
Kildeplads
Løvbakkerne

Hvordan kan du hjælpe med at passe på vores 
grundvand og drikkevand?
I Herning Kommune har vi noget af det reneste 
vand i Danmark, og vi vil gerne mange år frem i 
tiden kunne hente rent og sundt drikkevand op fra 
vores grundvand. Men det kræver, at vi passer på 
det. Det kan du hjælpe med til ved at følge disse 
råd:
• Drop ukrudtsgiften i haven (læs mere hos 

Miljøstyrelsen på www.mst.dk under Kemi om, 
hvordan du holder din have fri for kemi)

• Pas på du ikke spilder kemikalier og miljøfarlige 
stoffer på jorden - blandt andet når du fylder 
benzin på plæneklipperen.

• Vælg varer med godkendte mærker i butikkerne. 

• Kontakt Miljøvagten på telefon 112 hvis du op-
dager en forurening

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til kildepladsen, indvinding af 
grundvand eller drikkevandet, er du altid velkom-
men til at kontakte Herning Vand. 

Tlf. 9999 2299
Email: info@herningvand.dk Løvbakkerne er et af syv steder i Herning 

Kommune, hvor Herning Vand henter 
drikkevand fra grundvandet. Vandet 

pumpes op fra ca. 200 meters 
dybde og er ikke  kun  den nyeste 

kildeplads, men også en af de 
vigtigste fremtidige ressourcer for 

drikkevand til Herning by. 

Hvorfor Løvbakkerne?
Udviklingen af Herning by, øget udstykning af 
boligområder og det faktum at det ikke tidligere 
var standard at tætne boringer mod indsivning af 
forurening med betonit er de primære årsager til, 
at Herning Vand i 2012 besluttede at finde en nye 
kildeplads.  

Valget faldt på Løvbakkerne fordi
• Området er statsejet fredskov, der forhindrer 

forurenende aktiviteter

• Området ligger højt, og noget højere end byen, 
så vand, der er dannet i byen, vil ikke  kunne 
strømme til Løvbakkerne og dermed påvirke 
kvaliteten af grundvandet.

• Indvindingsoplandet vil ligge nordligere i forhold 
til byområderne (Herning, Ikast, Hammerum) 
og dermed være fri af den høje risiko, der er 
forbundet med et byområde.
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Vandets kredsløb
99 % af drikkevandet i Danmark kommer fra grund-
vandet. Det vil sige, at vi faktisk bor oven på vores 
grundvand. 

De sidste 3 milliarder år har vi haft den samme 
mængde vand på jorden. Det betyder at det vand, 
der er på jorden nu, er det samme som på dinosau-
rernes tid.

Grundvand starter som regn eller sne. Når det reg-
ner, siver vandet fra overfladen ned i jorden gen-
nem de mange lag af sand, grus, ler og kalk, hvor 
det ophobes som grundvand. Hvor hurtigt det sker, 
varierer meget fra sted til sted, fordi hastigheden 
afhænger af undergrundens sammensætning. For 
eksempel har vandet meget svært ved at trænge 
igennem ler, mens det til gengæld siver hurtigt 
gennem sand.Det kan tage helt op til 10.000 år, før 
end vandet er nået ned gennem jorden. Her i Her-
ning-området tager det dog knap så lang tid. Cirka 
75% af det grundvand, vi pumper op, mere end 200 
år gammelt. 

Undergrunden er ikke tæt. Den består af en hel 
masse mikroskopiske korn af sand og ler. Mellem 
alle disse små korn er der hulrum, fordi de har 
forskellig form og størrelse. Det er i disse bittesmå 
hulrum, som vandet kan bevæge sig i og hobe sig 
op i. 

Hvad er en kildeplads? 
Det geografiske område, hvor der er placeret en 
eller flere boringer, kaldes en kildeplads. Rundt 
omkring en kildeplads er der oftest en beskyttelses-
zone, hvor der er forbud mod grundvandstruende 
aktiviteter såsom gødskning og brug af pesticider. 

Når vi placerer en kildeplads, kigger vi især på at 
finde et område med minimale trusler mod vand-
kvaliteten. Derfor ligger mange kildepladser i eller i 
nærheden af et skovområde. 

Vandet i boringerne bliver løbende testet for man-
ge forskellige stoffer, herunder pesticider, og det 
rene grundvand pumpes herefter op fra jorden og 
ledes hen til vandværket. Dem har vi tre af i Herning 
(Nordre, Vestre og Østre), der forsyner borgerne i 
Herning by samt dele af oplandet med drikkevand. 
På vandværket skal vandet igennem en simpel vand-
behandling, hvor vi fjerner Metan, Jern og Mangan, 
inden det sendes gennem vandrørene ud til forbru-
gerne som drikkevand.

Når vandet er brugt hos forbrugerne, ledes det 
gennem kloaken til renseanlægget, hvor det via 
forskellige miljøvenlige processor renses, inden det 
ledes retur til åer og vandløb, så det igen kan blive 
en del af kredsløbet og om mange år igen blive til 
drikkevand.


