






NATUR OG MJIJØ I GUDENÅSYSTEMFT

Gudenåkomiteen

Gudenåkomiteen består af
• l amtstådspolitiket fta hvet af de tte Gudenåamter
• l kommunalpolitiker udpeget afkommuneforeningen i hver af

de 3 amter
• I tekniker fra hver af de (re amter

I valgperioden 1998-2001 er Gudenåkomiteens medlemmer:
Bo Fibiger, Århus Amtsråd (forma nd)
Søren Gytz Olesen, Viborg Amtsråd
Vilhelm Åmand Hansen Vejle Amtsråd

GUDENÅKOMMITEEN

Kai Christensen,
Per Søndergaard,
Steen Frydensbjerg

Jytte Heslop,
Ole Olesen,
Keld Rasmussen,

Langå Kommune
Hvo rslev Kommune
Tørring-Uldum Kommune

Natur og Miljø, Århus Amt
Miljø og Teknik, Viborg Amt
Teknik og Miljø,vejle Amt

Sekretær for komiteen er Jens Møller Andersen, Natur og Miljø, Århus
Amt, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg.

Gudenåkomiteens opgave er at rådgive amtetnes og kommunetne ved
rørende indsats til beskyttelse af natur og miljø i Gudenåens vandsystem.
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NATUR OG IWUØ I GUDENÅSYSTEMET 1 SM'MENFATNING

l . SAMMENFATNING

Viborg Amt

Århus

Vejle Amt

Opstemninger af vandløb
Reguleringer af vandløb
Oprensning og grødeskæring i vandløb
Udrørting af vandomdder ril opdyrkning
Inddigninger og sejlrende i Randers Fjord
Udskyln ing af jord ril vandløb

Tilførsel af organisk srof med spildevand
Tilførsel affosfor med spildevand og fra landbrug
Tilførsel af kvælsrof fra landbrug og spildevand

Tørring

Arhus Amt

+~K''''dS' )y ......- Æ;:a
So''':"Å~-~E,~J--.~~:~SkanderbOrg

!

Hald Sø

Viborg

Næringsberigelse af
vandom råderne

Fysiske påvirkninger
af naturforholdene

Figur /. J. ClIe/el/(lenS vandsystem med opland og Cll1Ilsgrænser

Figur 1.2. De vigtigste årsager til menneskeskabte ændringer i Gudenåens
vandsystem.

Natur

Gudenåsystemet er det mest varierede

danske vandsystem. Der spænder fra
en rigdom af kilder ril en rigrig flod
munding. Fra dybe, idarvandede søer
med ilrfrir bundvand hele sommeren
og næringsfattige skov- og hedesøer ril
de almindelige danske, lavvandede
søer med stor algevæksr og grumser
vand. Fra afvandingskanaler og grøfrer
over typiske østdanske vandløb med
lille vandføring om sommeren ril
grundvandsfødre 5er med en høj og
konstant vandføring året igennem.

Forurening

Mennesker har påvirker Gudenåsy
stemct i århundreder, først ved at
lave mølleopstemninger, der forhin
drede fiskepassage . Dernæst ved
regulering af va ndl øbene af hensyn
til pramfart og dyrkning. Nærings
salttil førs len og dermed algevæksten
i søerne er øget i takt med dyrknin

gen af jorden i oplandet. Men en
stærk forurening af nogle af vand
løbene, søerne og Randers Fjord ske
re førsr som fø lge af spildevandsud
ledningen fra husholdninger og virk
somheder. Udledningen er øger
stærkr i de seneste 100 5r, dog med
en stadig forbedring af spildevands
rensningen i de seneste ånier.

De vigtigste forureningsproblemer i
Gudenåen har, som andre steder i
Danmark, enkle årsager: Enten ved at

mennesker har laver fys iske ændrin
ger i vandom råderne, eller ved at

mennesker har rilført for meget
næring til vandområclerne, enten i
form af organ isk srof (mad for dyr og
bakrerier) eller næringssalre ("mad"
for algevækst).
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NATUR 0G MIijØ I JDENÅSYSTEML >AMMCNFATNING

Figur 1.3. Den nedre del a/Gudenåen med Randers by i baggrunden. FO/(l: E. \ti Olmm.

1997

Fosfortilførsel IIGudenå

1 løbet af 1970erne og 1980erne
etableredes rensning af spildevandet
fra byerne fo r organisk stof og fosfor,
landmændene stoppede udledninger
ne af moddingsvand m.v. og dambru
gerne indførte en en miljømæssig
bedre produktionsfotm med mindre
fotutening til følge.

Forureningen toppede i
1970erne
Forureningen af nogle af vandområ
derne i Gudenåsystemet blev tydelig i
løbet af 1960erne, og rensningen af
spildevandet tOg for alvor fart efter
Gudenåundersøgelsen i 1973-75. Der
er ikke foretager mange furineuncler
søgeIser af forureningsforhold før da,
så konklusioner om tidligere tider
miljøtilstand må drages på et spinkelt
grundlag.

Resuiraterne af denne indsats er, at
vi ikke mere finder stærkt forure
nede vandløb som i 1970erne, og at
renrvandsdyrenc. herunder orred,
er blevet meget taltigere i vand
løbene.

Fig. 1.4. Spildel'alldsrellsIlillg har mint/skel fosJortilforslen Iii Gudellllsyslemel
fra ca. 300 l/ar Iillmc!er 100 r/år og transporten ge"nem Gudenåen er Iwh'eret.

1 søerne og Randers Fjord stytes
forureningspåvirkningen først og
fremmest af tilførslerne af nærings
salte.

Kilder iah: 310 tJar
Malt transport: 20 I tiår

Kilder iah: 85 lIar
Malt tran<.,port: 90 tfår

Lagkagefiguren viser, hvorledes trans
porten af fosfor gennem Gudenåen er
mete end halveret som følge af spilde
vandsrensning.

Kvælstofuansporten synes også at
være mindsket noget, men 1996
og 1997 var tørre år og udviklings
tendensen derfor vanskelig ar vur
dete.

Fosfotindholdet i vandet i Gudenå
er mindsket i petioden 1974 ti l
1997, fra ca. 0,2 til ca. 0,1 mgll,
mens kvælstofindholdet synes mind
sket fra ca. 3,5 til ca. 3 mg/I.

Forbedrin~er i søer og i
Randers Fjord forsinKes

I vandløbene bedres forureningstil
standen hurtigt, ofte i løbet af et års
tid, når udledningen af organisk stof
til vandløbet mindskes.

Det kommet også fotbedtinger i søet
ne, når fosforti lfø rslen mi ndskes, men
forbedringerne er ofresr årt ier om ar
slå igennem, fordi en del af tidligere
tiders fosfortilførsel hat samlet sig i
soernes mudderbund.

Fotbedtingerne slåt derfor fø rst fu ldt
ud igennem, når hele overskudsmæng-

den af fosfot i muddetbunden er gået i
opløsning og har fo rladt søen gennem
afløbet el ler er blevet fust kemisk bun
det i mudderet.

Forbedtinger forsinkes også afar fiske
bestanden i en sådan sø kun ændrer sig
langsom. En stor bestand af skidtfisk
(skalle og brasen) er også medvirkende
til at fastholde en tilstand med mange
alger i vandet.

Fotbedringer i Randers Fjord SOI11 følge
af fosforfjernelse vi l også blive forsinke
de, fordi al den ophobede fosfor fra sø

erne jo skal ud gennem lh nders Fjord.
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Figur 1.6. Spilde\'Cllldsrellsllingell i byerne er generelt særdeles god, men mallse
søerforurellesforlSO! offosforli/fØrsel fro dyrkede oreo/er og spi/del'ttlldfra
spredt bebyggelse. 8ltJgrØllalger i Klludsø 1985. F%: JeflJ A1øllert1ndt'rsen
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Figur 1.5. TIdligere spærrede mØlleopslemllingerJorfiskepassage. Dejlesre er
omdannet Iii SlIyg, som her \'ed den lidIigere Hadsten Mølle. FO/o: Jem Møl1erAllflersell

Hvad mangler der så
at blive gjort?

Vi skaJ ikke forvenre en helt uforure
net narurtilstand i vandområderne.
Det vil alligevel ikke kunne n~ i
vandområder, hvor der bor mange
mennesker i oplandet, og hvor jorden
i oplandet dyrkes.

De seks vigtigste opstemninger, hvor
der stadig ikke er tilfredsstillende
fiskepassage. er:
• Hadsten Lille~ ved Løjstrup

Dambrug
• Guden~ ved Tangeværket
• Hinge Å ved AJlingg~rd

Krafrværk
• Guden~ ved Silkeborg Papi rfabr ik.
• Guden~ ved Ry Mølle
• Guden~ ved Vilholr Mølle

Yandløbsrestaurering og
fiskepassage
I de seneste år er der skabr passagemu
lighed for fisk og sm~dyr ved er stort
anral spærringer (opsremninger) i vand
løbene. Enren er der foretaget en udjæv
ning af fulder i er sfuldr stryg, dvs. en
kort vandløbsstrækning med hurtigt
strømmende vand, eller der er bygget
en eller anden form for fisketrappe.

Forureningstilstanden vil dog blive
langt bedre end i dag, alene i kraft af
den indsats, der allerede er gennem
ført. Der vil ogs~ komme yderligere
forbedringer gennem andre tiltag, som
er besluttede eller under overvejelse.

De vigtigste af disse er:
• Fiskepassage ved de resterende

spærringer vil ~bne for naturlig ind
vandring

• Optimering af fosforfjernelse p~ de
store renseanlæg vil mindske alge
væksten i søer og Randers Fjord

• Rensning af spildevand fra spredt
bebyggelse vil bedre vandkvaliteten
i søer og sm~ vandløb

• Vandløbsrestaurering bl. a. i Gu
den åens hovedløb vil give gydemu
ligheder for laksefisk og levesteder
for renrvandsdyr

• OpfYldelse af vandmi ljøplanernes
mål om at mindske udvaskningen
af nitrat fra landbrugsarealer vi l
mindske algevæksten i Randers
Fjord og i nogle søer

• Vådomr~der i ~dale og langs Ran-

dees Fjord vil kunne omsæne nitrat
og tilbageholde fosfor og dermed
mindske tilførslen til Randers Fjord

• Mindsket udvaskning af jord og
fosfor fra dyrkede arealer vil mi nd
ske sandallejringer i vand løb og fos
fortilførsel til nogle søer.
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Figur 1.8. Flere p/allIer i sØerne er med lil al skabe mere k1arvGlldede søer.
Foto: Jef/S Møller AlIllers('/1

Figur J. 7. Nogle strækninger af Gudenåen Jtawle tidligere el stærkt jald og Imr
tigl tilstrommende rand. Ved \'(mdløbsresumrer;"ger kallllogle afdisse h'aliteler
genskabes. Foto: 1. M. Aml('rUll

-- -

fjorden, hvor sommersigtdybden for
ventes at blive ca. 2 merer mod ca. 5

merer i den ydre del af fjorden. Disse
ændringer vil gøre den ydre del af
Randers Fjord og Grund Fjord ril er
bedre levesred for fugle og fisk.

fjorden, hvis der sker en redukrion i
niU3[[jJførsel. enten gennem mindre

udvaskning fra marker eller ved øger
omsætning af nirrar i Gudenåsysremc[

undervejs ril fjorden.

Undervandsplanrerne i den ydre del af
Randers Fjord (især ålegræs) og i
Grund Fjord vil brede sig, og vandet i
fjorden bliver mere klart, dog stadig
med det mest grumsede vand i inder-

Med den Store forskelligartethed i
GudenåsyStemers vandområder kan
den fremtidige tilStand ikke beskrives i
ra linier. I der følgende er der forsøgr
at lave en meget generaliseret karakte

risering af den forventede udvikling i
natur- og miljøkvalirer gennem de
næste årtier.

Vandløb
Bortser fra grøfrer og vandløb næSten
uden fald vil forureningsgraden være
grad II (svagt forurener) eller bedre i
Stort ser alle vandløb og andelen af
vandløb med forureningsgrad l-II vil
øges. I Gudenåens hovedløb vil
påvirkningen fra algeprodukrionen i
søerne mindskes. Andelen af rent
vandsdyr og opvæksrmulighederne for
laksefisk vil yderligere blive sryrker
gennem vanclløbsrescaureringer på

udvalgte strækninger.

Forventet fremtidig tilstand

I alle søerne langs Gudenåens hoved
løb vil vandkvalireten dog være
omtrent ens. Her vil algemængden
mindskes i takr med, ar fosforindhol
der i vander bliver mindre. Vander bli
ver mere kJart, og der kommer flere

undervandsplanrcr i søerne. Dct for

ventes, at sigrdybden om sommeren i
vander i søerne langs hovedlober
typisk øges fra 1-1,5 merer i dag til 2
3 merer i løber af nogle årtier.

Søer
Forbedringerne i vandkvalireren vil
være forskellig fra sø ril sø afllængig af,
hvad der sker for ar mindske fosfor
rilførslen fra oplandet.

Randers Fjord
Forbedringerne i Randers Fjord vil ske
i samme rakt som forbedringerne i
søerne. Algemængden kan dog blive
reducerer hurtigere i den ydre del af
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2. GUDENÅSYSTEMET - NATUR OG ANVENDELSE

Gudenåen og Randers
Fjord er noget særligt

Gudenåen er noget særligt. fordi det
er Danmarks længste vandløb.

Gudenåen er også noget særligt. fordi
den afVander nogle af Danmarks
smukkeste og mest afVekslende land
skaber: fra hedearealer omkring Vrads
og Hald Sø. skovklædte bakketoppe
som Sukkertoppen og Troldhøj til den
Aade, fugtige Aoddal omkring Ran
ders. Størstedelen af afVandingsområ
det er dog landbrugsland fra den fede
ler omkring Hadsten til Thems magre
sand. Figur 2.1 Nørreådalen er el markam landskabseleme111, der strækker sig fra

Rallders til Viborg. Bil/edet er tagetfra bakkeklloldell "ø" midI i dalell.
Foto: Jens Mø//t°r Am/enen

HOl eddala for Gudenås)slemel

Længde af ho\edlob 146km

mængde af kildevand over lerområder
nes sommerudtørrende bække til søaf
løbenes algefYldte vand.

omgivende Aade land giver fjorden
ideelle, naturlige muligheder som
vandfugleområde.

Samlet \andl{lb~længde 2.000 km

Vandløbene giver også Gudenåsyste
met en særlig mangfoldighed. Fra
Funder Å med den konstante og store

Gudenå systemet er ganske særligt,
fordi det er Danmarks sørigeste. Ikke
blot med det største antal søer. men
også med alle landets søtyper repræs
enteret. Den dybe, klarvandede Hald
Sø, de ekstremt næringsF.1trige og
kalkfattige Tingdalsøer, humusrige
skovsøer med surt vand som Hund Sø
og så de Aeste: ret lawandede søer
med hurtig vandudskifrning med en
stor algeproduktion og derfor med
uklart vand som søerne langs Guden
åens hovedløb.

IA.C. Joh:u, ...cn (1918): Rander.. Fjord... Naturhi<.,toric)

Disse kvaliteter gør Gudenåsystemet
tiltrækkende for turister og fo r lokale.
landskabet og naturen danner attrak
rive rammer, men uden vandsysremer

til at sammenkæde landskabet ville
området mangle den sammenhæng,
som netop gør Gudenåoplandet ople
velsesrigt.

'De fprste iJJes~ril'flser af'l{amfers 1)orafimle.s i :Jfaraftf:Jlaaraeraaaes Saga, li1JOr Snorre

Swnasptf jortæ[[er; at atnne ?\pnlJe undersin fejae i Jyf[ana ·!ajJi inn i qciJnarfjotfJr

mulsine S(i6e, aa lian lial'ae raaaet jort;\g'lJl tfl 'lin ter 0lJ 1'aaren (om (a[tsaa j 10018).

'Betegnelsen pif fjoraen fiar s(iJtet fra aet oft{lIorais(e qciJnarfjotV r over aet ",itfada!·

aer!i1Je ljutfiuffljjora dfer (jlltfiæflfjora og jprst fra ca. 1500 otl1lwaes 'Eelegneuen 1(g1l'

tfers nortf

Et guddolllmeligt vandsysrem
Ordet Gudenå betyder formendig "Den ril guderne indviede å". Også betegnel
sen på Randers Fjord ryder på forbindelser ril guderne:

Randers Fjord gør også Gudenåsyste
met til noget særligt. Her har vi en
rigtig Aodmunding, hvor Gudenåens
ferskvand blandes med det mere salte
vand, der strømmer ind i fjorden fra
Kattegat. Dette favoriserer de dyr og
planter, som kan tåle de hurtige foran
dringer i vandets saltholdighed, og
sammenhæng mellem fjord og det

67 km~

3200 km~

70

7.800Antal \"andhuller

Opland:-.areal

Anlal søer

Soareal
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2 GUD

Gudenålandskabet er
dannet af isen

Gudenåens opland afgrænses mod vesr

af Den Jyske Højderyg, der falder
sammen med den srørsre udbredelse af

den senesre isrids gletschere. Smelte
vandet herfra strømmede mod vest.
hvor nu Skjern Å og Stotå løbet.

