grundvandsressourcerne.
Området Skive Vest er ikke udpeget som OSD, og derfor findes der her ingen detailkortlægning ud over boringsoplysninger fra få boringer som er beskrevet i JUPITER-databasen.
Skive Vest-området var udpeget som drikkevandsområde i regionplanperioden 1989-2000,
men blev taget ud, da Viborg Amt på daværende tidspunkt valgte at reducere i antallet af
drikkevandsområder.
Områdeudpegningen fra 1989-2000 er lavet ud fra den betragtning, at dér hvor grundvandet ligger højt i terræn, skal grundvandet også beskyttes, hvilket er beskrevet i vejledning fra Miljøstyrelsen i 1995.
Den overordnede magasinopbygning på Salling er præget af begravede dalstrukturer. Der
findes således et sekundært grundvandsmagasin fra terræn og ned til ca. 25–30 meter.
Herunder finder man et øvre primært dybereliggende grundvandsmagasin, som er ca. 25 til
75 meter i tykkelse.
Enkelte steder, som fx i den begravede dal ved Breum ved Thise, findes et nedre primært
grundvandsmagasin mellem 110 og 170 m.u.t. Flere større vandværker indvinder fra det
nedre primære magasin bl.a. Breum og Vihøj vandværk. Det sekundære og det øvre primære magasin, som består af smeltevandssand, findes stort set på hele Salling. Det sekundære magasin og det øvre primære magasin er flere steder adskilt af et markant lerlag,
og der er således tydelig trykniveauforskel imellem det sekundære og det øvre primære
magasin.
Dybtliggende salt grundvand kendes fra områder med højtliggende permiske saltstrukturer
(diapirer) bl.a. fra Nordjylland, Sjælland og Lolland–Faster. Det høje porevandstryk i de
prætertiære lag kan få saltvandet til at bevæge sig opad. Forekomst af vandstandsende
tertiære (Palæogene og Neogene) lerlag vil medvirke til at det dybe saltvand ikke trænger
opad. I forbindelse med den dybtliggende Skive saltstruktur er der ikke konstateret salt
grundvand.
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7.2 Drikkevandsområder
De vigtigste grundvandsressourcer for drikkevandsforsyningen er udpeget som ’områder
med særlige drikkevandsinteresser’ (OSD), som skal dække det nuværende og fremtidige
behov for vand af drikkevandskvalitet. I disse områder skal der gøres en målrettet, ekstra
indsats for at beskytte grundvandet, som giver mulighed for at forebygge forurening og at
fjerne allerede eksisterende forurening.
OSD er kerneområderne i den målrettede grundvandsbeskyttelse. Det medfører, at sådanne områder betragtes som strategiske indvindingsområder, og at kommunerne i deres fysiske planlægning skal tage hensyn til grundvandsressourcerne samt indvindingsoplandene
til almene vandværker.
Ved forstudierne blev OSD-områderne ikke inddraget i kortlægningen, men det var ikke
muligt helt at undgå OD-områderne.
Fordeling af drikkevandsområder i Skive Vest-området kan ses på fig. 15 og 16. De er delvis klassificeret som området med begrænsede eller ingen drikkevandsinteresser og delvis
som områder med drikkevandsinteresser (OD).

Fig. 15. Kort over drikkevandsområder i Østsalling: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Områder med Drikkevandsinteresser (OD) og Områder med Begrænsede
Drikkevandsinteresser (OBD, vist med gult). Desuden ses også indsatsområder med hensyn til nitrat og nitratfølsomme indvindingsområder(NFI) (Fra www.miljoeportalen.dk).
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Fig. 16. Drikkevandsinteresser og vandindvinding i området. (Fra www.miljoeportalen.dk).
OBD-områder er vist med lys gul farve.

