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1 Baggrund
Højslev Teglværk A/S er i forbindelse med en ansøgning om forlængelse af eksisterende råstoftilladelse på matr. nr. 3a, Hesselbjerg Gde., Estvad i Skive Kommune, blevet bedt om at gøre rede for risikoen for udledning af okker fra de ca.
40.000 m3 grund- og overfladevand de hvert år afleder til Koholm Å. Skive Kommune har bedt om en redegørelse foretaget på minimum to jordprøver fra råstofgraven.
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2 Vurdering
Ler til teglfremstilling fra begyndelsen af Sen Oligocæn har i mange år været
gravet i en lergrav ved Hesselbjerg i den sydvestlige udkant af Skive. Leret i
råstofgraven tilhører Lillebælt Ler Formation /1/, er grønlig-gråt og ret fedtet, og
når tykkelser på op til 70 m (se borejournaler i bilag 1). Ler graves tørt og da leret
ved Hesselbjerg er overlejres af godt 10 meter sand, graves det her under
grundvandspejlet. Dette medfører et behov for at pumpe overskydende grundvand
væk i de perioder hvor der indvindes ler. Ler indvindes kun når der er et behov for
det, da det ikke kan opbevares i længere tid på lager.
Der er i juni 2019 indsamlet to prøver af leret i lergraven i henholdsvis 9 og 12
m.u.t. (meter under terræn). På begge disse prøver er der foretaget en kemisk
analyse af prøverne, se bilag 2. Udvalgte analyseresultater er herunder
sammenstillet med MST vejledende pyritgrænseværdier /2/ (se tabel 1.1). Ved
anvendelse af de vejledende pyritgrænseværdier er, der rimelig stor sikkerhed for
at en dræning og iltning af materialet ikke medfører en okkerrisiko for recipienter.

Tabel 2.1: Udvalgte værdier
for de to jordprøver sammenlignet med Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier.
* Miljøstyrelsen 1989. Miljøprojekt nr. 111. Undersøgelse
af vejledende pyritgrænseværdier

Prøvemærke/
dybde

Tørstof, %

Glødetab,
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Reaktionstal, Rt

Pyrit,
%ts.

Frit Pyrit,
%ts

P2/9 m

84

0,31

8,9

0,12

<0,01

P1/12 m

72

1,6

8,6

0,56

<0,01

Mineraljord

≤ 10

≤ 4,5

0,10

0,00

Mineraljord

≤ 10

> 4,5

0,50

0,20
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NIRAS A/S

T:

+45 4810 4200

www.niras.dk

Sortemosevej 19

D:

+45 2761 8892

CVR-nr. 37295728

3450 Allerød

E:

KRB@NIRAS.DK

FRI, FIDIC

1

Som det fremgår af tabellen, har leret fra råstofgraven et relativt lavt
tørstofindhold, som følge af lerets høje indhold af kvældende lermineraler. Et
glødetab på omkring 1 % afspejler et mindre indhold af organisk materiale, dette
bekræfter at leret er afsat i et lavenergi-marint, varmt og generelt iltholdigt miljø.
Lerets reaktionstal er højt altså basisk, selvom Lillebælt Ler Formation generelt er
betegnet som kalkfri (Rt er pH i en opslæmning af jord i en calciumkloridopløsning). Den relevante grænseværdi for pyrit ved vurdering af lerets
okkerpotentiale er derfor 0,5 %ts, herunder 0,2 %ts for frit pyrit.
Ud fra en gennemsnitsbetragtning af de to jordprøver, vurderes lerets potentiale
for at udgøre en okkerrisiko at være meget begænset. Det fremgår af Miljøstyrelsens projekt fra 1989 /2/, at på grund af udvælgelseskriterierne for de 60
undersøgte arealer, der ligger til grund for de vejledende grænseværdier, er
sikkerheden antagelig større. Det bemærkes endvidere at Vejdirektoratet
anvender samme pyritgrænseværdier i forbindelse med okkerundersøgelser før
grundvandssænkning /3/.
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Bilag 1 – Borerapport
Boring med DGU-nr 55.1551 er beliggende på matrikel 3a, Hesselbjerg Gde., Estvad.
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Boring med DGU-nr 55.1516 er beliggende Ahornvænget 24, Skive.
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Bilag 2 – Analyserapport
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