Da isen begyndte at smelte tilbage i
slutningen af istiden, blev mere og
mete af Gudenålandskabet efterhånd
en blotlagt. Det afstrommende smelte

vand satte sig SpOt i landskabet, som vi
sradig kan se. Gudenåen ttængte sig
nemlig vej gennem landskabet ad
andre veje end i dag, fotdi isen forhin
drede vandet i at løbe øsrpå.

I fig 2.2 - 2.5 er visr forskellige sradier
i isens afsmeltning og Gudenåens for

løb. Man kan sradig i landskabet se
Gudenåens tidlige forlob, først gen
nem Falbotgdalen mod Viborg til
Limfjorden og senere gennem Skals Å
dalen til Hjarbæk Fjord.

-'*"-

Figur 2.2. Under indlandsiselIs maxi
male lu/bredelse i den seneste istid var
hele Glldellåoplalldet dækket of is.

Figur 2.3.
Efter al isen
\'ar begyndt
al smelle løb
smeltevandet
en overgang
gennem Fal
borgdalelI
ved Viborg lil
Limfjorden.

Figur 2.5.
Først senere
var isen smel
tet så meget,
{I/ sme!tewl1l
del kunne
løbe Ild gell
nem Randers
Fjord.

"<\1 .
eJ

Figur 2.4.
Senere
løb smel
tewllIdet
gennem
Il LI wcre il 

de Skals
Ådal lil
Limfjor
den

"<\1 .ci
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NAn RUC MJUø I GUDENAsYSTfMI -

Landskab og jordbund
Guden~oplandet er et bakket land
skab gennemsk~ret af ~dale. Mest
kuperet er Det Midtjyske Sohojland
omkring Himmelbjergsoerne, mens
landskabet er Aadt i Alling Ås opland
ud mod Djursland.

Jordbunden er meget varierende med
de mest sandede jorder i den sydvest

lige del og lerjordet i den nordlige
del. Ved Sønder Vissing udvindes
kvartssand til industriformål og ved
Hadsten omdannes den fede ler til
lerklinker til byggeri.

Nedbør og vandafstrømning
Nedbøren er ulige fordelt. Der fal

der ca. 750 mm pr. ~r sydvest for
Silkeborg, men kun ca. 600 mm om
~ret i Alling ÅS opland. I de sandede
omdder i Midtjylland siver ned
børen ogs~ lettere i jorden. Vand
løbene i den sydvestlige del af
Guden~sysremethar derfor en høje
re og mere stabil vandføring end til
løbene til den nedre del af Gude

n~en omkring Randers.

Fra urskov til nutid

GudenåkuJturen
Der bosatte sig tidligt mennesker
langs Guden~en, der kunne bruges
b~de som samfærdsels~re og fiske
plads. En hel arkæologisk periode
fra stenalderen er blevet kaldt Gu
den~kulturen efter de righoldige

bopladsfund langs Guden~en.

2 ~DENÅSY' TENP NATUR OG ANVEN~ lSE

Figur 2.6. Brol1:ealderliv

Opdyrkning af jorden
Den fø rste menneskeskabte p~virk

ning af vandkvaliteten i Gl1den~syste
mer var svag, men indtraf allerede da
man i bronzealderen for ca. 3.000 ~r

siden begyndte at opdyrke jorden.
Jordbehandling medfører nemlig en

øget udvaskning af næringssalte fra
jorden til vandlob og søer. Dette har
øget plantevæksten i søerne allerede
dengang. æringssaJrudvaskningen

Figur 2.7. Der er mange nofltrperler i Gudenåoplander. Ved Salrell Profi/ell kan aflejringerne fra tertiærtiden ses i del
snltlkke lalldskab. FO((l : Jou Møl/er AI/dersell
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NATUR OG VJIJØ 2 GUl. ~TEMET NATUR OG ANVENDE.sE

og dermed forureningsp~virkningen

var dog langt lavere end fra nutidens
mere produktive landbrug.

Gudenå som energilcilde
Naturens kræfter var ener~dende for

Guden~ens udseende og forløb frem
til middelalderen. Fra omkring 1200
tallet begyndte især munkene at lave
opsrcmninger for at kunne udnyrrc
vandkraften til mølledrift.

Kloster Molle
Den mest markante møllekonsuukrj
on fra middelalderen er Kloster Molle

ved vesrcnden af Mosso. Cistercienser
munkene gravede en kanal, der stadig
hedder Klosterkanalen, p~ siden af
Guden~dalenog ledte derigennem
Guden~ens vand til Klostermølle.
Forskel i een vandniveau p~ ca. 2m,
kunne s~ bruges til at drive møllen.

Hvis der var mere vand end KJosrcrka
nalen kunne tage, blev det ved Rivær
ket ledt ned i det gamle :1Iøb.

Som andre opsrcmninger spærrede
Kloster Mølle effektivt for vandrefisk.

I dag er der igen skabt passagemulig
hed for fisk og sm~dyr med et stryg
ved Riværket og en fisketrappe ved
selve KloSter Molle.

Figur 2.8. Turbilleskovle \'ed Tangewl!rket. Folo: Jens Møller Anc/~rse".

I El produktione~

Figur 2.9. Vandkrajwdll)'lfelsell ved Ry Mølle er ændretfra midt/e/alderens \'tllld
møl/e til nutidens e1produktioll. FO/o: A(lge Kfl.l/el1sel1

Veslbirk Vandkrafh-ærk 2.20 mio. kWh

Vilhoh Mo1le 0.55 mio. kWh

R) M()lIe 0040 mio. kIVh

Silkeborg Papirfabrik O.SO mio. k\Vh

AlIingg..rd Kraftværk 0.25 mio. kWh

Tange\ a.'rkcl 11.00 mio. kWh

Omtrell/!ig arlig el produktion på de
enkeile \'andkrajtwerker i Gudellås)'
stemet.

Fra møUer til el produktion

Munkenes anlæg af møller til udnyt
telse af vandlobenes energi blev efter
reformationen overtaget af andre
driftige folk. I lobet af 1700 og
1800 taUet var der lavet møUeop

stem ninger næsten overalt, hvor det
var overkommeligt med datidens tek
nologi. De to Stø rSte opstemninger i
Guden~ens hoved løb er dog først
lavet omkring 1920 til produkrion af

elektrisk Strøm med vandrurbiner og

el generatorer. Disse Danmarks to
storste vandkrafrværker ligger ved
Vestbirk og ved Tange.

El produktionen ved vandkraft i

Gudenåsystemet er på ca. 15 mio.
kWh (I5 GWh) pr. ~ r eUer ca.O,O I
% af det sam lede danske elforbrug

p~ 117.000 GWh.

l l
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Figur 2. /0. Gudenåen har haft slOr transportmæssig betydIling. Heste malle træk-
ke prammeIIe mod strømmen. Oml~K/let ~ftu flt/ns Schmil/rh GaJschiøu

Gudenå som transportvej
Før veje blev almindelige i Det
Midtjyske Søhøj land var Gudenåen
den vigtigste transportvej. KalkSten
til bygning af Øm Kloster kom fra
Norddjurslands klinter og blev frag
[er op ad Gudenåen. Men frag[en
var besværl ig. Udenfor søe rne va r
Gudenåen de flesre Steder meger
hurrigr sn0mmende, lavvandet og
fyld[ med Sten. Oe[ var e[ flo[
narurvandløb og e[ fremragende
opvækStområde for laksefisk, men
besvæ rlig[ for pramkarlene.

Derfor blev Gudenåen uddyber ved
opgravning af bunden og fjernelse
af Sten i løbe[ af 1700 og 1800 [al
ler. Heref[er havde pramd ragningen
si n Sto rh edStid frem [il anlæggelsen
af jernbanestrækningen Skander
borg-Silkeborg i 187 1. Med opførel
sen afTangeværke[ i 1918-21 var

der defin itivt slu[ med pramd rif[ på
Gudenåen, men Gudenåen blev
ved med a[ være der uddybede og

regulerede vandløb, der var skabe af
hensyn [il p[amfarten.

_.,,' ,._;... 1_.
I ~_'ø t ....... 11 '•• /

I / '1

!. •
• t :

,••
,- -. ,

/ .,

Figllr 2. l l. For allllldersØge lIllIlighederne for besejlillg blev GlIdellåelI ojJlllall fra Silkeborg Iii Rallders i 1736 afGyllialll.
Figuren ~'iser eludsllit afGylliams korl ved Svos/rup_
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Udby

1Voer

Voer

Allingåbro

13

-2 3000 mO I

Uggelhuse

Mellerup

6

Vestrup

Tiærby

.....

Randers Fjord

:I m hOJdclunc
(ky\tJinic i \lcnaldcrcn)

Randers

'\ u\ærcndc \andO\crtlade

~ilby

ky\tlinicn 1780

Digelagene langs Randers Fjord
I. Haslund og Værum Enges Land\'indingslag
2. Hornbæk Enges Land\indingslag
3. Vorup Enges Land\indingslag
4. Kristrup Enges Pumpelag
5. Dronninborg Pumpelag
6. Dronningborg og Tjærby Enges Pumpelag
7. Roma1t Enges L.1ndvinding~lag

8. Tjærby- Vestrup Pumpelag
9. A~~e nloft m.n. Byers Pum pelag

IO. Albæk Pumpelag
11. Slovring m.n. Enges Landvinding!>lag
12. tlollandsbjerg-Bode-Stcnalt Enges Landvindingslag
13. Karholme Enges Landvindingslag
14. Tprslev Enges Landvinding\lag
15. Råby Enges Landvindingslag

Randers

r

Figur 2./2. Ændringer i Randers
Fjord som fØlge af landhævning siden
stenalderen og landvinding i !900tal
le1. 311l hØjdekurvel/ er el godl billede
af. hvor Stenalderllavets kys/skrænt lå.
K\'$tfillier fra J780 er fra 'o-'idellSkabUIlU Selskabs

kort/ro 1989.

De størSte arealer som er kunstigt
afvandede, d.v.s. at vandet pumpes op
i vandløb eller fjord, findes omkring

Randers Fjord.

Gudenåen som
spildevandsmodtager
Spildevandsafledning er en ganske
væsentlig samfundsmæssig funktion af
Gudenåsystemer. Med kloakeringen i
byerne slap man af med uhygiejniske
og sygdomsfremkaldende spildevand i
gaderne og vi rksomheder kom af med
vandet.

Afvanding og landvinding
H vad udad blev tabt af dyrkbar jord
ved krigen i 1864, blev forsøgr vundet
indad ved dræning og afvanding af
fugtige enge og moser eller ved kun
stig afvanding af lavvandede søer og
dele af Randers Fjord. Herved er naru

ren i disse områder forsvundet. Samti

dig er Gudenåsysremers evne til at
omsærre og tilbageholde næringssalre
mindsker. Derre har øget næringssalt
tilførslen til Karregar.

Figur 2./3. / /5 digelag lal/gs Ral/ders
Fjord sker der en kunstig afvanding og
udpumpning aj\'Ondel. Delle muliggØr
en dyrkning afarealerne.

Løsningen af det hygiejn iske problem
skabte sanuidig et andet: forurening af
vandløb, søer og fjord . Efterhånden
som spildevandsmængden øgedes blev
forureningen mere og mere tydelig.
Derfor blev de seneste årtiers spilde
vandsrensning iværksat, især j

1970erne og 1980erne skete der en
betydningsfuld udbygning. Dette
omtales nærmere i kapitel 5.

13
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3. REKREATIV OG ERHVERVSMÆSSIG UDNYTIELSE
Sejlads på Gudenåen

Den direkte anvendelse af Gudenåsy
stemet i dag er hovedsagelig rekreativ,
men der kan ikke skelnes skarpt mel
lem rekreativ og erhvervmæssig anven

delse. Kanofaterne nyder livet på åen
og på søerne, mens kanoudlejerne har
en indtægt herved.

Også for de øvrige rekreative anvendelser
som lystfiskeri. motorbådssejlads. sejlads
med turbåde på Himmelbjergsøerne.
jagt. spejderaktiviteter og afholdelse af
Tour de Gudenaa er der en vis sam men
hæng mellem rekreativ og erhvervsmæs
sig benyttelse afvandsystemet.

Figur 3. J. Den mest intensive sejlads på Gudenåen ske!; når der er RiverbOal
Festival i Silkeborg POlo: JeIlS Møller Alulersl!lI

Reguleringer af sejlads på
Gudenåsysremets vandløb og
søer

Generelle regler
Den vigtigste regel ved færdsel på
Gudenåsysremcrs vande er at udvise
al mindelig hensynsfuldhed overfor
natu r og medmennesker.

Herudover har det været nødvendigt
at fastsætte mere præcise regler

• j en del o mråder, især i sidetilløb, er
al sejlads forb udt, lodsejere evt.
undtaget

• der er hast ighedsbegrænsninger for
moto rbåde overalt

• alle robåde. sejlbåde og motorbåde
skal fø re nummerplade

Særlige regler for kanosejlads
opstrøms Mossø

OpStrøms Mossø er det særlig am ak·
tivt at sejle i kano. Derfor har det
været nødvend igt at begrænse antallet

af kanoer her og at opstille særlige
regler.
De vigtigste er:
• sejlads er kun ti lladt 16. juni 

3 1.december kl. 8.00- 18.00
• sejlads må kun fo regå med gyldigt

adgangstegn
• der må kun sej les med 2 og 3 per

soners kanoer

• der må højst sejle 5 kanoer i en
samlet gruppe

• sejlads mod strømmen er fo rbudt.

Antal kanoer pr. sæson

Figl/r 3.3. KaI/aer ved Bredvad Mølle
P(I den øverste del afGudenåen.

Foto: Jells Møller AnderselI.

...._...1 lm
9X 1~4 140
,~~ J' R ~

~1 51 6X
\1, " R) \,.,
Il

o

1000

3000

4000

Figl/ r 3.2. AI/tallet afkaI/aer I/Cllejet i
mere end I døgn i Gudenåen i /997.
Kanosejladsen er i nogen grad Iykket
I/edad GI/del/åel/ salli følge af restrik·
tiOfwr i den Øvre del i Vejle Amt.

Der er ca. 5.000 registrerede motor

og sejlbåde i Gudenåsystemet. De
fleste sejler mest på søerne.

Iden øvre delaf Gudenåen oven for
Mossø er kanosejladsen begrænset
til 3.000 sejladser pr. sæson. Før
reguleringen var der ca. 6.000 sejlad·
ser.

Hjejleselskabets 7 turistbåde bruges
hvert år af ca. 280.000 mennesker til
sejlads på Himmelbjergsøerne.

I SEJLADSSTATISTIK
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Fiskeri i Gudenåsøerne

Igennem tiden har der været drevet
fiskeri på mange af søerne i Gudenåsy
stcmer. Dels som egentligt erhvervsfi
skeri. dvs. hvor fiskeriet var hovedind
tægten, dels som bierhverv, hvor fiske

riet supplerede anden indtægt.

Metoderne har også været mangfoldi
ge, f. eks. blev der i 1927 i Mossø an
vendt bundgarn, vod, kroge og ruser
til at fange ål foruden gedde- og abor
reruser og smfvod. Desuden er der om
vimeren foregået et vist fiskeri fra is,
f. eks. efter knuder (eller kvabber, som

de også kaldes).

Figur 3.5. Mossø er i kraft afsin størrelse, den so der fanges flest fisk i. Særlig
værdsal er sandartelI. FO/o: ulrsNY8(lrd

En del af disse redskabs typer anven
des stadig, medens andre er kommet
til, f. eks. trawl.

Fig 3.4. Ud\'iklillg ijiskeriet i 7 søer i
Gudelltlsystemel (Skanderborg Sø,
SaltelI umgsø, Mass,), Jtllsø, 80rresø,
8rassø, Hald Sø)

Mange familier fik tilbage i tiden
deres udkomme fra fiskeriet på Mossø.
r midten af I920'erne var der ca 13
erhvervsfiskere (svinger fra år til år) og

IO lej lighedsfiskere på Mossø. Over 8
erhvervsfiskere i 60'erne og 4 i 70'erne

og 80'erne er der nu kun 2 tilbage.

Figur 3.7. Faslsraellde garn i Tal/ge sø

over 30 tOns/år i 60'erne er fangsten i
dag faldet til under 5 tons i 1990 og
kun p. gr. af en Stor f.1I1gSt af aborre
steget lidt i 1995. Alefiskeriet er

næsten hort op efter fangster på op til
IO tons/år i 60'erne.

.:l
Omd

• AIKm
• GoJ<Je
. AI

Man kan se, ar fiskeriet er halveret i
løbet af disse 25 år, og kun en stor
fa ngst af aborrer i 1995 gør, at nedgan
gen i fangst ikke er endnu større. Igen

nem tiden har ål og sandart været de
mest betydende fiskearter, og for de to
arter er reduktionen på 70-80%.