7.3 Lokale forhold
I Skive Vest-området findes et grundvandsskel, som er beliggende nord-syd-orienteret
gennem Hvidbjerg (Fig. 17). Denne beliggenhed bevirker, at en evt. udsivning af forurening
fra slutdepotet vil kunne strømme enten mod vest eller mod øst. Vandløbene i området,
Krarup Møllebæk, Kærsgaard og Rettrup Bæk afdræner grundvandet i området. Det vides
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dog ikke om en perkolatfane i grundvandet vil blive tilført vandløbene i sin fulde mængde
og strømme via Skive Å til Skive Fjord. Mod vest vil forurenet grundvand, der strømmer til
Rettrup Bæk blive ført videre ud mod Sdr. Lem Vig. For begge vandløbs vedkommende er
kontakten mellem vandløb og grundvand ikke undersøgt. Begge slutrecipienter har ringe
volumen og vandudskiftning, hvorfor en forurening kan resultere i forholdsvis høje koncentrationer.

Fig. 17. Grundvandspotentialelinjer (bleg lyserød), grundvandskel (blå linje) og grundvandets strømningsretninger (blå pile)(fra Skive Kommune, 2012a).

Vandløbet Krarup Møllebæk, der udspringer nord for Hvidbjerg, løber videre til Skive Å.
Vandføringen i vandløbet udgør i sommerperioder med tørt vejr ca. 25–30 l/s. Samtidig
bidrager vandløbet Hvidbjerg Bæk med en vandføring på ca. 10 l/s i sommerperioden. De i
alt 35–40 l/s er antagelig et udtryk for den mængde grundvand som vandløbene modtager
fra de underliggende grundvandsmagasiner. Det kan dog ikke udelukkes, at en vis del af
vandføringen skyldes drænafstrømning. Dette er imidlertid ikke undersøgt.
Vest for Hvidbjerg løber Rettrup Bæk og Kærsgaard Bæk, der sammen strømmer ud til
Rettrupkær Sø. Vandføringen udgør mellem 5 og 15 l/s i sommerperioden. Under forudsætning af at alt eller dele af perkolatetet fra slutdepotet strømmer ud i en af de to bække,
kan det ikke udelukkes at det kan forurene Rettrupkær Sø og Sdr. Lem Vig. Kontakten mellem grundvandet og bunden af de to bække er ikke undersøgt.
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I Skive Vest-området sker der ifølge modelberegninger en relativ stor grundvandsdannelse,
hvilket fremgår af den opstillede grundvandsmodel for Salling. Grundvandsdannelsen udgør mellem 400 og 450 mm/år. Den relativt store grundvandsdannelse kan ikke genfindes i
medianminimumsvandføringen i vandløbene i området.
Tilstedeværelsen af eventuelle begravede dale og grundvandsmæssige forhold er på
nuværende tidspunkt ukendt for området.

7.4 Konklusion
Der er små, lokale overfladenære grundvandsmagasiner i form af tynde sand-grus aflejringer, der anvendes til enkeltvandforsyning m.m. Dybtliggende grundvandsmagasiner af sand og grus er ikke påvist i området.
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8. Klima og Klimaændringer
Klimaændringer og havstigninger bør ikke kunne påvirke slutdepotet i væsentlig grad.

8.1 Temperatur og nedbør, storme og ekstremer
DMI's beregninger med globale og regionale klimamodeller viser følgende generelle udvikling for klimaet i Danmark i 2100 i forhold til 1990 for A2- og B2-scenarierne (Fra DMIs
hjemmeside):








En stigning i den årlige middeltemperatur på 0,7–4,6° C. Opvarmningen er størst
om natten. Der er kun lille forskel på temperaturstigningen sommer og vinter.
En moderat stigning i vinternedbøren (20–40 % af den nuværende nedbør).
En tendens til flere episoder med meget kraftig nedbør, især om efteråret.
I vækstsæsonen længere perioder uden nedbør (øget tørkerisiko).
Jordfugtighed aftager, især i forårs- og sommermånederne.
Styrken i de kraftigste storme omkring Danmark vil sandsynligvis forøges.
Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100–200 år på grund af klimaforandringer. Stigningsraten er forbundet med en del usikkerhed - især på grund af usikkerhed i bidraget fra smeltende gletsjere og iskapper. Havspejlet omkring Danmark
forventes at stige 0,2 m – 1,4 m frem til år 2100. Stigningen kompenseres delvist af
landhævninger, ligesom der er mindre forskelle i havspejlsændringerne mellem
landsdelene. Ændringerne i havniveau vil sammen med ændrede vindmønstre føre
til øgede stormflodshøjder. Se mere i temaet: Fremtidens vandstand.