: ~l L.. Oc L ,J.
1915 19-10 1960 197; 1981i 1m 1990 199;

Fiskeriet i Mossø har betydet meget
for det samlede fiskeri i Gudenåsyste

mct, idet Mossø regner sig for mere

end halvdelen af f.1ngsten lige med
undtagelse af 1990. Der er derfor i
figur 3.6 vist udviklingen i indberetre
de fangster fra Mossø. Fra en fangst på

Figur 3.6. Årlig fallgst afkallsumfisk i
Mossø

III

fOI&

15

• S.mdaJt
Omd

. Ahooe
• GoJ<Je
. AI

197; 19KII

l;

I figur 3.4 er vist udviklingen i
fiskeriet efter traditionelle konsum
fisk i syv søer i Gudenåsystemet i de
sidste 20-25 år. Tallene omfatrer
kun indberetningerne til fiskerikon
trollen, og dermed ikke det fiskeri,
som enkeltlodsejere eller lystfiskere

udøver til eget forbrug. Udover
konsumfiskeriet har der til tider
foregået et fiskeri efter skalle og
brasen til dyrefoder.

15
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Randers Havn, Danmarks
eneste flodhavn

Den eneste egentlige erhvervshavn i
Gudenåsystemet et Randers Havn.
Det er desuden Danmarks eneste
egentlige flodhavn. Havnen hat en
stabil erhvervssejlads på omkring
750 anløb pr. år. Til Randers fragtes
overvejende cement, kul, foderstof
fer, gødning, grus, sten og fl is. Ud
gående gods er især lerkJinker og
træ.

Miljømæssigt har Randers Havn
betydning, fordi besejlingen er
afhængig af en stadig vedligeholdel
se af den 27 km lange sejlrende gen
nem Randers Fjord. Oprensningen
af sejlrenden påvirker dyre-og plan
telivet i fjorden, fordi vanddybden
holdes på ca. 7 m i stedet for den
naturlige vanddybde på 1-2 m.
Der fjernes hvert år i gennemsnit
ca. 100.000 m3 aflejrede materialer,
som pumpes ind på arealer ("spule
feIrer") langs fjorden eller dumpes
på havbunden ud for fjordmundin

gen.

Figur 3.9. Coaster på vej gennem fjor
den til Randers Havn

fOIO:Poul Hellning )ellse/l
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Figur 3.8. Randers Havn, den eneste egentlige erhvervshaVIl i
Gudelllisyslemet, S(11111 Danmarks eneste egenrligej10dhavll

Foto: Erik Iv. Olsson
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4. FORURENINGSPROBLEMER I GUDENASYSTEMET
- OG BESLUTNING OM INDSATS

Figur 4.2. Dejlesle val/dløb er regulerede/or at gille en bedre afi'Q/uling afde
omkringliggende marker. Her SpØrring Å øst for SpØrring.

I vandløb sker der normalt ikke en
masseopvækst af alger, selvom
næringssaltindholdet er højt. Ti lfø rsel
af næringssalte til vandløb giver derfor
ikke væsentlig foru rening i vandløbe
ne. Dog vil ammoniak forurene, dels
fordi det er giftigt, og dels fordi det
forb ruger af vandløbets il tindhold, når
det iltes til ni trat i vandløbene.

Fysiske indgreb i vandområderne
De vigtigste fYsis ke indgreb, som har
mindsket vandområdernes naturvær
dier, er
• vandløbsregulering, rotlægning og

vandIøbsvecll igeholdelse
• etablering af spærringer i vandløb
• udtørring af søer og dele af Randers

Fjord
• uddybninger i Randets Fjord

Uanset om det organ iske stof til fø res
di rekte til vandom råderne, eller det
dannes ved algeproduktion, er forure
ningsproblemet det samme: For meget
organisk stof ivandområdet.

det nedbrydes. Det kan gå så galt, at
vandet bliver iltfrit, men et vandområ
de har normalt skiftet helt karakter til
at være stærkt fo rurenet, inden det
kommer så langt.

æringssaltene fosfor og kvælstof foru
rener søer og marine områder. fordi de
virker som gødning og dermed forårsa
ger en vækst af alger i vandet, så at van
der bliver grumset og uklart, og vand
planterne forsvinder. Den Store mængde
af organ isk Stof, som dan nes ved alger
nes vækst, giver desuden tilslamning af
bunden og risiko for dårlige iltforhold,
når det organiske stof nedbrydes.

.._ -:..J
Figur 4.3. SpØrring Å vest for SpØrring har tllldgaet regulering og har derfor bibe
holdl sil naturligeforlØb. Foto: Jen.f M.II~r Am/eNe"

Forureningsproblemerne i Gudenåsy
stemet er som i alle andre danske
vandområder. De to dominerende for
ureningsårsager er meget enkle og dag
ligdags:
• rilførsel af for meget næring
• fysiske indgreb i vandområderne.

Figur 4./. Store næringssaltti/førs1er
isærfra spildewmd harforurenet søer
ne undertiden med masseforekomst af
alger, her i Karl Sø ,'ed Bryrup.

Foto: Jells Møller AIU/effe"

Forureningsproblemer

æringsberigelse (eutrofiering)
Vandområderne kan forurenes ved
næringsberigelse, dels ved at der direk
te tilføres organisk stof, f. eks i form af
dårligt renset spildevand, og dels ved
at der tilføres næringssalte (fosfor- og
kvælstofnæringssalte), som så giver en
øget vækst af planter (f. eks. alger) og
dermed en øget belastning af vandom
rådet med organisk Stof.

Det organiske stof forurener, fordi det
lægger sig som et slamlag på bunden
af vandområderne og dermed udeluk
ker de oprindelige bunddyr. amtidig
forbruger det organiske stof ilt, når

17
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Gudenåundersøgelsen
1973-1975 og anbefaling
af indsats

Amter og kommuner i Gudenåens
opland gennemførte i 1973-1975 en
meget omfattende og koordineret
undersøgelse af forureningsforholdene
i Gudenåens vandsystem: Gudenåun
dersogelsen 1973- 1975. Resulraterne
og konklusionerne af disse undersøgel

ser er detaljeret beskre,'et i 36 rappor
ter udgivet i 1975-1978, og de danner
baggrund for de beslutninger om den
koordinerede miljoindsats i Guden
åsystemet, som blev vedtaget af Vejle,
Viborg og Århus Amtsdd i 1978.

2 ;UDENÅSV,IEMEl NAPJR CY' ANVE'" 1ElSc

Figl/r 4.4. Spildevalldsl/dløb fra slagleri i Hadstell 1976.

De konkrete beskrivelser af mi ljøfor

holdene i 1973-75 findes i kapitlerne
om spildevandsudledninger, vandløb,

søer og Randers fjord.

Miljøpåvirkninger i 1973-1975
Det meste af spildevandet blev udledt
efter kun en mekanisk rensning, som
kun fjernede en lille del af de forure

nende stoffer, organisk stof og
næringssalte. Udledningen af organisk
stof og fosfor var ca. IO gange større
end i 1997.

Samtidig var forureningen fra dam
brug langt større end i dag, fordi der
blev brugt vådfoder (hakket skidtfisk),
og fordi det ikke var rensningsforan

staltninget på dambrugene.

Der skete frem til 1980erne også en
betydelig forurening med organisk
stof, ammoniak og fosfor ved ulovlige
udledninger fra landbrug af mød
dingsvand og ensilagesaft.

Hertil kommer, at begrebet miljøven

lig vandløbsvedligeholdelse ikke var
opfundet dengang: Vand løbene tjente
til aAedning afvand og skulle vedlige
holdes, så at afvandingen af dyrkede

18

arealer blev så god som muligt. Ende
lig var der langt flere spærringer for
fisk i vandløbene end i dag.

Forureningstilstand i 1973
1975

Vandløb
Vandlob med lille fortynding af det
udledte spildevand var stærkt spilde
vandsforurenede, f. eks. Hadsten Lil
leå og Salten Å. Den stærke spilde

va ndsforurening overskyggede and re
uheldige miljøforhold, som f. eks. at
de fleste vandløb var regulerede og
hil.rdhændet vedligeholdte.

Soer
Fosfortilførslen til søerne toppede
midt i 1970erne, men dermed ikke
nødvendigvis algemængden , fordi fos
for ophobes i og senere kan frigøres fra

søernes mudderbund. Trægheden i
transponen af fosfor gennem soerne
forsinker dermed både forurenings
påvirkningen og rekonvalescensperio
den fo r en sø, efter at fos fortil førs len

er mindsket igen.

Randers Fjord
Randers Fjord var i 1970erne ret
stærkt forurenet af organisk stof
udledt med spildevand direkte til fjor
den, af algevækst i fjorden og af tilfør

slen af alger fra Guden en. Dette hav
de fort til, at undervandsplanterne var
forsvundet fra fjorden, og at bund
dyrssammensætningen var præget af
den organiske forurening og af tils

lamningen af fjordbunden.

Gudenåundersøgelsens anbefalinger
af indsats
På baggrund af Gudenil.undersøgelsens
resultater og vurderinger udarbejdede
de [re amtsråd en koordineret plan for
de folgende års indsats til forbedring af
miljoforholdene i Gudenåsystemet.
Indsatsen bestod af følgende elementer:
• tidsplan for fosforfjernelse fra spil

devand fra byer

• koordinering af tilsyn med og re
duktion af forurening fra dambrug

• markvanding begrænses
• der iværksættes koordinerede under

søgelser af fo ru reningski lder og mil
jøforhold i hele Gudenåsystemet

• vandløbsvedligeholdelsen gøres
mere miljøvenlig i overenssren'lmelse
med kvalitetsplanerne for vandløbene
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• fjernelse af spærringer for fisk i
vandløbene

• afvandingsprojekter vurderes også
ud fra et miljømæssigt synspunkt
inden de vedtages

• sørest3ureringsprojekrer overvejes
og gennemføres evt. hvis målsæt
ningen for en sø ellers ikke vil blive

opfYldt
• amternes planer for kvaliteten af

vandlob, søer og Randers Fjord
koordineres.

Amternes Vandkvalitetsplaner og den
statslige Vandmiljoplan
Gudenåkomiteens anbefalinger er

senere ajourført. især i amternes
vandkvalitetsplaner. Langt de fleste
af foranstaltningerne er gennemført.

Figur 4.5. Gudenlikomiufen {Il1beftllede, al der skulle skabes passage \'ed spærringer
forfisk og souidyr i Gudel/åsystemet. Der er nu skel de fleste sledeJ: Billedet erfm
Gnmdfør Møl/e ved Lil/eå i /988. folO: JcI1J Møller Andersen

Figur 4.6. Gudenåkomiteen anbefalede at \'wll/l(>bsl'edligeholdelsen ændredes i mere
miIjØl'en/ig retning. Det er sket langt de fleste stedet: Billedet erfm BI)'rllp Å i /985,
inden den miljøvenlige vedligeholdelse blev indført. folO: J,.tU Møfl,.r AIllIf'run

for pr. år for den samlede udledning af
fosfor med spildevand i hele oplandet
til Randers Fjord. Amtsrådene har

Tabel 4.1. HO\'edgrupper af målsætningerfor søer, l'll1ldløb og havområller.

På en del områder er der senere vedta
ger nationale reguleringer med samme
sigte, f. eks. regulering af dambrugs
drift efter dambrugsbekendtgørelsen i
1989, ændringer i vandløbsloven i

1982, så vandlobsvedligeholdelse fore
tages mere miljøvenligt og spærringer
lettere fjernes, sanH Vandmiljøplanens
krav om spildevandsrensning i 1987.

Vandkvalitetsplaner

l anHernes regionplaner er det angivet,
i hvilken grad det enkelte vandområde
skal beskyttes mod forurening, og
hvilken grad afforureningspåvirkning
der kan accepteres. Vandområderne er
inddelt i 3 hovedkategorier som
beskrevet i tabel 4.1

Samtidig med vedtagelsen af målsæt
ningen for vandområderne angiver
amtet, hvilken miljøindsats, der for

udsærtes gennemført for at opfYlde
målsætningerne.

For miljøpåvirkninger, der rækker ud
over der enkelte amts grænser, har
Gudenåkomiteen vedtaget anbefalin

ger, f. eks. om en kvote på 20 tons fos-

I A

B

c

Skærpet målsætning

Generel målsætning

Lempet målsærllillg

fulgt disse anbefalinger, og de indgår
nu i de [re amters regionplaner.

Skal normalt friholdes for al foru;:-l
ningspåvirkning .- I
En svag forureningspåvirkning accepteres

En væsentlig forureningspåvirkning
accepteres
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o

5. GUDENAEN SOM SPILDEVANDSMODTAGER

Renseanlæg

Der er brugt over en milliard kroner
til vandmiljoforbedringer i Gudenåens
opland. Dette er dog ikke kun kom-

met søer, vandløb og Randers Fjord til
gode. Indsatsen har også gavnet mil
jøet i byerne, fordi spildevandet nu
bortskaffes på en god hygiejnisk vis og
uden væsentlige lugtgener. Ud over

kloakering er de største beløb brugt på
at mindske forureningen i vandlob,
søer og fjord.

20,10 km

Hevring Bugt

o

Århus
Bugt

Fig. 5./. Kort over spi/devallds
udledninger til Gudenåsystemet
i /974. Der er vist beliggellhe
den af renseanlæg med mere
end 200 personer tilslUftet.

• •

•

o

Arhus

Skanderborg

•

s

\

• •
•

•
•

Kjellerup'

~ .

•

••

Renseanlæg i Gudenåens vandsystem i 1974
Randers Fjords opland

___ Over 5.000 PE • mek. rensning og bassinanlæg
• 1-5.000 PE • bio!. rensning
• 200-1000 PE

Viborg
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Spi ldevandspåvirkn ingen af Gude
nåsystemet er s[Qrr set først begyndt
omkring år 1900. Da begyndte en
væsentlig del afbybefolkningen at ~
vandskyllende klosetter. Også de mest
almindelige vandforurenende indusrri
er etableredes sidst i 1800 tallet, især

mejerier og slagte rier. Enkelte vi rk

somheder med væsentlig spildevands
produktion er dog ældre. Papirfabrik
ken i Silkeborg byggedes således i
IBM
Fig. 5.1 og 5.2 viser tydeligt udviklin
gen i spildevandsrensning. Der er sket

en centralisering af en effektiviser ing
af rensn ingen. l 1974 skete der kun en
lidet effektiv mekanisk rensning af
spildevandet fra de Aeste byer, men
Stort set alle byer med over 200 perso

ner havde biologiske anlæg med fos
forfjerneIse i 1997.

20
I

IO km

Auning

Hevring Bugt

Århus
Bugt

o

Fig. 5.2. Kort over spildevands
udledninger til GudeIJåsyslemel
i 1997. Der er vist beliggenhe
den af renseanlæg med mere
end 2QO personer tilsll/ttet.

•

•

Rallc!lvs
Fjorcr /

ø ster rØrs/el' Å

o

Arhus

Skanderborg

iIoIlIHamm~

•

• •

•

• bio!. rensning

• bio!. rensning og fosforfjernelse

•
•

•

•
Kjellerup'

iIoIlI

•

~

•

Halll Sø

Renseanlæg i Gudenåens vandsystem i 1974
Randers Fjords opland

Over 5.000 PE
1-5.000 PE

200-1000 PE

Viborg

21



NATUR OG MJUø I GUDENÅSvSTEMET 5 GUDENÅEN SOM S~lDEYANDSMODTAGER

Spildevandsproduktion og
rensning 1972-97

Den første samlede opgørelse af foru

reningski lderne i Gudenåens vandsy

stem blev foretaget i 1973-75 som led

i Gudenåundersøgelsen. Vi kan der

fo r sammenligne spi ldevandsbelast

ningen dengang med nu, men vi har

ikke løbende opgørelser af både pro

duktion af spildevand og udledning

af forurenende stoffer for alle årene

siden da.

Først fra engang i 1980erne skete der

en systematisk mål ing af foru ren ings
belasrningen.

12,Omill.
1O,0mill.

8.5 mil!.
OAmi11.
0,8 mill.

11.2 mil!.
13,7 mil!.
23miiI.
1.0 mill.

1111111111.1111..•..

1985
1985
1987
1989
1990
1991
1992
1993
1994

60 uår Fosfor

;0

40

30

20

IO

2110

u.
250

V.oI

KvælSlof

8.9 mil I.
0.1 mil!.
0,9 111 iII.
2.2 mil I.
0,2 mil!.
0,2 mil!.
Q,j mil!.
1.2 mil\.
7,9 mill.

1969-1972
1973-1974
1975-1976
1976
1977
1978
1981
1983
1984

1;0

uår
200

7000

6QIIO

;000

-I!JX)

3000

2000

1000

O
~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~;~g~

Årlige investeringsudgifter - Viborg Centralrenseanlæg

Spildevandet fra Viborg by blev indtil

1971 udledt til Viborg Søndersø, der

blev stærk eutrofieret heraf, og de hygi

ejniske forhold var dårlige. Fra 1972

skete der en nogenlunde biologisk rens

ning af spildevandet på renseanlægget i

Bruunshåb, men ikke næringssaltfjer

nelse. Den biologiske rensning blev

effektiviseret midt i firserne og begyn

delsen af 1990erne blev der også fjer

net fosfor og kvælstof på anlægget.

Som et typisk eksempel på udviklingen i

forureningsbelastningen fra byernes

rensningsanlæg er der i figur 5.3 vist de

årligt udledte mængder af vand, orga

nisk stof og næringssalte fra Viborg

Kommunes Centralrenseanlæg j Bru

unshåb.

Udvikling i udledning fra Viborg
Centralrenseanlæg

Fra 1995 er der lavet yderligere optime

ring af fosfortjernelsen. Delle har som

følge af en afgiff på 110 kr. pr. kg udledt

fosfor kunnef gennemføres uden ekstra

udgiffer. Anlægget er dermed tæt på at
opfylde Gudenåkomiteens anbefalinger

vedrørende de fremtidige krav ti l fosfor

fjernelse fra spildevand i Gudenåens

Vandsystem, om at den samlede udled

ning fra alle rensningsanlæg i hele

oplandet til Randers Fjord højst må

være 20 tons fosfor pr. år.

Anlægaudgifter i alt 1969·1994: 82 mill. :"Jutids\',crdi (1994): 146miJI h.

Figur 5.3. Årligl lul/edle mængder afvand, organisk slof, kvælslofog fosforfm
Viborg Centralrenseanlæg i perioden /972-/997. Desuden er vist de lirlige illve
steringsudgifter li/udbygningen af renseanlægget. Renseanlægget behandlede i
1997 en spildevandmængde svarende lil 40.000 p.e.
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Elabieringen afspildevandsrensningen
har været en langvarig proces, der for
alvor tog fart i 1970erne, og som i
hvert fald forelobig finder sin afslul
ning med nedsivning eller rensning af
spildevand fra spredt bebyggelse og en
optimering af renseanlæggene i disse år.

.: ro;

Figur 5.4. Sam/ede artige udledninger
fra renseanlæg; hele oplandel til
GlIdenaenl'ed Randers i /974. /985.
/988. /993 og /997afhælslOfogfos

for. Desuden er angivet den fon-elllede
udledning efter gellllenJjørelse afde
planlagreforbedringer i spildel'ands
rensning.

Der er generelt en god rensning for
organisk stof og fosfor på rensean
læggene. Fjernelsen af kvælstof er
mindre vidlgående. men delle skal
ses på baggrund af, al kvælstof fra
spildevand næppe bidrager væsent
ligt til forurening af søer og vandløb,
og at spildevandsbidraget af kvælstof
lil Randers Fjord er lille i forhold lil
den torale tilførsel, idel den domine
rende kilde er udvaskningen af nitral
fIa dyrkede arealer.

Figur 5.5. Heil/tiers Centralrenseanlæg på Kristrup Engvej syet forfjordell
foto: Erik lY. Olsso/l

Renseanlæggenes effektivitet
Uden den nuværende effektive rens
ning af spildevandel ville forure
ningsriisranden i Gudenåsysremer
have værel langt alvorligere end den
er i dag. Delle kan illustreres med
opgørelsen for 1997 af den forure
ningsmængde, der blev ledl ti) alle
renseanlæggene og den forurenings
mængde, der med del rensede spilde
vand, blev ledl til vandlob, sø og
fjold. (label 5.1 ).

lj()

100

•

Spilde\alkhudJedning I
111 Gudenåen FosfortIår

250. Klrl\lof

• fo,f~
:!OO

600

800

Generel udvikling i spilde
vandsrensning
Spildevandsrensningen skele førsI,
hvor vandløb og søer var tydeliglog
stærkt forurenede af udledningerne.
Først elabieredes biologisk rensning
ved udledninger fra byer til små og
mellemstore vandløb og dernæsl fos
forfjerneIse for at beskyne søerne ved
sidelilløb lil Gudenåen.

Den generelle reduktion af spilde
vandsudledningerne illustreres i figur
5.4, hvor der ses en gradvis aftagen i
den totale udledning fosfor gennem
perioden, mens reduktionen i kvælsto
fudledning er mindre og iværksælles
senere som følge af kravene i Vandmil
jøplanen fra 1987. Rensekrav for fos
for og organisk stofer langt mere vidt
gående end Vandmiljøplanens krav.

Renseanlæg i Guden • Tilløb Iii renseanlæg Anob rra renseanlæg IRen«grad
s)~temel 1997 U r Uår ",

Vejle Arnu, \~borg I alt \ 'ejle AmUI Vibo~ l all

Orr.ul',l "of (Bl.) ~lS "., 3100 lom 1.\ '70 ... m '"
Fo-tor '" 245 ''5 '''' II IO B '"
Kllrhlof " "'" ~;o 17~4 12 W ~~ .101 Hl

Tabel 5. 1, De samlelIe mængder af organisk stofog næringssalte som er ledt til
alle renseanlæg i Gudellåsystemet i 1997 ogjorurellillgsmællgdeme, som rense
anlæggene ikke har fjernet, og som løber ud i \'lllldområdeme.
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Figur 5.6. KlItrilledlll Dambrug ved Salten Å

Dambrugsproduktion og
forurening

Dambrugene blev anlagt ved de rene
vandløb

Opdrær aførred i damme langs de
renesre af vandløbene i Gudenhyste
met begyndte i begyndelsen af 1900
taller.

Hovedparten af dambrugene er dog
anlagt i perioden fra først i 1950'erne
til først i 1970'erne. I 1974 var der
slledes i alt 72 dambrug i Gudenlens
opland.

Dambrugene blev især anlagt langs
uforurenede vandløb med en høj, sta
bil vandføring, ofte med en stor del af
vandet fra IOlder. De vigtigste vandløb
for dambrug er Mamup å, Salten å,
og Funder l.

l figur 5.7 er produktion og foderfor
brug på dan1brugene i Gudenåens
opland vist. Det ses at foderforbruget
er faldet væsentligt samtidig med at
produktionen først øges for derefter
kun at falde lidt. Samtidig er antallet
af dambrug faldet gennem tiden såle
des at der i 1997 var 40 dambrug til
bage af de 72 der var i 1974.

TIdligere blev anvendt hakket fisk
('skid tfisk'), som foder. Senere gik
man over til foderpiller, der gradvis er
blevet bedre, således at fiskene med
tiden har udnyttet foderet bedre og
bedre.

Forurening fra dambrugene.
Den sam lede udledning af organisk
stof (B I5), kvælstof (TN) og fosfor
(TP) fra dambrugene i Gudenåens
opland er vist i figur 5.8. Udledningen
har generelt været faldende gennem
riden med en tendens til at stabilisere
sig i perioden 1995-1997.

Figur 5.7. Udvikling ifoderforbrug og dambrugsproduktion i Gudenåens vandsy
stem i perioden 1974 - 1997.

0rredproduklion og foderforbrug på dambrug
'ans pr. år i Gudenåens opland
6000

1997

_ Foder

Produktion

I I
1995198919851974

o

1000

3000

5000

4000

2000

Produktionen på dambrugene var
størst i 1989 med mere end 3200
tons ørreder. Siden er den årlige pro
duktion faldet, idet der i 1997 blev
produceret knap 2400 tons ørreder
på dambrugene i Gudenåens opland.
De producerede fisk i 1997 repræsen
terer en anslået værdi på ca. 67 milli
oner kr.

Foderforbruget var stort i forhold til
produktionen frem til 1990'erne.
Efterhlnden som kravene til foderet er
øget, er det lykkedes dambrugerne at
nedbringe foderforbruget væsentligt,
sl man i 1995-1997 producerer et 1010
fisk på et 1010 tørfoder eller mindre.
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Figur 5.9. Forurenings/ilstand i FII/uler Å i 1980eme og i 1997.

Faldet skyldes, at foderkvaliteten er
blevet bedre, og at der fra 1989 blev
fustsat grænser for det tilladelige foder
forbug på det enkelte dambrug. Desu
den blev der sti llet krav om rensn ing
af afløbsvandet i bundfældningsanlæg,

og der er generelt sket en optimering
af dambrugsdriften for at mindske for
urenmgen .

FOfU fcningspåvirkn ingen [Oppede her
i l 980'erne, hvor mere end 8 km af
vandiobets ned re del var forurenet af
dambrugenes udledning af organisk
stof. Forureningsgraden var i klasse 11
llJ el ler III (noget forurenet til re t
stærkt fo ru renet) som fø lge af dam
brugenes udledni ng.

Udviklingen i forureningsbelasrning
fra dambrugene til vandløb er illustre
re t i figur 5.9, hvor forureningst ilstan
den i Funder å er visr. Funder å ligger

ved Si lkeborg og der findes i alt 10
dambrug i vandløbets nedre del, der er
ca. 10 km lang.

I visse søoplande er ud ledni ngen af
fos fo r fra dambrug således fo rtsat be

tydelig. Som eksempel kan nævnes
Salten langsø ved T hem.

Tilstanden er siden bedret betydel igt,
så der i dag fi ndes lange strækn inger,
hvo rvandløbet er utorurenct eller kun
svagt forurener. I 1997 var mere end 3
km uforurencr og resten kun svagt fo r
ureneL

Dri ftsopti meringer på dambrugene
har således generel t ført til , at forure

ningsbelasrningen fra dambrugene er
faldet, mens produktionen har været
næsten konstant på trods af at antal let
af dambrug er mindsker.

De væsentligste uløste miljømæssige
problemer, ved dambrugsdrift, er at

skabe passage i vandløbene ved dam
brugenes opstemninger og at mindske
udled ningerne ti l de særl igt følsomme
vandområder yderligere.

Ions/år
_ TP 120

- II: Ret svagt forurenet

Selvom den samlede udledning fra
dambrugene er faldende, medfører
udledningen fra dambrugene af speci
elt fosfor og organisk stof fonsat en
fo ru reningspåvirkning af nogle vand

løb og søer, ford i dambrugene er kon
centreret i enkelte af Gudenåsysrcmcrs
vandløb.

Udledning af O rganisk slof (B Is), Kvælslof (TN)
og Fosfor (TP) fra da mbrug i G ude nåens opland

IDO

80

60

1••1••
40

I 10

1_- _..
O

1974 19R5 1989 1995 1997

800

O

600

400

100

1000
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12DO

Figur 5.8. Udvikling i udledningen a/ organisk slO/(Bls}. hælslo/(TN} og/os/or
(TP}/ra dambrugene i Gudenaens opland i perioden 1974 -1997.
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6. FORURENINGSKILDER OG STOFTRANSPORT

Forureningskilder
og stoftransport

N~r beslutning om indsats mod foru
rening skal træffes, er det nødvendigt
at kende srørrelsen p~ de enkelte foru
reningslcilder, for ar kunne sæne ind
overfor de betydende kilder. Denne
viden l1s ved at måle udledningerne
fra den enkelte kilde og ved at m~le

transporten af forurenende stoffer
gennem vandløbene.

Figur 6. / . Foto afmålestatiollfor vandføring i Gut/el/ae" l'ed Tvilum Bro oprettet
i /9/7. Foto: }elrs Møf/er AmJersell

Opgørelse af forureningskilder
De vigtigste punktkilder til forurening
er udledninger fra renseanlæg. Forure
ningen herfra er m~lt direkte i afløbet
fra anlæggene og kendes derfor ret
præcist.

Udledningerne fra dambrug er ikke ~
nøjagtigt målt, delvis fordi koncenrra
tionerne i dambrugsvandet er langt
mindre end i byspildevand.

1997

Fosforkilder

20??

Figur 6.2. De sallIlede årlige li/fØrsler (iffosfor lil GlIdenåens "andsysleIII i 1974,
i 1997 og efler opfyldelse crjGlldenåkolllileensforslag lil fosforkvolefor spilde
vandsudledning. */ncl. Regl1l'(mdsbetingede udledninger/m byel: Arealerne afde
tre cirkler illustrerer størrelsen afden IOtale tilførsel.

Kvælstofkilder 20??

Forureningsbelasrninger med spilde
vand fra spredt bebyggelse og med
regnvandsudledninger fra kloakerede
områder er vanskelige ae måle. Disse
udledninger er derfor beregnede ud fra
generelle modeller.

Udvaskningen af næringssalte fra jor
den er fundet ud fra m~linger i vand
løb uden spildevandstilførsel.

Kilder til næringssaltforurening
Fordelingen af forureningskilder er
forskellig for hver eneste sø og hver
eneste vandløbsstrækning i Guden~
stemet og igen anderledes for Randers
Fjord.

f\iltl~ lait: 310 liar
\1;.11t lran..port: :!O I llar

1974

Kilde ialt: 4:! IO tJar
Malt trall~rort: 3032 1/'11'

Kilde iah. XS t/ar
\1ah tran~port: 90 lIar

1997

Kilde inlt:3964 tJar
Malt lran~port: 2202 tlar

Kild~ iall: 115 llar
\talt tran ..port: X6 tlar

Kilde lait: 3g40 tJar
Malt lran~port: 2UX) tJar

N~r forureningskilderne her angives
for hele Guden~systemet, kan det alts~

ikke bruges til konklusioner om det
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Figur 6.3. De samlede årlige tilførsler afkvælstof til GIldenåens valIdsystem i
1974, i 1997 og ejrer de plal/lagre redukliol/er i kl'ælslojri/fØrslel/. Areale,."e afde
tre cirkler illustrere størrelsen afden totale tilfØrsel.
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enkeIre vandområde i sys<emer. Hvis
man vil belyse forureningsforholdene
her, skal der laves en opgørelse af de
konkrere forureningskilder ril netop
deue vandområde.

Opgørelsen kan ikke engang umiddeI
ban bruges ril vurdering af forure
ningsbelasrningen af Randers Fjord,
fordi en del af de udledte næringssalre
omsænes og rilbageholdes i Gudenåsy
s<emer og derfor aldrig når frem til
Randers Fjord.

I figur 6.2 og figur 6.3 er vis< nærings
salrcilførslerne ril Gudenåsys<emer for
delr på kilder i 1974, i 1997 og i den
forventede fremtidige situation, hvor
Gudenåkomireens anbefalinger om fos
forfjerneIse fra spildevand og den s<a"li
ge vandmiljøplans forudsærning om en
50 % reduktion i kvæls<ofudvaskning
fra dyrkede arealer er slået igennem.

Der må bemærkes, ar 1997 var er år
med urypisk, lille afsuømning. Der
med var næringssalrudvaskningen også
lille. Til sammenligning med den tora
le kvælstofudledning på 3964 tons i
1997 kan nævnes, ar udledningen i
det våde år 1995 var på ca. 7500 tons
kvæls<of. Også fosfonransponen var
usædvanlig lille i 1997, som følge af
den lille vandafsuømning.

Af de to lagkagefigurer er det mes<
markante den hidridige og forventer
fortsane reduktion i fosfonilførslerne
med spildevand. Dwe reducerer de
samlede fosfonilførsler drasrisk, men
øger samtidig den relarive berydning
af de andre kilder, føm og fremmes<
udvaskning fra dyrkede arealer og spil
devand fra spredr bebyggelse.

Redukrionen i kvæls<ofrilforsel er
mere beskeden. En 50% reduktion af
udvaskningen fra dyrkede arealer
medfører nogen reduktion, der dog
ikke fremrræder på figur 6.3. fordi
1974 og 1997 var (Orre år.

Vandkvalitet og
stoftransport i Gudenå
Transporten af næringssalte gennem
Gudenåen følger i høj grad vandførin
gen og er alrså Stor i nedborsrige år og
lille i (Orre år. Især kvælstof folger nøje
deue mønster, fordi udvaskningen fra
jorden i oplander giver langt der
s<ørsre bidrag.

I meger runde tal rransponeres der
årligr gennem Gudenåen ved Randers
ca. 1 milliard mJ vand, som i de sene
s<e år rypisk indeholder 3-4.000 tons
kvælstof og knap 100 tons fosfor.

Der ses af figur 6.4, at fosfonranspor
ren er mindsket ril ca. halvdelen af
niveauer omkring 1980, og fosforkon
cenrrationen i Gudenåvandet er mind
sker tilsvarende fra omkring 0,2 ril
omkring 0,1 mg/I. Falder skyldes førsr
og fremmesr fosforfjernelse fra spilde
vand.

Kvælstofrransponen synes også på vej
ned, men i mindre grad. I år med gen
nemsnirsafstrømning synes transpor
ten at ville være mindsket fra omkring
4.000 ril omkring 3.500 tons pr. år, og
tilsvarende ser gennemsnirskoncentra
tionen i vandet ud ril at være mind
sker fra omkring 3,5 til omkring 3
mg/I.

Det begyndende fald i kvælstofind
hold i Gudenåvandet kan have Aere
årsager. De mesr oplagre er:
• mindsker udvaskning af nirrar fra

markerne
• kvælstofl)ernelse fra spildevand
• større kvælsroffjernelse ved denirri

fikarion i Gudenåsøerne.