8.2 Havniveauændringer
For det globale havområde regnes der med en havstigning på grund af smeltning af de
store gletsjere ved polerne og på grund af varmeudvidelse af havvandet. Der findes en
række forskellige modeller (IPCCs modeller) som giver forskellige forudsigelser frem til
2100: Mellem 11 og 65 cm´s stigning, mellem 16 og 75 cm´s stigning og mellem 10 og 90
cm´s stigning. De forholdsvis store forskelle i modelforudsigelserne skyldes modelusikkerheder. Nyere forudsigelser peger på endnu højere stigninger af havspejlet omkring Danmark på 80 cm ± 60 cm til max. 1,5 m år 2100. Mod år 2200 kan der komme yderligere
stigninger, men estimater heraf er yderst vanskelige og behæftet med meget stor usikkerhed.
Skive området består af to overordnede, meget forskellige landskabstyper: et nordligt og et
sydligt. Det nordlige område, der er et bakkelandskab med flere vandløb, ligger i kote ca.
+10 til 40 m. Det sydlige område er et meget fladt landskab, hvilket hænger sammen med
at det er en ådal udviklet på en tidligere hedeslette. Terrænet ligger næsten overalt omkring
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5 m.o.h.. Det er lokalt ret fugtigt, med flere kær/moser og en enkelt sø, Rettrupkær Sø. De
to hoved-landskabselementer er adskilt af en inaktiv, overgroet klint.
Selv om der f.eks. påregnes en vandstandsstigning på maks. 1,5 m i det danske havområde (år 2100), vil det ikke overskylle Skive-området. Man må dog forvente at den sydlige del
af området vil blive endnu mere vådt, når grundvandsspejlet - alt andet lige - stiger som
følge af et stigende havspejl. Den vertikale landhævning i området er vurderet til at være på
omkring + 0,50 mm pr. år, og hvis den forsætter fremover vil den, om end i meget beskedent omfang, medvirke til at reducere effekten af havstigningen.

8.3 Ekstreme hændelser
Skive-området er ikke eksponeret for stormfloder og oversvømmelser fra havsiden, dels på
grund af den geografiske placering i en afstand fra kysten og dels på grund af niveauet af
terrænet. Ekstrem-nedbør kan påvirke vandføringen i vandløbene og øgede nedbørsmængder i kombination med stigende grundvandsspejl vil formentlig medføre at arealerne
af de vandlidende områder, ikke mindst i den sydlige del af Skive-området, vil blive større.
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9. Arealforhold og bindinger
Inden for og i områderne rundt om Thise har arealanvendelse og planlægningen medført
en række reguleringer under forskellige plan- og miljølove. Disse forhold vil blive berørt
nedenfor.
I og omkring Thise er opgjort fordeling og antal indbyggere samt afstand til bymæssig bebyggelse.
Fordeling og antal af indbyggere er følgende:
Skive: 20562 indbyggere (2012)
Højslev Stationsby: 2728 indbyggere (2012)
Hem: 596 indbyggere (2011)
Rønbjerg Stationsby: 375 indbyggere (2011)
Hvidbjerg 356 indbyggere (2011)
Rettrup: Mindre end 200 indbyggere
Afstand til bymæssig bebyggelse (fra nærmeste afgrænsning af området):
Skive: ca. 1 km
Højslev Stationsby: ca. 8 km
Hem: ca. 1,5 km
Rønbjerg Stationsby: ca. 1,5 km
Afsnit 9 bygger på notaterne fra Skive Kommuner (Skive Kommune, 2012a,b).
Skive Vest er et 18,5 km2 stort areal, der strækker sig fra 1 til 8 km vest for Skive bys udkant. I arealet ligger landsbyerne Hvidbjerg og Rettrup, samt de mere spredte bebyggelser
ved Krarup, samt Hvidbjerg Kær og Kisum Kær.
Det berørte areal består af to markant forskellige landskabsformer. Mod syd et lavtliggende mose/engområde, tidligere stenalderfjord, nu benævnt Rettrup Kær, Hvidbjerg Kær
og Kisum Kær.
Nord for dette ses det opdyrkede moræneland, der stiger markant fra engområdet op
til kote + 40 m. De forskellige vådområder fremgår tydeligst af de gamle målebordsblade,
hvor det også kan ses, at området har en klar afgrænsning i alle retninger med landsbyen
Hvidbjerg som et naturligt centrum og Hvidbjerg kirke markant placeret i landskabet.
Den nordlige del af området er krydset af en hovedvej (Holstebrovej) og adskillige mindre
veje. De to små landsbyer Rettrup og Hvidbjerg ligger langs hovedvejen, og der er også
enkeltejendomme langs vejen spredt i landskabet. Den lavtliggende del af området mod
syd er krydset af jernbanen i den sydøstlige del. Her er der kun få mindre veje og huse.
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Fig. 18. Kort over bindinger i Skive vest området (Naturstyrelsen,2012)..
Kortet er udarbejdet af Naturstyrelsen april 2012 på baggrund af de mest opdaterede data
(se bilag C). Kortene viser de eksisterende bindinger på området. Udover de viste bindinger er området også omfattet af kystnærhedszonen. Afgrænsningen for Skive-området (rød
linje) er ifølge den oprindelige udpegning, se Fig. 1.