Denirrifikationen i Gudenå5øerne kan
være øger, fordi fosformangel har
mindsker algemængden. Algerne vil så
også optage mindre nirratmængder, og
der bliver så en større mængde i over
skud, som kan denirrificeres.

6 fQR1 JREN NG' llltR rY ~TorRAN"ORT

Gudenå ved A 10
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Figllr 6.4.
Årlig transport af \'alld, total kwels
tof og total fosfor gennem Gudenåen
ved Randers i perioden 1974-1997
(søjler). Den indtegnede kllrve er de
må Ite å rsgen"emsn itskoncell trat io·
ner af IOtal kl'ldslOf og total fosfor i
\'andet.
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Næringssalttilbageholdelse
i Gudenåsystemet

De målte sroftransponer gennem
Gudenå ved Randers er berydeligt
mindre end de samlede udledninger til
Gudenåen. Også i Randers Fjord til
bageholdes og omsærres en del af de
ti lførte næringssalte.

Denne næringssalttilbageholdelse har
stor berydning, fordi den mindsker
indholdet af næringssalte i yandet og
dermed bidrager ti l at mindske alge
mængden ikke blot i søerne og i Ran
ders Fjord, men også udenfor Randers
Fjord i Heyring Bugt og i mindre grad
i Kattegat.

Det er derfor interessant, men ikke
umiddelbart forudsigeligt, hvorledes
tilbageholdelsen af fosfo r og kvælstof
udvikler sig fremover.

Fosfortilbageholdelse
Fosfor rilbageholdes i Gudenåsyste
mers søer, fordi der hvert år aflejres et
ryndt lag af mudder i de dybeste dele
af søerne. Dette mudder indeholder
uden forureningspåvirkning omkring
l g fosfor pr. kg tørt mudder, men i
spi ldeyandsforurenede søer øges ind
holdet, fotdi mudderpartikJerne er i
srand til at binde mere fosfor, når der
er mere fosfor i s0vander. En tilsva
rende bundfældning sker i Randers
Fjord.

Når fosforindholdet i søyandet falder,
går noget af den fosfor, der tidligere
blev bundet i mudderet, igen i op
løsning i vandet. Derfor forsinkes
virkningen af fosforfjernelsen fra spil
devand, og algeproduktionen i søerne
og fosfortransporten til Randers Fjord
aftager ikke så hurtigt, som man
umiddelbart skulle tro.

Det bedsre bud på den fremridige
fosfortilbageholdelse i hele Gudenå-

28

systemet er formentlig at antage, at
den procentvise tilbageholdelse vil
være omtrent den samme som målt i
1974, før fosfor fjernelse fra sp ilde
vand påbegyndtes. Under alle om
stændigheder vil den fremtidige fos
fortilbageholdelse være langt større
end den har været i "søernes af1ast

ningsperiode" gennem 1980erne og
1990erne.

Kvælstoftilbageholclelse
Den vigtigste mekanisme til tilbage
holdelse af kvælstof i Gudenåsystemet
er, at en del nitrat i søer og Randers

Fjord omsættes til almindeligt atmo
sfærisk kvælstof.

Denne proces sker især i overAade
mudderet i både ferske og marine
områder. Processen sker, når der ikke er
ilt tilstede til nedbrydning af organisk
stof i mudderbunden. Hvis der i stedet
er nitrat, vil denne nitrat blive brugt i
stedet for ilt ril mineraiiseringen af det
organiske stof, og nitrat omdannes altså
samtidig til frir kvælstof.

Samtidig vil der også ske en vis aflej
ring afkvælsrof i der organiske stof,
der efterhånden ophobes i søernes
mudderbund, men denne mængde er
meget mindre, end den kvælstofmæng
de der fjernes ved denitrifikation.

Den fremtidige tilbageholdelse/om
særn ing af kvælstof i Gudenåsyste
met efter reduktion i tilførslerne er
vanskelig at forudsige. AAejringerne
af kvælstof i bunden af søerne vil af
tage i takt med at algeproduktionen
i søe rne mindskes gennem fosfor
begrænsning. Det er dog ikke usand
synligt, at denitrifikationen i syste
met bliver forholdsvis større, når
algemængden mindskes, fordi kvæl
stoffet i søerne så forbliver på nitrat
form, som umiddelbart kan denirri
fieeres. Hvis nirraten er indbygget i
alger, er dette ikke muligt.

6 fORURENINGSKILDER OG STOfTRANSPORT

Fremtidig udvikling i
næringssiltindhold-i
Gudenåen
Fosforindholder i Gudenåen vil falde
yderligere i de kommende år efrer
hånden so m nertOafgivelsen af fosfor
fra søernes mudder vender sig til en
nettotilbageholdelse. Fosforindholdet
ved Randers vil formentlig stabil isere
sig omkring 0,075 mg/I. Ved forbedret
fosforrensning, hvor den i dag ikke er
optimal og ved en evt. reduktion af
det diffuse bidrag, kan fosforindholdet
som årsgennemsnit måske endda i
løbet af nogle årtier nærme sig 0,05
mgll og fosfortransporten næsten hal
veres i forhold til i dag.

Helt uden forurening ville fosforind
holdet formentlig være omkring 0,02
mg/I.

Kvælsrofindholder i Gudenåen vil især
afhænge af omfanget af redukrionen i
udvaskni ngen af nit,ar fra dyrkede
arealer. Omsætningen af nitrat til
atmosfærisk kvælstof i søerne og i
andre vådområder spiller dog også en
betydelig rolle for kvælstofindholde, i
Gudenåen. Bedre betingelser for den
ne denirrifikation (f. eks. mindre opra
gelse af nitrat i algerne i søerne eller
denitrifikation i nydannede vådom rå
der) kan således bidrage til at mindske
kvælstofindholdet. Det er dog næppe
sandsyn ligt, at nå årsgen nemsn itsvær
dier på under 2 mg/I.

Helt uden forurening ville kvælsro
findholdet formentlig være noget
under I mg/I.

Yderligere kvælstoffjernelse fra spi l
devand vil kun have ubetydelig virk
nmg.



7. VANDLØBENE

Vandløbsforurening

Forureningsproblemerne i vand løbe
ne er tilførsel af organisk stof med
spildevand, og at de fYsiske leveOlu
ligheder for dyr og planter er vanske
liggjort af vandløbsvedligeholdelse og
af tidligere tiders vandløbsregulerin
ger, der efterlader et fYsisk ensformigt
vandløb med ringe livsmuligheder.
Hertil kommer, at der gennem de
seneste århundreder er laver spærrin
ger i vandløbene, så at fisk og smådyr
ikke har kunnet komme frem og ril
bage.

Ajle disse menneskeskabte påvirkn in
ger (forureninger) er på retur, som
følge af de senesre årtiers indsats for
at genskabe narurværdierne i vand
løbene.

I det følgende beskrives, hvilke fo r
bedringer vi har opnået i va ndløbene i
Gudenåsystemet, og hvorledes udsig
terne tegner sig for fremtiden. Dog
koncemcerer beskrivelsen sig om de
Store og mellemstore vandløb, som er
vist på figur 7. 1 og 7.2, mens de helr
små vandløb kun omtales i generelle
vendinger.

Forureningsgrad (FO)
Forureningsgraden i vandløb bedøm
mes ud fra forekomsren af smådyr i
vandløber. Bedømmelsen bygger på en
erf.:1r ingsmæssig sammenhæng mel
lem, hvi lke dyr der kan klare sig i et
vandløb og graden af fo rurening af
vandløbet på der pågældende sted.

7 VANDlØllENE

Denne forureningsbedømmelse hvi ler
på ct megct omfancnde erfaringsmare
riale indsamlet i Europa gennem hele
1900 tallet og med en tradition for at
inddele forureningspåvirkningen i 4
karegorier eller forureningsgrader:

Forureningsgrad I:
uforurenet

'ning~ I:
svagt forurenet

ret stærkt forurenet

Forureningsgrad 1\:
meget stærkt forurenet

Det forurenede vandløb
Nå, et vandlobfom,m~J med
organisk stof som frks. uren
Ul bJspildroand, komma der
slamaflejringer, og vandet bli
/I(r ukfnrt og gråligt.

Slammet kvæler l'ond
plamerne og dækker vand
lob,bunden. Ilten i vandlob,
bunden opbruges og selvoppe
i det strømmende l'I1nd kan
d" være ddr/ige ilrforhold.

Kun ganskefil afU, Ilfin
stlularvrr og Ofme kan kve
under disse forhold. De htlf el

stort indholdafrode blodkge
mer og kan heri have ilt nok
til at klare ,igflere dage i ilt
fit vand.

Fluelarvm ..rotuhale" kla
rtr sig vedgennem et ånderor
at trække vqret direku fin tlt

mosfitren.
Det beskidte vand er herud

over uÆstetisk og uhygiejnisk. lllustrllt;on: Danmarks
Sportfiskerforbunds skolemateriale

Ved bedommelserne bruges ikke blot
disse 4 forureningsgrader, men også
overgangsformerne: forureningsgra
derne l-Il, 11-111 og lil-IV.

I stedet for forureningsgrad (FO) ses
undertiden betegnelserne saprobiegrad
eller saprobieindex, som beryder
OlTIrrCIl[ det samme som fo rurenings
grad (sapros beryder rådden, indexer
er altså er mål for graden af rådden
skab i vandløb).

Forureningstilsrand i 1970erne
Forureningstilstanden var værst i Gu
denåsystemers vandløb i l970erne,
nogle steder dog førsr i 1980erne.
Uden en indsats mod denne forure
ning ville den i dag have værer endnu
vætre end dengang.

Denne værsr fund nc forureningsrii
stand i vandløbene fra l970erne og
først i I980erne er vist i figur 7.1 .
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Forureningstilstand i 1990erne
øjagtigt svarende til forureningskor

tet for 1970erne er det i figur 7.2 vist
er kort over forureningsgraderne i
vandløbene i 1990erne

Konet baserer sig på undersøgelser ved
ca. 2.000 vandløbslokaliteter.

Forbed ringerne i forureningstilstand i
vandløbene skyldes først og frem
mest, at der nu sker en biologisk

rensning af spildevand fra aJle byer.
Delle har mindsket slamaAejtinger
og bedret iltforhold i vand løbene, og
derfor skabt bedre levemuligheder for
renrvandsdyrene.

Tørring

20
I

10km

Hevring Bugt

Århus
Bugt

Figur 7.2
Foruren;IIgsgrader i vandløb i
Glldenåsyslemet i 1990eme.

o

o

Arhus

anderborg
~....--

Forureningsliistand
i søer og fjord

_ Uforurenet

_ Svagt forurenet
IC=;:;I Ret stærkt forurenet
_ Meget stærkt forurenet

J
I

I
I - II
II
II - III
III
III - IV
IV

ri'"
Iffilkebor

Silkeborg
Lallgsø

Forureningsgrad
i vandløb

Gudenåens vandsystem i 1990erne
Randers Fjords opland

Hald Sp

Viborg

31



NATUR OG MIUØ I GUDENÅSYSTEMET

Indttykket ved at sammenligne forure
ningskortene fra I970erne og
I990erne er, at der er sket 2 væsent
lige ændringer:
• forureningstilsranden er afgørende

bedret i de vand løb, der i 1974 var
stærkt forurenet af spildevandsud
ledninger fra byer

• Aere vandløb har udviklet sig til at
være praktisk taget uforurenede.

Desuden er foruren ingstilstanden ble
vet meget bedre i mange små vandJøb,
som ikke er vist på de ro kon, fordi
landbrugets ud ledninger af møddings
vand er ophørt, og fordi spildevandet
også fra mange landsbyer bliver pum
pet til renseanlæg.

I mange vandløb er målsæmingen
(oftest forureningsgrad II eller bedre)
ikke opfYldt, fordi vandløbet stad ig er
påvirket af tidligere tiders regulering
og vandløbsved ligeholdelse, eller fordi
der stadig foretages en vandløbsved li
geholdelse, som går ud over dyrel ivet.

Selv efter ophør eller stærk indskrænk
ning af vandløbsvedligeholdelsen kan
der gå mange år, inden de fYsiske for
hold igen bliver gunstige for et natur
ligt plante- og dyreliv.

Eksempler på udviklingen i
forureningstilstand i vand
løbene af

Dørup Bæk på sydsiden
af Mossø
Den li lle Dørup Bæk blev gennem
mange år foru renet med spi ldevand
fra Yd ing og Voerladegård. Foruren in
gen til tog op igennem 1980erne, hvor
bækken var meget kraftigt foru renet
på en længere strækning (forurenings
grad IV på en I til IV-skala, se figur
7.3). Spildevandet blev afskåret til
renseanlæg i 1989-1990, hvorefter for
ureningsgraden faldt fra IV til II-III,
altså en meget væsentl ig fo rbedring,
men stadig noget forurenet.

Længere nedst røms er bækken nu
uforu renet (foru reni ngsgrad l-II) med
et fint liv af smådyr. ØrredbeStanden i
Dørup Bæk er nærmeSt eksploderet
efter afskæri ngen af spildevandet. Ved
den seneste undersøgelse i 1997 var
der på den nederste del omkring 4
ørreder for hver kvadratmeter af bæk
ken, hvilket er ualm indel ig godt.

Afskæringen af spildevandet har altså
skabt meget bedre livsbeti ngelser fo r
smådyr og fisk i Dørup Bæk - men
den øvre del af bækken lider stad ig
under sandvandring og mangel på sten

7 VANDlØBENE

i bækken som fø lge af tidligere tiders
reguleringsarbejder. Derfo r mangler
der stad ig nogle af de rentvands
krævende smådyr, som først kan finde
egnede levesteder, når bækken Rir et
mere varieret forløb (bedre fysiske for
hold).

Ephemera dan ica (dØgnj7uenymje)
I/llslrt:l/iOIl, hms Chr. Sciloll.

DørupBæk

Forureningsgrad
4

_ 50 lU nedstrøms overløb fra Yding 1 km nedstrøms overløb fra Yding

Figur 7.3 Udviklingen i jorureningslil
standen i Dørup Bæk ved MossØ, efter
at spildevandet fra Yding og Voerlade
g<1rd blev afsk<1ret i 1989-/990.
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har sammen med vandløbsresraurering
i nogen grad genskabr levem uligheder
ne i åen for fisk og smådyr.

Disse levemuligheder var i vidt om
fang blever ødelagr ved regulering og
kanalisering af srort ser hele Li lleå og
af de fleste rilløb. Srørstedelen af disse
reguleringer skete i første halvdel af
1900 taller, og de miljømæssigr elen
dige fYsiske forho ld blev fastholdr gen
nem vand løbsvedligeholdelsen frem til
1980erne.

Figur 7.5. SpildevQndsudledninger var
årsag til den slærke[orurening af Li/
led/rem til 1970eme. Foto: P. Heise

Vandløbsved ligeholdelsen er gradvisr
blevet mere skånsom og mi ljøvenl ig
gennem 1980erne og I990erne. Derre

Vandkvalireren er med andre ord ble
vet så god, at meget rentvandskræven

de smådyr som døgnfluen Ephemera
danica og ,Iorvingerne /soperla gram
matica og Leuetra nigrll, kan leve ved
Bidsrrup Bro og enkelre andre sreder i
Lilleå.

En effektiv rensn ing af spildevander i
alle byer og landsbyer i oplander frem
ril starten af 1990erne, ophør afland
brugsudledninger, samt lukning af svi
neslagteriet i Hadsten har medført en
markant bedring af vandkva1iteren i
Lilleå.

Ved Bidstrup Bro var der i midten af
1970erne en forureni ngsgrad på 1lI
som følge af spildevandsudledninger
ne. 1dag er forureningsgraden l-Il og
l, svarende ril en næsten uforurener
rilsrand (figur 7.4).

_ I-II Uforurenel

- II : Ret svagt forurenet
_ II III : Noget forurenet

Forbedringerne i forureningsriisrand
skyldes ikke kun en mindre forure
ningsbelasrning.

Hadsten Lilleå
Lilleå løber 37 km fra Lading ril
Gudenå ved Langå.

Forureningen var særlig slem fra
Hadsten, fordi der her også blev
udledt spildevand fra slagteriet. På
lange strækninger neden for byen
kunne kun de mest forureningswle
rante dyr leve i åen.

Aen var i 1970erne srærkr forurenet af
dårligr renset husspildevand, indu
srrispildevand og ulovlige landbrugs
udledninger. På flere strækninger af
hoved løber var forureningsgraden III
og lV og bunden var dækket af slam
og bakteriekolonier, såkaldre "lamme
haJer" nedstrøms byerne. Forurenin
gen skyldtes der lernedbrydelige, orga
niske srof i spildevandet.

Leuctra nigra slørvingenymfe)
Ihu/r(ltiOI1, Jells elif: Sc1lOlI.
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Forureningstilstand i
Gudenåens hovedløb

Den direkte forureningspåvirkning fra
spildevandsud ledn inger er i Guden
åens hovedløb meget lille. Derfor kan
det måske undte, at forureningstil
standen i store dele af hovedløbet ikke
er ti lfredsstille nde hverken i 1970erne
eller i I990erne.

Alger fra søerne forurener
Gudenåen
Årsagen til at forureningsgraderne i
Gudenåen på lange strækninger er så

dårl ig som grad 111 ellet Il-III er den
Store produktion af alger i søerne langs
Gudenåens hovedløb. Denne algepro
duktion belastet Gudenåen med orga
nisk stof mange ki lometer nedstrøms
søerne langs hovedløbet (se forure
ningskort figur 7.2 side 31.

Algernes påvirkning af vandløbsfauna
en er altså en forurening med organisk

stof på lignende måde som organisk
stof med spildevand. Kvaliteten af det
organiske stof ti lført som alger fra
søerne er dog helt anderledes end
otganisk stof i spildevand, og forure
ningspåvirkningen på mange måder
mindte alvorlig.

Forureningspåvirkn ingen af Gude
nåens smådyr er da også helt anderle
des, men tilførslerne af de store mæng
der af alger medfører, at de artet, der
er særligt ti lpassede til at leve af alger
ne, klarer sig godt på bekosrning af de
andre vandløbsdyr.

Foruren ingspåvirkningen af Gudenåen
som følge af algeudskylninger fra søer
ne vi l efterhånden mindskes i takt
med, at algemængden i søerne bliver
mindre, og søerne bliver mere klarvan
dede som følge af fosforfjernelse fra
spildevand.

fordi vandremperaruren i søaAøbene
vil være høje om sommeren, og dels

fordi der også fremover vil være en
betydelig algemængde i søernes vand,
selv efter at virkningen af fosfo rfjer
nelse fra spildevand har slået fuldt
igennem i løbet af nogle ånier.

Særlige smådyr i Gudenåen
Gudenåen er så stort et vandløb, at
der er livsmuligheder for vandløbsdyr,
som vi normalt ikke finder i mindre
vandløb. Nogle af de sjældne dyr, vi
har fundet i de senere år, troede vi fak
tisk var uddøde.

Som eksempel på en renrvandskræ
vende vårA ue kan nævnes Ceraclea
albogllttata (figur 7.8) der lever i fersk
vandssvamp, som findes i store mæng
der på vandløbsbundens sten. En
anden renrvandskrævende art er døgn
Auen Heptagenia jUlVa (figur 7.9), der
tilsyneladende er ved at sprede sig i
Gudenå efter i mange år kun at være
fundet i ra eksemplarer. Disse renr
vandsarrer aAøses ud mod fjorden
gradvist af mere hårdføre arter. Det er
kun ganske ra arter af vandløbsdyr, der
kan overleve i brakvandsområder. Salt
påvirkningen fra Randers Fjord når
periodisk helt op til udløbet af
Nørreå.

\
\

Figur 7.8. Vå/fluen Cerac!eo olbogwto
to lever i!erskvondssvamp på sten på
valld/fJbsbundell. Arten er en indikator
på rent vand. l/I/1strll/iOlJ: lens ellr. &11011.

Forekomsten af et trods algepåvirknin
ger egenartet dyrel iv i Gudenåen
understreger de biologiske kvaliteter af
den ne Aod. Hvad kunne det ikke blive
tilliden forurening med alger fra søer
ne og med en evt. genskabelse af de
mere naturlige og fysisk afvekslende
forhold fo r dyrelivet, levemuligheder
som i vidt omfang er fjernede gennem
tidligere tiders uddybning af Gude
nåen fo r at gøre den sejlbar.

\
\

\

Smådyr og fisk i Gudenåen vil dog
fortsat være påvirkede af søerne, dels

Figur 7.9. DØgnj7uen Hepwgenia j7ava er en indikator på rent vand.
IIIIISlm/ion: le/JS Cl,,: ScIlOlI.
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Kan tidligere tiders
naturkvaIitet i Gudenåens
nedre løb genskabes?

Hvordan så der ud?
Indtil 1800 tallets uddybninget og
regulering af Gudenåen mellem Silke
borg og Randers for at give plads for
ptamfarten så Gudenåen ganske
anderledes ud end i dag. (se kortet
side 12)

Gudenåen var mete lavvandet, og de
Aeste steder bestod bunden af sten og
grus. Nogle steder ragede metetstore
kampesten op over vandoverAaden.
Dette narurvandløb var et ideelt
levested ikke blot for en lang række
små vandløbsdyr, som stiller store
miljøktav, med også som gyde- og
opvækstområde for laks og ørred.

7 VANDlØBENE

Fig 7./0. Ork/a ell'ell syd for Trolldheim i Norge. Før GlIdellåelI uddybedes Iii
promjar'. så den 011l(rellf sådan ud på strækninger l11el! stort Ja Id.

Folu: Jens Møf/er AI/dersen

Der hvor Tange Sø nu ligger havde
åen det største fald, ca. 10m på IO
km. Her var åen det nærmeste vi kom
mer til en brusende bjergAod i Dan
mark, og her fandtes laksens vigtigste
ynglepladset.

Sådanne ændringer vil dels genskabe
levemuligheder for smådyrene og dels
væte en forudsætning fot at laks og
ørted kan bruge Gudenåens hovedløb
som yngle- og opvækstområde.

En sådan naturgenopretning vil umu
liggøre sejlads med motorbåde og vil
måske også medføre, at de omkring
liggende enge bliver mere fugtige og
vandlidende.

Hvad kan vi fa igen?
Vi kan srorr set a det igen, som vi
bestemmer os for. Men vi kan natur
ligvis ikke både fa en brusende
bjergAod og Tange Sø på det samme
sted.

Dct vil dog narurmæssigr være særde
les givende også at gennemføre en
naturgenopretning andre steder i
Gudenåens hovedJøb, særligt på
strækninger med godt fald og detfot
med hurtigt strømmende vand.

Nogle af Gudenåens kvaliteter kan
genskabes ved at fYlde sten og grus i
åen på strækninger mellem Sminge Sø
og Kongensbro og umiddelbart neds
trøms Tangeværket, så at vi her f1r en
lavvandet Aod med sten og grusbund
og med hurtigt strømmende vand.
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Guden blev i 1861 beskrevet afVandbygningsinspeklOr C. Carlsen:
Beretning om de mellem Silkeborg og Tange udfone Reguleringsarbejder:

Partid me{(Lm Sj{~6org og rrange fiar ogsd aprin/digt (unne 6tfartS, a{tnt eJter 'Bor

trydningen aJemfet{Stet1l, mtn tun mLdlIa,t.sÆ!{iglied og aJfidet dy6gaaendt1"anøieT.

'.Betingelserne ert lier nemlig {aflgt ugunstigere endpaa dl" ,Illlrt 'fJed. 'Det tlOntfjorwde

Profils ringe 'lldstræÆ,ni"g, livoraffPfger en ringe '1Jy6dl og 'Brtde, dw store Strpm

lIingsliastiglitdog Le6ets 'Bugtninger tre dl af~turen frem6ragte :j(indrillgtr, som

liaVl 6esværfiggjort 1"arttrl. 'Den rraturfige dy6de kFn "emfig - som ariført - tled{at'este

varrdsta"dsynÆg ti{ 1-2 foa, især paa saodanne SUder, litlor J1aet/liar ud6redl sig Otltr
stwet (Termi".

'Dw sterite dy6de fandles derIios oprinddig ÆJm i w smar%nde, ofte sao smar, at etI

Pramlleppe lim'de pradS tir at passere, og dtrllle %1Ide 611gude sig IIndertidw fra den

wc J1a6red lir len alldetr. 5laetr var især mefrem Smil/ge Sø og ([ange opfyMt /Ilelstore

Steen, som tiMeefS ragede frem over Valllfraden. Paa /logre Steler nave Ste/lClle, fpr

Ilogen Oprydnillg varforetagw, figget sao tæt, at tfe aMdes spærrede '.Passagetr.
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Fisk i Gudenåsysternets vandløb

Laks
I dag finder vi 21 af de 38 danske
aner af ferskvandsfisk i Gudeniens
vandløb. Indrj( vandkrafrværker
Gudenkentralen blev bygger ved
Tange havde Gudenien en naturlig
laksebestand - men den uddøde, da
der blev bygget en dæmning over
Gudenien, si laksene ikke kunne ni
frem til deres livsvigtige gydepladser.
Der er dog stadig laks i Gudenien 
men nu skyldes det irlige udsætnin
ger fra lakseopdrætsanlægget FOS
laks, hvilket dog endnu ikke har
resulteret i nogen nævneværdig
naturlig produktion af lakseyngel fra
gydning.

Ha\'orred

Stør i Randers Fjord og i
den nedre del af
Gudenåen frem til
omkring 1900

Randers Fjords
Naturhistorie fra 1918
skriver A.G. Johansen og J.G.

Loffing:
Af og til fanges der en Stor I

Randers Fjord eller Gudenaa

ens nedre Løb, men dog langt

fra hvert Aar. Heller ikke I tidli

gere Tid synes den at have

været almindelig. Et Individ af

ca. 2,5 m længde og ca. 80 kg

Vægt blev fanget ved Frisen·

vold Fiskegaard i April 1892 og

et andet på 2,6 m Længde

sammesteds d. 7. Maj 1901.

Neckelmann sknver i Randers
Kiobstads hlstonsk-topo

graphiske Besknveise i 1833:

Stør fanges undertiden, dog
meget sjældent i Laxegaardene.

Sjældne og interessante fisk
Foruden Laks er Stor den meSt bemær
kelsesværdige af Gudeniens fiskearter,
som er uddøde i nyere tid. Stør har
næppe nogensinde været særlig talrig,
men har tilsyneladende vandret op i
Gudeniens nedre del for at gyde.
Ogsi Stavsild og Majsild er tilsynela
dende forsvundet fra Randers Fjord.

Herudover er nogle arter giet tilbage.
Eksempler herpi er karpefiskene Elrit
se og den sjældne Smerling. Smerling
findes kun i fire danske vandsystemer.
J Gudenisysternet fandtes Smerling
tidligere i sivel Gjern Å, Borre Å og
Tange Å, men findes nu kun i Gelbæk
ved Gjern Å nord for Silkeborg,

AI andre interessante fisk kan nævnes
torskefisken Knude, ogsi kaldet
Ferskvandskvabbe. Den findes i
Gudeniens vandløb, men findes
ellers ikke i østjyske vandløb. Lakse·
fisken Stalling findes kun naturligt i
Danmark i vestjyske vandløb, men
har nu dannet srore, selvreproduce

rende bestande i Gudenien syd for
Mossø efter udsætninger i 1930'erne.

Den er ogsi fundet i andre tilløb til
Mossø, men aldrig i Gudenisysternet
nedstrøms Mossø.

Ål
Bestanden af Den atlantiske Al er i
tilbagegang pi verdensplan, ogsi i
Gudenien. Det blev bl.a. vist ved
Gudenåkomiteens undersøgelser i
1985, hvor alle vandløb blev under
søgt pi samme måde som i 1969
1971. Åiebestandene bliver nu op
hjulpet med årlige udsætninger af
åleyngel. Derfor er der nu bl.a. er
skabt en ganske stor ålebestand op
strøms Mossø, hvor der tidligere var

langt mellem ålene.

Ø rred
I 1980'erne havde den sjældne

Soorred sine største danske bestande i
tilløbene til Mossø - men nu er be
standene i tilløbene til Hald Sø fuldt
pi højde med disse og er muligvis
endnu større, efter at Hald Sø
Bådelaug i 1983 påbegyndte et frem
synet plejearbejde af søens tilløb.
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Figur 7.12. ØrredbestalIde i Gude
Ilåens I'ondsystem i /992. Fan'ekoder
ne viser, 11\'01' ørredbestanden er god.
spredt eller ingen ørred.

Figur 7./1. Ørredbesumde i Gude
nåens \'ClIlclsystem i /973-75. Fan'eko·
derne viser, /I\'or ørredbestanden er
god, spredt eller illgen ørreder.
En ørredbestaIld er her defineret som
god, hvis der er over 50 ørreder pI:
100 11/2 I'alldløbsblllld i valld/øb, der
er op li/3 meler brede og over IO
ørreder pi: 100 m2 ,. l'lmdløb, der er
m'er 3 meter brede.

Ørred er en af de mesr almindelige fisk

i Gudenåens vandsysrem. oftest i form
af Bækørred. Dette skyldes bl.a. irlige
udsætninger af Ørred i vandløb med
dirlige gydemuligheder. Ørreden sril
ler de samme miljøkrav til vandløbene

som miljømyndighederne - der skal
være rent vand og gode gydemulighe
der, d.v.s. gruset/srenet bund, og si
skal ørreden kunne vandre frit mellem
de små gydevandløb og opvæksrområ
derne i srørre vandlob ellet sø- og hav.
Ørreden trives, hvis disse kraver
opfyldt og er derfor en god indikator

fo r vandløbets tilsrand.

En sanlmenligning af de naturlige
ørredbesrandes srørrelse fra perioden
1973-1975 til 1992 viser, at der nu er
naturl ige ørreclbesrancle i mange vand
løb, der tidligere var ørredromme (se
figurerne). Bestandene er altsi giet
frem - men der er sradig for f1i ørreder
i mange vandløb, som er udpeget til at
kunne have naturlige besrande. Derfor

bliver der sradig sat ørreder ud i man
ge vandlob, indtil miljoforholdene bli
ver så gode, at ørrederne selv kan sorge
for at opretholde besranden på natu r

lig vis.

Hevr;"g Bugl

Hevrillg Bllgl

ÅrhlIS
Bugl

Århus
Bllgt

"
')

/

rhus

Å rhus

SJtanderborg

-
"''''""'~'''''"tl '''\ ""Ild \#' )

4 ~
I~ ..

I
~Tørring

J 4'\Brædslrup

~\:
,

,
"

)

Ørredbestand 1992
God ørredbestand
Spredt "rredbeSUlnd
Ingen Ilrred
Ingen oplysninger

H<>Id .

Viborg

Hald S#

Viborg

~dbestand 1973 - 1975
-- God ørrcdbc~ tand

Spredt ()rredbe~land
Ingen ørred
Ingen opl) \ninger
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Figur 7.13. Fisketrappe ved Tauge-
,'ærkel /980. FOlO: i ms Møller And~n~n

Spærringer i vandløb

Opstemninger i vandløb forhindrer, at
vandrefisk og smådyr kan bevæge sig
op og ned gennem vandløb. [ værste
fald kan de f eks. ikke nå frem Til yng
leområcler og kan så ikke overleve i
vandsysrcmcr.
Genskabelse af passagemulighed ved
spærringer harderfor været en højt
prioriTerer del af Gudenåkomiteens
arbejde, ideT komiteen har rådgiveT og
tilskyndet de ansvarlige myndigheder
til at skabe effektiv passage ved aHe
vigt ige opsrcmninger.

Gudenåkomiteens oprindelige målsæt
ning om at F.i passage ved al le spærrin
ger i Gudenåens hovedløb inden ud
gangen af 1993 viste sig ikke at kunne
lade sig gøre. Der er dog isæt i de se
neste IO år skabt passage ved mange
opstemninger.

7 VANDlØBENE

Status vedrørende spærringer
Den helt overordnede status for etab
bing af passage ved spærringer i
Gudenåsystemet et altså, at der stadig
ikke er tilfredsstillende passagemulig
hed ved Tangeværket og ved Silkeborg
Papirfilbrik, selvom der begge stede
findes en fisketrappe. Ved Ry Mølle
laves i 1999 et omløbsstryg, hvotigen
nem både fisk og kanofarere kan pas
sere uden fo rhindringer.

Også ved Vitholt Molle syd for Mossø
vil der i 1999 blive lavet et omløbs
stryg.

Koncessionen fot Tangeværket udlober
i 200 I. [ den forbindelse skal der træf
fes beslutning om den fremtidige drift,
herunder passageproblemet for fi sk.
Ved Silkeborg Papirfilbrik er der udar
bejdet et projekt, men finansieringen af
projektet er ikke aftalt.

Vigtige spærringer for fauna i 1998
- Spzning!jemd
_ Fhkctrappe/ornll1b
_ SpælTing inllll1

Hold So

\

o IO"" 20

1sidetilløbene fi ndes der to vigtige
spærringer for opuækkende fisk. I
Hadsten Lilleå virker fiskeuappen ved
Løjstrup Mølle ikke ti lfredsstillende,
og i Hinge Aved AHinggård Kraftværk
er åen tota.l t spærret med den 6.5 m
høje opstemning.

Fig 7. 14. De l'igtigste spærriuger ved
l'lmdløb i Gudellåsysremer. Kortet
viser de spærringer, der eksisterede i
1974. Samtidig er del viSl h\'01' der er
skab! pClssagemulighed i perioden
1974 til 1997. (Ved Ry Mølle og Vil
IlOlt Mølle etableresfauuapassage i
1999).

39



NATUR OG MJuø GUDl:NÅSvSTEMET 7 VANJlØBENE

Antal ørrederl 100m

DoUernpBæk
Miljøvenlig vedligeholdelse fra 1983

1978 1981 1985 1986 1987 1988 1989 199t 1992

Figur 7.15. Udviklillgell i ørredbestalldelle i Dollerup Bæk, ejrer at Hald
Sø Bådelaug i /983 illd/fme miljøvenlig vedligeholdelse.