Planloven
Der er vindmøller tre steder i den nordlige del af området: Nord og nordvest for Hvidbjerg
og nord for Krarup med bufferzoner omkring. Desuden er der arealreservation til statsvej og
til føring af el- og naturgasledning.
Lokalplaner (Fig. 19) findes omkring Hvidbjerg og vest for Skive. Byzone gælder delvis de
samme områder med tillæg ved Rettrup, mens det nordlige område vest for Skive ikke er
medtaget (Fig. 20).
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Fig. 19. Områder med lokalplaner vis med gule linjer (Fra Skive Kommune, 2012b).

Fig. 20. Byzoner vist med røde områder (Fra Skive Kommune, 2012b).

9.1 Natur, naturpleje og fredninger
1. Sjældne planter er fundet to steder i området: Ved Hesselbjerg og øst for Hvidbjerg
2. Forekomsten af beskyttede diger ses på fig. 21 spredt over området, mens beskyttede vandløb især ses i den vestlige og østlige del af området (Fig. 22)
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Fig. 21. Beskyttede diger er markeret med grøn stregsignatur (Fra Skive Kommune, 2012b)

Fig. 22 Beskyttede vandløb med bræmmer om er markeret med blå stregsignatur (Fra Skive Kommune, 2012b).
3. Fredsskov er lokaliseret i den sydlige lavereliggende del af området bl.a. i Hvidbjerg
Plantage (Fig. 23). Forekomsten af beskyttede naturtyper findes især i den østlige
del, bl.a. ved Rettrupkær Sø (Fig. 24).

Fig. 23. Fredsskov markeret med grøn signatur beliggende i den sydlige del af området
(Fra Skive Kommune, 2012b).
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Fig. 24. Beskyttede naturtyper med priksignatur i den vestlige del af området (Fra Skive
Kommune, 2012b).
4. Forekomst af byggelinjer omkring fredede områder ses på fig. 25. Det gælder både
omkring natur og historiske mindesmærker. Desuden er der forekomst af sø- og åbeskyttelseslinjer.

Fig.25. Byggelinjer omkring fredede områder vist med forskellig farvet stregsignatur
(Fra Skive kommune, 2012b).
5. Udpegning af skovrejsningsområde er vist på fig. 26, mens tilstedeværelsen af særlige beskyttelsesområder ses på fig. 27. Endelig er lavbund med potentielle vådområder vist på fig. 28.
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Fig. 26. Skovrejsningsområder vist med rød og grøn linjering (Fra Skive Kommune,
2012b).