Bisballe Bæk, der hele tiden har ligget
hen i naturtilstand. Bestandene i Dol
lerup Møllebæk og Dollerup Bæk kan
nu måle sig med de bedste danske
vandløb, idet der er 2-6 ørreder for
hver kvadratmeter af bækken.

Restaurering af tilløb til Hald Sø
Hald Sø Bådelaug restaurerede i 1983
Dollerup Møllebæk og indførte mil
jøvenlig vedligeholdelse af Dollerup
Bæk. Begge vandløb fik hurtigt en
naturlig bestand af ørred fra gydning,
der var lige så stor som i tilløbsbækken

500 ,-------

400 f-::::::"-:v:::-ng,,,c_' ------
_ Ældre

300 f------
200 f-------
loo f------

O '----~~--

Vandløbsrestaureringer

Det er dog ikke altid myndighederne,
der arbejder på at skabe gode vandløb.
Lystfiskere, lodsejre og andre naturel
skere har også fundet glæde ved at
hjælpe naturen tilbage til en god til
stand.

Ud over at arbejde på at ra skabt pas
sage ved spærringerne i Gudenåens
vandlob arbejder Gudenåkomiteen
også på at sikre et bedre vandløbsmiljø
ved en miljøvenlig vedligeholdelse af
vandløbene og en egentlig restaure
ring, hvor der udlægges sten, gydeban
ker m.m. ril ersraming for det materi
ale, der igennem tiden er blevet fjernet
ved vandløbsvedligeholdelsen. Dette
arbejde udføres primætt af vandløbs
myndighederne, dvs. amterne og
kommunerne, evr. med økonomisk
stø[te fra Miljøministerier.

Gydebanker i ved Tørring
Vejle Amt lavede i1986 5 gydebanker i
Gudenåen opstrøms Tørring, hvor der
blev lagt en del gydegrus ud (sten i
størrelsen 2-5 cm). Gydebankerne blev
flittigt brugt af stalling og ørred, så
bestandene af yngel fra gydning blev
mangedoblede (20-50 gange så meget

yngel som tidligere, se 2 figurer). En af
årsagerne til gydebankernes succes er,
at en mollesø ved Hammer Mølle fun
gerer som sandfang opstrøms gyde
bankerne, så gydebankerne ikke dæk
kes af det sand, der skylles ned gen
nem Gudenåen.

Ørred

1987 1988 1989 1990 1991

Antal pr. 100 m2

90
80
70
60
50
40
JO
20
IO
O

1980

Stalling

1987 1988 1989 1990 1991

Antal pr. 100 m2

50

40

JO

20

Figur 7.16. Bestanden ajstalling og ørred i Gudenåen opstrøms Tørring steg
voldsomt, ejrer at Vejle Amt i 1986 lavede 5 gydebanke<

Gydebanke ved Langå
uden succes
Gudenåkomiteen har i 1993 som et
forsøg lavet en gydebanke i Gudenåens
hovedløb ved Abro nær Langå. Selvom
der er tmget naturligt produceret lakse
yngel ved gydebanken, har det dog vist
sig, at den ikke fungerer særlig godt. En
afårsagerne er, at der er mangel på
egnede opvækstpladser. For at ørred- og
lakseyngel kan overleve kræves en
vandløbsstrækning med hurtigt strøm
mende vand hen over sten og grusbund
og en lille vanddybde.
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Fig. 7./8. Med dobbeltp1Vji/ i LiI/eå mel/em Hadsten og Lerbjerg kan det naturlige,
smalle åleje lades uforstyrret så at plante~ og dyrelivet ikke skades ved vandløbs
vedligeholdelse. Samtidig er der tilstrækkelig vandajledningsevne i den brede, ud
gravede profil til at undgå oversvømmelse afmarkerne ved store afstrømningel:

NATUR OG MIUØ GUDENASYSTEMET

Modelvandløb Hadsten Lilleå
Vandkvaliteten i Lilleå blev afgørende
forbedret gennem spildevandsrensning
i 1970erne og 1980erne, men vand
løbets biologiske kvaliteter lod stadig
en del tilbage at ønske på grund af de
fysiske forhold i åen. De vigtigste pro
blemer var:
• fiskenes vandringer forhindredes af

spærnnger
• de fysiske forhold i åen tilfredsstil

lede hverken landmændenes ønsker
til vandafledning eller de mijømæs
sige ønsker til vandløbskvaliteten.

l 1986 blev det derfor besluttet at
kortlægge mulighederne for at forbed
re både de afvandingsmæssige og de
narurmæssige forhold i Lilleåen. I
arbejdet deltog foruden amtet og de
berørte kommuner repræsentanter for
landbrug, Iystfiskerforeninget og Dan
marks Naturfredningsforening.

Mode/vand/øb Lil/d
Der blev lavet et omfattende projekt
til forbedring af de fys iske forhold i
Lilleåen kaldet "Modelvandløb Lilleå".
Projektet blev gennemført i perioden
1988-1990. De vigtigste elementer
var:

• fjernelse af spærringer
• udgravning af dobbeltprofil ned-

strøms Hadsten

• mere miljøvenlig vandløbsvedlige-
holdeIse.

Fjernelse af spærringer
Gode passageforhold er særligt vigtige i
Lilleå, fordi halvdelen af Gudenåens
havørredbestand søget op i Lilleåen for
at gyde.

Ved Hadsten Mølle og ved Grundfør
Mølle ved Hinnerup var der tidligere
ingen passagemulighed. Mølleopstem
ningerne blev fjernet i efteråret 1989 og
1990 og faldet blev udjævnet over lange
stryg, så at der nu ingen passageproble
mer er for hverken fisk eller smådyr.

Fig. 7./7. For alli/godese både miljØ
mæssige og /anc/brugsmæssige ønsker
er Lil/eå udgravet med dobbe/tproji/.

I løbet af 1990erne er der så yderligere
fjernet spærringet i de mest velegnede
gydetilløb i Lilleåens vandsystem(Gran
slev A, Voer Mølleå, Spørring Aog
Haldum Bæk).

Ved den allervigtigste opstemning i
Lilleåen, ved Løjsrrup Mølle Dam
brug ca. 2 km fra Gudenåen er mulig
hederne for fiskepassage dog stadig
meget dårlige. En eksisterende, men
ikke fungerende, fiske rrappe blev
ombygger i 1988, og så ud til at være
passabel i hverr fald i nogen grad.
Senere undersøgelser har dog afsløret
at passageforholdene er utilfredsstil
lende og etablering af en problemfri
passage her er meget presserende.

Dobbeltprofi/
I 1989 blev der gennemførr en resraure-

Vand,>wnd ved
særlig hl)j vandføring

7 VANDLØBENE

ring/regulering afLilleå fra Hadsten til
Lerbjerg. Amtet udgravede åen, så at
den fik et dobbeltprofii. Herved opnåe
des både landbrugsrnæssige og mil
jømæssige gevinster. Ved store afstrøm
ninger kunne hele vandføringen rum
mes i dobbeltprofilet uden at oversvøm
me kornmarkerne langs åen, og i det lil
Ie profil, hvor vandet normalt løber, er
det ikke nødvendigt at lave vandløbs
vedligeholdelse, som forstyrrer Ievemu
ligheder for fisk, smådyr og planter
(Figur 7.17 og 7. 18).

Miijoven/ig vand/obsved/igeho/de/se
De sidste markante miljømæssige for
bedring af de fysiske forhold for planter
og dyr i Lilleå er opnået gennem en
mere miljøvenlig vandløbsvedligehol
delse efter vedtagelsen afet nyt vand
løbsregulativ i 1989. De vigtigste
ændringer er mjndre grødeskæring,
ston set ingen opgravninger afvand
løbsbund og plantning afskyggegivende
træer langs åen på egnede srrækn inger.

Samlet virkning af indsats
i Lilleå
Den samlede vi rkning af spi ldevands
rensning og indsats ril forbedring af de
fysiske forhold har været fremragende.
Vi har på mange måder ~et noget, der
ligner er narurvandløb. Der mangler
bare at blive lavet en ordentlig passage
mulighed for fisk ved Løjsrrup Mølle
Dambrug inden udløbet i Gudenåen.

Vandstand ved
normal v:llldfwing
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8. SØERNE I GUDENÅSYSTEMET

R SØfRNE IGUDfNÅSY$TEMET

En verden til forskel

Forureningsproblemet

Forureningsproblemet i søerne i
Gudenåsystemet er som i andre dan
ske søer, at algevæksten er blevet
stærkt foroger som følge af de ogede
næringssaluilførsler til søerne, især i
1900 tallet.

De øgede algemængder i vandet har
gjOrt de Aeste søer uigennemsigtige og
grumsede, øget aAejringerne af mud
der p~ bunden, kvalt planterne p~

bunden og øget hyppighed og mæng
de af de generende bl~grønalger, som
kan være gift ige.

Henil kommer, at søernes øgede alge
produktion har forurenet nedstrøms
vandløbssrrækninger med alger. I Ran
ders Fjord stammer størstedelen af
rilførslen af organisk srof fra algepro
duktionen j søerne langs Gudenåens
hovedløb.

Algemængden i søerne kan mindskes
ved at mindske fosfortilførslen . Der
for blev der allerede fra midt i
1970erne indført fosforfjernelse fra
spildevand. Desværre er ridshorison
ten ~rtier for forbedringer, efter at
fosfortilførslen til søerne er mind
sket, fordi der er ophobet fosfor i
mudderet p~ søbunden.

Figur 8.1.
Den rene sø og denjorurenede sø
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Den rene so
givrrflrtldm rt sp<jlbi/udr af
omgiv~lstmtogså mulighed
for at Ir Ilrd j vandr/. Al sr
søbllndm, plmlur Jorn l'Oksrr
da. smådyr og måsk, ni fisk,
dt, hurtigt flY/lrr sigfor at
sogr skjul.

Livn kan iagttagr! som
igmt/rm tl åbmt vindut.

Dm rent sø har n lavt ind
hold afn"ringssroffrr, klart
vand oggodr ilt- og lysfOrhold.
Derftr a der et rigt og varie
ret dyre- og plameliv. Under
vantispiantern( spill" m stor
rollefOr det ovrige liv i soen,
bl.a. fOrdi dr 0plf/grr noglr af
de næringsstaffir, der er i van
det. På den måde begrænses
væksten afa/gerne i som.

Planterne giver stabilitet og
flere mulige lev(stederfor soens
dyr, det .fremmer m artsrigfi
skrbrsrand, hvor rovfisk og byt
teflsk er i en lUl/urlig balance.

Den fOrurenede so
givrr rt 11Iat billrd,fra sig.
Vandet ergrumsrt, ja måske er
søen grøn, og overflnden liglln
gronkålsllppr.

Det er de stOrt mttngtlo af
nltringntoffer; som vi i mallge
år har ledt ud i VOrt soer; dn
flmndrrr dyrr- og planlrlivrt i
ro uheldig rttlling. NltrilIgs
stoffmlefår olgmle til Ol vok
se, ogjo flere a/gn-jo mere
uklart er vandet. Sollyset kan
ikke trltnge rtt langt ned i van
det, og blmdplamenze dor. Ro
vfiskene gedde og aborn, som
jagrr vrd hjælp '1SJnr!, fir
dårligr brtingrlsrr, og drrrs byt
tedyr skalle og b'tlSen stiger i
antal. Dissrfisk Irvrr afdyrr
plankton (da!"irr), S011l drrfår
bliver holdt effektivt nede. Do
fi,irmr er derfår så fi, at dr ik
ke kan lUl Ilt æde ret ml1nge af
algerne i ,'andet, og denned sti
ger a/gemÆgden yderligere.