Fig. 27. Særlige beskyttelsesområder vist med grøn linjering (Fra Skive Kommune,
2012b).

Fig. 28. Lavbund med potentielle vådområder vist med lyseblå linjering (Fra Skive Kommune, 2012b).
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9.2 Historiske mindesmærker og fredninger
Nedenstående følger en oversigt over fortidsminderne i området.

Fig. 29. Kopi af Høje målebordsblade 1842-92 (KMS). Lokaliteter er markeret med
prikker.
Om landsbyen Hvidbjerg
På begge sider af landevejen ligger bebyggelser fra yngre bronzealder, der ikke er afgrænset i nogen retning. De er dokumenteret i 4 udgravninger foretaget i perioden 1989–2009
(Fig. 29).
På den sydvendte skråning i det østlige parcelhuskvarter og syd herfor ned mod engene lå ældre jernalders bebyggelser og gravfelter. Der er tale om udgravninger fra 1940–
50érne, hvor der gravedes i meget små felter, og der er ingen afgrænsning på bebyggelsen.
I det nye vestlige parcelhuskvarter udgravedes i 2003 et område på 3 ha. Her blev
fundet skjulte og ukendte fortidsminder - 10 hustomter og andre bebyggelsesspor fra ældre
jernalder, yngre jernalder, vikingetid og dele fra middelalderen. Stednavnet Hvidbjerg antyder, at landsbyen er opstået i vikingetiden.
Landsbykirken er placeret 500 m nord for den eksisterende landsby, og området mellem kirken og Hvidbjerg er ikke arkæologisk undersøgt. I kirken ses en middelalderlig runesten. Der er en 300 m Exner-zone omkring Hvidbjerg Kirke.
Der er med andre ord tale om en flyttelandsby, der kan følges fra bronzealder til nutid. Netop det forhold har gjort, at museet udpegede området til kulturarvsareal af regional betydning i 2005, da Kulturministeriet gav museerne til opgave at finde de vigtigste arealer i deres ansvarsområde (Fig. 30).
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Fig. 30. Kendte fortidsminder markeret med en prik. Prikken kan dække over udgravninger over store arealer. Kulturarvsareal: gult.
På det afgrænsede plateau nord for Hvidbjerg findes i dag kun få kendte arkæologiske
lokaliteter i form af overpløjede gravhøje. Det kan skyldes, at den moderne bebyggelsesaktivitet er koncentreret syd for landsbyen. Højnavnet Baunehøj, antyder, at der er tale om en
stor høj fra ældre bronzealder. Bebyggelsen kan ligge tæt på højen, men er ikke lokaliseret.
Udgravningsdokumentationen findes på Museum Salling, Arkæologi. Samt på www.kultur
arv.dk/fundogfortidsminder.

Området ved og syd for Rettrup
I landsbyen Rettrup og lige syd herfor er på skråningen ned mod engområdet meget få
arkæologiske fund.
I engområdet syd for Bønding og i Bønding Plantage findes hhv. 14 og 5 gravhøje,
hvoraf 3 er fredede. De resterende 16 gravhøje er overpløjede og aldrig undersøgt arkæologisk (Fig. 31).
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Fig. 31. Højkoncentrationen af gravhøje syd for Bønding. Lokaliteter vist med priksignatur.

Området ved Krarup
På det markante plateau ved Krarupgård, samt Kurgård findes to koncentrationer af overpløjede gravhøje (Fig. 32). Ved Krarup er der 4 høje i højkoncentration. Alle høje er overpløjede og højtliggende i terrænet. Der er kendskab til fund fra sten- og bronzealder i og
omkring disse høje.
I området mellem højene, på de lavere arealer er der enkelte fortidsminder bl.a. fra
jernalderen.

Fig. 32. Kendte arkæologiske lokaliteter i Krarup–Kurgårdområdet markeret med priksignatur.
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Vurdering af Skive Vest
Der er meget høj sandsynlighed for, at der i området nord og vest for Hvidbjerg, på skråningerne og arealet omkring kirken vil være skjulte fortidsminder af bebyggelse fra forskellige perioder af oldtiden.
Der er stor sandsynlighed for skjulte bebyggelser på plateauerne omkring højkoncentrationerne ved Kurgård og Karupgård.
Der er stor sandsynlighed for at støde på bebyggelsesspor fra stenalderen langs
skrænterne og ved højgruppen ved Bønding.
Hvidbjerg Kær og Kisum Kær kan ikke vurderes på grund af manglende oplysninger,
men i området vest herfor er under tørvegravning fundet mange enkeltliggende oldsager af
høj kvalitet (Fig. 33).

Fig. 33. Fortidsminder inden for området. Signaturforklaring: Røde prikker: fredede fortidsminder; Blå prikker: ikke fredede fortidsminder (Fra www.kulturrav.dk).
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9.3 Råstofplanlægning

Fig. 34. Råstofplanområder 2008 vist med skravering (Fra Skive Kommune, 2012b).

Der er tre råstofområder ifølge Råstofplan for Region Midtjylland 2008: Råstofgraveområde
ved Estvad for ler, råstofgraveområde syd for Rettrup (Hvidbjerg) for sand, grus og sten og
et råstofinteresseområde lige vest for sidstnævnte (Fig. 34).

9.4 Vandforsyningsstruktur
Skive Vand A/S forsyner i dag ca. 75 % af indbyggerne i kommunen, og har svært ved at
finde nye kildepladser, ud over den eksisterende grundvandsressource ved Tastum Sø.
Derfor har Skive Vand A/S for nyligt måtte etablere nye boringer i Viborg Kommune ved
Tastum Plantage. På den eksisterende kildeplads ved Tastum Sø er der fundet pesticider i
flere af vandværkets boringer.
For grundvandsmagasinerne i Salling, og specielt inden for de 9 OSD-områder, er flere af grundvandsforekomsterne truet pga. stigende indhold af sulfat og nitrat og enkelte
steder er der deslige fundet pesticider, som også er et stigende problem. Skive Kommune
har således ikke mulighed for at finde nye grundvandsmagasiner inden for kommunegrænsen.

I dag foregår der vandindvinding i området fra Rettrup Vandværk mod vest, dele af
indvindingsoplandet til Hem Vandværk samt nogle få mindre indvindere.
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10. Afsluttende bemærkninger
Gennem Omegnsstudierne er der indsamlet og sammenstillet en lang række data om bl.a.
geologi, jordskælv, grundvand, drikkevand, vandforsyning, planlægning og infrastruktur,
naturforhold og fortidsminder, der til sammen belyser forholdene inden for Skive Vestområdet.
Omfanget af studierne er defineret ud fra Beslutningsgrundlaget (2007) og behovene for
informationer, som er opstået ud fra Forstudierne, men uden dog at være så detaljerede,
som det vil blive krævet på et senere tidspunkt i processen.
Resultaterne fra Omegnsstudierne skal anvendes til at pege på 2–3 områder, der skal arbejdes videre med. Områderne indstilles til Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, som
skal have Folketingets tilsagn om at fortsætte med de udpegede områder.
Der skal bl.a. foretages Strategisk Miljøvurdering, og senere Vurdering af Virkninger på
Miljøet (VVM) og bl.a. geotekniske, geologiske og grundvandsmæssige undersøgelser
samt risikovurderinger i det mindre antal områder. De sidstnævnte undersøgelser vil komme til at ligge i en Projekteringslov.
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12.2 Bilag B
Boringer og boringslogs
Udførte Boringer:
DGU nr. 55.1228
DGU nr. 55.1229
Boringer
Brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S Højslev har udført boringerne. Boringerne er boret med følgende metode: Der er boret med snegleboring de første 5–10 m. Derefter er der
skiftet til lufthæve-metoden. Mejseldiameteren var 350 mm. Der blev udtaget gode prøver
på en ½ – 1 l´s størrelse, en prøve fra hver meter. Efter logning blev boringerne sløjfet og
fyldt fra bund til top med bentonit.

Borehulslogs
Beskrivelse af de anvendte borehulslogs (Per Rasmussen, GEUS):
Der er udført borehulslogging i én ny boring (DGU nr. 55.1228) med det formål at dokumentere eventuelle ændringer i jordarternes sammensætning, der kan supplere beskrivelsen af boreprøverne.
Anvendte undersøgelsesmetoder
Ved geofysisk borehulslogging registreres og analyseres målinger af fysiske egenskaber i
boringer og brønde. Målesonder sænkes med konstant hastighed ned igennem borehullet
for at indsamle data i hele boringens dybde. De enkelte log-metoder måler forskellige veldefinerede fysiske parametre. De parametre som kan udledes af de forskellige logmetoder, kan inddeles efter om de giver informationer om geologiske forhold, informationer
om grundvandsstrømning og vandkemi. Flere typer af borehulslogs indsamles normalt i
samme boring, hvilket giver en synergieffekt ved tolkningen af de enkelte logs og et øget
informationsniveau fra undersøgelserne som helhed.
Af Tabel 1 fremgår hvilke borehuls-logs, der er udført i boringen. Ved undersøgelserne er
der fokuseret på borehulslogs der giver information om de geologiske forhold. Loggingprogrammet har omfattet følgende logs: Naturlig gammastråling, resistivitet, lydhastighed
og fluid ledningsevne. Nedenfor gives en kort beskrivelse af de enkelte log-typer.
Naturlig gamma
Ved en naturlig gamma-log registreres den naturlige gamma-stråling som udsendes fra
bjergarterne omkring borehullet.
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Resistivitet
Resistivitets-log måler den elektriske modstand af bjergarter og porevand omkring borehullet.
Lydhastighed
Den akustiske log (sonic-log) måler hastigheden af lydbølger gennem af bjergarter og porevand omkring borehullet.
Fluid Ledningsevne
Fluid ledningsevne-log måler den elektriske ledningsevne af vandet i borehullet. Fluid ledningsevne-logs kan anvendes til at identificere vandførende lag i boringen og eventuel intern strømning i boringen, samt som supplement til flow-log at identificere indstrømningszoner i boringen.
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Lydhastighed

Fluid Ledningsevne
(under pumpning)

Skive vest

Naturlig gamma

Lokalitet

Boringsnummer
(DGU nr.)

Tabel 1. Typer af borehulslogs udført i boringen ved Skive Vest.
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12.3 Bilag C
Kilder til kort over arealbindinger (Naturstyrelsen 2012).

Kildeangivelse vedr. Deponering af radioaktivt affald fra Risø
Navn Tema
Potentielle områder
Område 1, 4, 10, 17, 20, 21
Fredninger
Fortidsminder
Fredede områder
Statsfredning
Fredsskov
Planlægning
Vedtagne lokalplaner
Vedtagne Kommuneplansrammer
Statsejede områder
Statsejede områder
Tekniske anlæg
Vindmøller
Højspænding
Gastransmissionsnet
Geologi
Råstofområder
Jordforurening
Jordforurening V1
Jordforurening V2
Affaldsdepoter
Drikkevandsinteresser
Drikkevandsinteresser
Vandforsyningsboring
Natura2000
EF-fuglebeskyttelsesområer
EF- habitat
Ramsarområder
Femern område
Reservationsområde
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Kilde
Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelse rapport 2011/51
Kulturstyrelsen
Danmarks Miljøportal
Naturstyrelsen
Digitalt matrikkelkort, KMS
PlansystemDK, Naturstyrelsen
PlansystemDK, Naturstyrelsen
Udarbejde af Naturstyrelsen i forbindelse med vindmølleplacering.
Vindmøller over 10 m, Top10DK, KMS
Top10DK, KMS
EnerginetDK
Naturstyrelsen
Danmarks Miljøportal
Danmarks Miljøportal
Miljøstyrelsen
Danmarks Miljøportal
Jupitor-boringer, GEUS JUPITOR
Dansk Miljøportal
Dansk Miljøportal
Dansk Miljøportal
Fra www.femern.dk, Anlægsfasen
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12.4 Bilag D
Udarbejdet af Naturstyrelsen, 2012
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