'l\ttor--."......-1 Tegning:
fms Bak

L::::::::::'::::::::::::J Andersen.

~~~~~~~~l [rgnmg:
friiS &k
Andersen.
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. . - . .' ' . '
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10m

Gr(ll/C 1.(I/I/-:sO

s/tu'" S"

Almilltl Sø

KCllgdrd Sø

KOlIgHO

Neden\ÅOI' Sø

flald Sø

IJn"r/I/' LilI/IP"

Kar/sø

JllImmehø

SdumhH'.\ Sø

NillgS"

Gjl'SSø

\fo.uø

Viborg Nørres"

V(,liJC

SalielI l..tmgfø

Lillesø (SilkdmrxJ

AI'fne

Vælig Se

IIr/ke Sø

Dnnø

NClldul Sø

JlIlsø

HraHO

lIal/e Sø

Engen'I',1 Sø

IIihorK S(JlIlIl'r,\f)

Stigs/101m Sø

."jjlkdmr}: /..tmgH'
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Restaurering af Hald Sø.

Den naturligt klarvandede Hald Sø
bar op gennem I970erne mere og
mere præg af forurening forårsaget af
den øgede tilførsel af næringssalte.
Vandet var om sommeren uklart som

følge af srore mængder alger, og der
var udbredt iltmangel i søens dybere
liggende vancimasset.

Forureningen og dens konsekvenser
for miljøet i Hald Sø blev først klar
lagt ved Gudenå-undersogelsen, der
blev gennemført af Århus, Vejle og
Viborg amter i 1973-74. Det blev
fastslået, at forureningen med fosfor
overvejende stammede fra landsbyerne
Dollerup og Skelhøje samt fra 4 dam
brug. Bekymringen for forureningen
hos lokale beboere, Hald Sø Bådelaug
og Lokalkomiteen for Danmarks
Naturfredn ingsforening medførte i
slurningen af halvfjerdserne og begyn
delsen af firserne, at Viborg Amt gen
nemførte yderligere undersøgelser for
ar belyse søens forurening samt hvilke

indgreb, der var nødvendige.

Indsats mod forureningen
I 1984 blev der opstillet en handlings
plan, der effekcivt skulle løse forure-
ningsproblemer. Restaureringsindgrebe
ne omfattede: fjernelse af forureningen
fra byer og dambrug samt formindskel
se af fosforfrigivelsen fra bunden.

Soen friholdes for spildevand
Indgtebene blev gennemført særdeles
hurtigr. Ved udgangen af 1984 etable
rede Viborg kommune en ledning, der
ledte spildevandet fra Dollerup og
Skelhøje uden om søen til Viborg cen
tralrensningsanlæg. Afsrrømningsom
rådets landbrug blev gennemgået og
flere ejendomme forbedrede deres
opbevaringsforhold for husdyrgødning
eller afløb fo r husspildevand. Tilbage
stod imidlertid forureningen fra de
fire dambrug.

Figur 8.5. Hald Sø lIIed olllgivels",

Figur 8.6. Vandranunkel i l'wJdløb.

Her valgte amtsrådet og miljøministe
riet at handle hurtigt ved at give dam
brugene et købstilbud. De 3 afdam
brugene accepterede i begyndelsen af
1985 købstilbuder og indstillede straks
produktionen af ørreder. Det sidste
dambrug blev købt i 1987-88, hvor
ved forureningen fra dambrug ved
Hald Sø var bragt helt til ophør.

BundvantUt iltes
IIrforholdene var særligt dårlige i bund
vandet i Hald Sø om sommeren, fordi
der i den dybe sø ikke sker nogen op
blanding mellem det kolde bundvand
og det varme overfladevand. For hurci-

FOlo: Jt"IIS Møl/er Anderst'fI

gere at forbedre miljøforholdene i Hald
Sø besluttede Viborg Amt at ilte søens
bWldvand om sommeren for at fa ilt i
bundvandet og for at forhindre frigivelse
af fosfor aflejret i mudderbunden ved
fortidens forurening. Driften af anlægget
startede i juli 1985.

Udgifter
Omkostninger androg ca. 7 mill. kr. ti l
køb afdambrug og etablering afspilde
vandsledning. Etablering af iltningssy
stemC[ androg ca. 0,5 mio. kr. og en
årlig driftsudgift på ca. 0,3 mio. kr..
Overvågning af miljøforholdene i søen
kostede også ca. 0,3 mio. kr. pr. år.
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Resultater:
Fjernelsen af fo rureningen fra dam
brug og byer medførte store forbed
ringer af miljøer i vandløbene. Store
strækninger blev brugbare for søørre
derne til gydning og opvækst, bl.a.
fordi spærringet i Dolletup Bæk blev

fjernet eller gjOrt passable.

Fosfor og sigtdybde
Mængden affosfor, der blev tilført
Hald sø fta vandløbene faldt fra ca.

3,5 [OllS pr. år ti l ca. l ton pr. år.

Fjernelse afforuteningen og iltnin
gen af søen medførte omfattende
ændtinget i søens miljøtilstand. I
figut 8.8 er vist indholdet af fosfor
målt i søens overflade, som er faldet
fra 0,15 til 0,035 mg/I.

FigLl/: 8.7. Hald Sø. -
Foto: Kllud E. Jellsell

Figur 8.8. Udviklingen i fosforindhol
det i oVe/j/aden af Hald Sø fØ r og efter
restaureriIlgen.

myg efter restaureringen har været til
gavn for søens økologiske system, da
både larver og den voksne myg spi llet
en Stor rolle som føde fat de andre dyr
l søen.

Hald Sø

05

1.0

1.5

~.O

3.0

4,0 m
Sigldybde

3.5

1.5

blevet reduce ret til gavn for søens
naturlige plante- og dyreliv. De
rekreative mulighede t i fotm af bad
ning, lystfiskeri og anden ftilufsrliv
kan igen nydes i fuldt omfang.

Figt/r 8.9. Udviklingen i sommersigt
dybden i Hald Sø.

Hald Sø

0.15

0.20 mgll
Fosfor

0.10

Konklusion.
Fjetnelse af foruteningen fra by og
dambrug og iltning af bundvandet
genskabte Hald sø so m en af land ers
reneste dybe søer. Fosforindholdet
faldt i løbet af IO år til ca. 1/4 af

det tidligete niveau. Algevæksten er

Dansemyggelarvet på søbunden
Hald Sø høret til den såkaldte amhra
cinus-søtype, idet dytelivet på bunden
på 15-32 meters vanddybde domine
tes af larver af dansemyggen Ch;rono
mus anthracinus.

Den fosfatmængde, det er til tådig

hed for algernes vækst er således
mindsket stætkt som følge af den
beskrevne indsats. Derfor er alge
mængden også mindsket, og vandet
er blevet kJarere.

Forud for restaureringen va rierede
sigtdybden mellem 2,7 og 3, 1 m.
Eftet testaureringen blev påbegyndt et

den gennemsnitlige sigtdybde fore
løbig blevet forbedret med ca. l m.
(figur 8.9) .

11951 fandtes på 20 - 30 m's dybde 4
- 10.000 latver pr. m2. I 1981 vat

myggelarverne stort set forsvundet på
dybder størte end 25 m. I perioden
efter opstart af iltningen er larverne
vendt tilbage til de dybeste områder. !
de senete åt hat det vætet 3-6.000 lar
ver pr. m2 på 30 m's dybde. Fotøgel
sen af den årlige produktion af danse-
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Bryrup Langsø

Bryrup Langsø er et godt eksempel på,
hvordan de seneste 25 års indsats på
spildevandsamrådet har forbedret
vandkvaliteten i nogle af søerne i
Gudenåsysrcmcr.

Bryrup Langsøs areal er 38 ha, og med
en gennemsn its- og maksimaldybde
på henholdsvis 4,6 meter og 9,0 meter
er søen forholdsvis lavvandet. Der er
en betydelig rekreativt udnyttelse af
søen bl.a. til sejlads, fiskeri og bad
ning. Søens smukke omgivelser og
beliggenheden af Bryrup helt ned til
søen øgerden rekreative værdi .

Figur 8.10. Udvikling i /os/orliIjØrsel lil 81)'I'up LallgSØ, /os/orilldhold i sØvall
det, saml klorojylilldhold og sigrdybde i sommerperioden.

Figur 8.11. Transporten {if/osJor gennem Nimdrup Bæk til Bryrup Langsø er
mindsket gennem de seneste år/ie,; Det !lar mindsket algemængden i Bryrup
LllllgSØ. FOIo: Jel/S Møller AIll/erSI!II

Bryrup Langsø

- KWllmil lllJ/l
- Sigtd)'loJc: B1

rønalge r, der kan være giftige for dyr
og mennesker.

Figur 8.10 viser, at der er sket et kraf
tigt fald i tilførslen affosfor til søen.
Det skyldes først og fremmest indgreb
overfor spildevandsudtedninger i søens
opland.

Indsatsen overfor fosforforureningen
har mindsket fosforindholdet i søvan
det til mindre end halvdelen af
niveauet i begyndelsen af I970'erne
(figur 8.10). Især i de senere år er
algemængden derfor mindsket og sigt
dybden øget ( figur. 8.10).
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Bryrup Langsø
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Desuden forringedes søens værdi som
badesø, fordi vandet blev uklart, og
fordi der kom opblomstringer af blåg-

Ændringer i søen
De øgede fosfortilførsler medførte kraf
tig vækst af planktonalger, søvandet
blev grønt og grumset, så at sigrdybden
var mindsket til ca. l m omkring 1970.
Undervandsplanterne forsvandt, da der
ikke kom lys nok gennem det uklare
vand og fiskebestanden ændres til stærk
dominans af karpefisk (feks. skaller) på
bekostning af rovfisk som aborrer og
gedder.

Vandkvalitet
Bryrup Langsø er en narurlig nærings
rig sø, som uden påvirkning ville have
en gennemsigtighed på mere end 3
meter om sommeren og Stor udbredel
se af undervandsplanter, hvilket var
ti lfældet i begyndelsen af dette århun
drede. Undervandsplanterne er dog
siden gået stærkt tilbage i takt med
den øgede tilførsel affosfor, dels med
spildevand fra de omkringl iggende
bysamfund og dels med udvaskning af
fosfor fra dyrkede arealer.

Spildevandstilførsel
Allerede i 1972 blev spildevand fra
Brædstrup afskåret fra Ring Sø, som
afvander til Bryrup Langsø. Dermed
blev Bryrup Langsø friholdt for den
største spildevandsbelastning. I stedet
er spildevandet siden da ledt til Gude
nåens hovedløb. Sidenhen, i perioden
1988 til 1991, er spildevandet fra
Davding, Grædstrup, Slagballe og
Vinding fjernet fra søens opland. l dag
belastes søen kun med spildevand fra
et lille dambrug og spredt bebyggelse
uden for kloakeret område. I de kom
mende år arbejdes der på at reducere
spildevandsbelastningen fra spredt
bebyggelse.
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Forbedringerne har været så længe om
ar indfinde sig, fordi der om sommeren
fra søbunden frigives fosfor, som er
ophobet ved mange års spildevand
stilførsel og nu kan genbruges til krafi:ig
algevækst i søvandet sidst på sommeren.

Frigivelsen af fosfor fra søbunden er
dog aftagende, og det forvenres, ar sig
rdybden i sommerhalvårer vi l stige fra
de hidridige ca. 2 merer ril mindsr 2,5
merer med mulighed for større udbre
delse af undervandsplanrer end i dag.
Der kan dog værestor forskel på
vandkval ireren fra år til år afhængig af
vejret og af fiskebestanden i søen.

r

Den dominerende årsag til forurenin
gen af søerne i Gudenåens vandsy
stem er tilførslerne af fosfor fra spil
devand og fra dyrkede arealer.

Uforurenede søer findes derfor kun,
hvor der stort set ikke bor menne
sker i oplandet og oplandet henlig
ger som udyrket område, f. eks.
skov eller hede.

Der er dog alligevel en del stort set
uforurenede søer i Gudenåsyste
met i de udyrkede områder omkring
Salten Adalen, i den øvre del af
Mattrup Asystemet (Tingdal søer
ne) og 1skovene omkring Himmel
bjergsøerne: De største af søerne
er:
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Figll1: 8./2. Jord og snefygIling ved Høver Bæk giver en øget fosfortilførsel
og dermed et bidrag tila/gevæksten i Ravn Sø. Uforurenede sØerjindes kil" i
udyrkede området: Dyrkning afjorden øger flærifl gssa/ttilførs/ell , b/.a. fordi
vanderosion og villderosioll øges. FolO: Jells MøllerA//(/ersell

Uforurenede søer i Gudenåens vandsystem I
Sø KommUne Sø Kommune

Almind Sø Silkeborg Nederskov Sø Brædstrup

Blid So Brædstrup Overse Brædstrup

Gedde Sø Brædstrup Ræv Sø Them

Grane Langsø Them Røde Sø Brædstrup

Gretbjerge Sø Brædstrup Slåen Sø Ry

Hund Sø Them Snabe Igelsø Them

Kalgård Sø Them Stejholt Sø Brædstrup

Kong Sø Them Velling Igelsø Them

Lille Langsø Brædstrup
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Figur 8./3. Ved affjem e de fisk, der æder zoop/anklon (dafnier) vi/ dafnierne b/i
ve la/rige og i stand lil af æde så mange alger at s(~el1 bliver mere k/arvandet.

Foto: Arne Ryge

Sørestaurering

Når fosforbelastningen af en sø er ble
vet kraftigt nedbragt, kan der ofte gå
årtier, føf man ser en væsentlig bed
ring i søens tilstand. Som eksempel
kan nævnes Skanderborg Sø, som sta
dig har mange alger og en dårlig sigt
dybde selvom det er ca. 20 år siden,
renseanlægget blev udbygget ti l at
kunne fjerne fosfor.

Det skyldes bl.a., at den fosfot, som
gennem mange år er ti lført søen og
har lagt sig på bunden, frigives til van
det, så den kan bruges af algerne.

Skidtfisk fastholder dårlig tilstand
En anden væsentlig årsag til, at en S0

kan blive holdt i en dårlig ti lstand, er
fiskene i søen. J forurenede søer vil der
ofte være en ubalance i fiskesam
mensærningen med overvægt af
såkaldte skidtfisk (især brasen og skal
le). Skidtfiskene æder dyreplanktonet
(dafnier), som skulle æde algerne (se
fig xx), hvorved vandet bliver uklart.
Det uklare vand betyder, ar rovfisk
som gedden rar dårligere muligheder
fo r at fange skaller, som dermed rar
bedre muligheder for at formere sig,
og dermed osv.

Dertil kommer, at brasen roder søbun
den igennem efrer føde. Det betydet, at
partikler hvirvles op og gøt vandet u
klart, men også at fosfot kan frigives til
vandet og dermed bruges af algerne.

Biomanupulation
Disse sammenhænge kan man benytte
til at fremskynde en bedring i en søs
tilstand - man kalder det biomanipu
lation. Kan man ved f. eks. at drage
vod i en sø fjerne 90% af skidtfiskene
på kort tid, et det gode muligheder
for. at vandet bliver betydeligt klatete,
og at fosforindholdet i søvandet falder.
En sådan opfiskning bør følges af en
udsætning af rovfisk, som kan æde de
nyklækkede skaller.

Et succesfuldt projekt afhænger af Aere
ting, bl.a.
• at fosforrilføfslen til søen er tilstræk

kel igt nedbragt
• at det fjernes tilstrækkelig mange

fisk
• og at der indvandrer tilstrækkelig
mange unciervancisplanrcr.

Er disse forhold til stede har Aere bioma
nipuiarioner vist, at udviklingen i en sø
kan vende meget hurtigt til det bedre.

Figur 8. 14. Når brasen roder i søblmdell
far al fillde /Q/1JeI; kan derjrigøres fosfar
til vandel. JIlIIstration: le/U' o. Christensell

Fremtidig tilstand i søerne

Forureningsniveauet i søerne vil på
langt sigt være styret af, hvor meget
den menneskeskabte fosfortilførsel
mindskes og dermed hvor tæt den
fremtidige fosfortilførsel kommer til
den namrberingede.

J mange søer er fosfortilførslerne fra de
tre kilder: naturbidrag, dyrkningsbidrag
og spildevandsbidrag i dag omtrent af
san1me størrelse, og den samlede tilførsel
er langt mindre end før iværksættelse af
spildevandstensning.

Den allerede iværksatte spildevands
rensning vil bevirke en langsom for
bedring af vandkvaliteten i søerne i
løbet af de næste årtier. Yderligere for
bedringer i forhold hertil vil afh ænge
af, om der sker yderligere reduktioner
i fosfortilførsel, f. eks. nedsivning af
spildevand fra spredt bebyggelse, eller
ved at dyrkningsbidraget mindskes.

Hvis der omvendt sker en forøgelse af
udledningerne vil forureningsriIsran
den på sigt forværres tilsvarende.
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9. RANDERS FJORD

Danmarks længste
flodmunding

En typisk flodmunding
Randers Fjord er med sine 28 km

Danmarks længste flodmunding for

Danmarks længsre ~> Guden~en. Der

er karakrerisrisk for flodmundinger, og

dermed ogs~ for Randers Fjord, at

saltholdigheden svinger ryrmisk i takt

med tidevandet i der rilstødende

farvand - i dette rilfælde Karregar.

Ferskvand overst og Kattegarvand i

bunden af sejl renden

Det indstrømmende salre Katregarvand

er rungere end ferskvandet og vil derfor

ki le sig ind under det letrere vand, som

Strømmer ud fra Gudenåen. Derfor vil

vandet i Randers Fjord ofrest være lag

delt som det fremg~raf figur 9.1. Belig

genheden af skillefladen mellem der

ferske og det salte vand er styrer af ro

ting: I) mængden af ferskvand der

strommer ud fra Guden~en og 2) salt
holdigheden i det indstrømmende Kat

regarvand.

Saltholdigheden er afgørende for livet

i fjorde n. Det skyldes, at de fleste

organ ismer, planter som dyr, er tilpas

set en bestemt salthold ighed og der

med ikke er s~ gode ril at leve p~ ste

der, hvor saltholdigheden svinger for

meget. Dyrelivet i Randers Fjord er

derfor arrsfatrigr. Kun de "h~rdføre"

arter, der kan tåle de store variationer i
saltholdighed, kan kJare sig.

Sejlrenden
I stenalderen var søvejen ril "Ran
ders" langt mere ~ben og b red, end

den er i dag, hvor der regelmæssigt

skal oprenses bu ndm ateria le fo r at
holde sej lrenden i fjo rden. Første

gang man i historisk tid forerog en

egentlig uddybning af Randers Fjord

var i slutningen af 1700-taller. Sejl

lobet blev p~ det tidspunkt uddybet

til 7 fod (2,2 m) . I de efterfolgende

~r blev sejlløber vedligeholdt og for

bedret flere gange, men først i 1932

havde sejlrenden met den dybde p~ 7
m, som den har i dag.

O prensning

H vert 4. å r o prenses ca. 400.000 m3

bu ndm ate ri ale, for at dybden i sej l

renden kan opretholdes. Det op'

pumpede materia le depo neres på

udva lgte inddigede engarealer langs
fjorden, de s~kaldte "spulefelter". På

nuværende tidspunkt anvendes spu

lefelrerne ved Paderup, Stånum og

Orastrup Enge.

Grunden til at det er nødvendigt ved

blivende at oprense sejlrenden, er bl.a.

at Gudenåen transporterer opslæmmet

materia le, som i Randers Fjord aflejres

på fjordbunde n i sej lrenden. Men

skibstrafi kken i de t smalle sej lløb er

også selv med til at reducere vanddyb

den i sej lrenden, da den vandbevægel

se, som skibene laver, bevirker, ar fjor
dens bredder nedbrydes, og materialer

aflejres på fjordbunden.

",'"". """ I

22%.15"'-

Uggelhuse

Saltholdighed i Randers Fjord

Randers UdYhØj

Im r:::::~~=0%.~~sa~"=~~;;;~3%o~;~=::::'~\.~ill~cn~'~d.~' ~~~1~2'I\.o;;:~~:::;~:~12m
3 m - ,"u/lir/il: blind
4 ro _ .--- IIJt'n{or \t'}ln ndl

5m_
6m_
1m_
Sm.
9m.

L
Figur 9. J. Typiskjordeling afsaltholdigheden i 1'(U1det i Randers Fjord. Skillejladen er del sted i \'lllldsØjlen, hvor der sker den
største ændring i saltholdighedell. Un(ler skillej1aden er I'andet væsemligt mere salt end over skillej1adell. Saltho/digheden
(0100), og skillej1adens beliggenhed, kan svinge meget i løbet afet {i,; Om ,'imeren og joråret, når ajstrØmningen er størst. ligger
skillej1aden dybere end om efteråret, hvor ajstrømni"gen er lem Den punkterede lillie, og det grålige område lIngiver .\"ejlrelldell.
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Fjorden er blever mindre
Følgerne af ar der aflejres mareriale i
Randers Fjord ses rydeligr, hvis man
sruderer de ældsre pålidelige kort
over Randers Fjord. Fjordens bredde
er på visse srrækninger afrager bery
deligt siden 1780. (Se figur 2.12
side 13)

Fra begyndelsen af InO'erne og til
omkring 1960 tog formindskelsen
først rigtig fan, da pumpe- og land
vindingslagene oprettedes, og de første

9 RANDERS fJORD

Figur 9.2. Ydre del af Randers Fjord med Hel/ring Bugt i baggrunden og Grund
Fjord Iii højre. 1-""(1(0: Erit W.OIsSOII

Næringssaltkilder i oplandet til Randers Fjord

KvæJstof7700 tiår (Gennemsnit for 1992-1997) Fosfor 175 tlar

Del er ikke cl nyt fænomen

at fjorden bliver mindre. I
1918 , kr" A.C. Johan,en
i "Rander~ Fjord~ Natur
historie":

"51f /log(e 'DokJlllletlter fra
dtt L~tfe 5l11rliuncfretfe ses

aet, at :Jan'anaet 6aade
øst og 'Vest for '1(fl/lders dCII
(jang er 6(evet hetegnet som
1jord. :Han sÆrev endvitfe·
re, at (judenden, "flis for.
mUu!s~rsen affjortkns are·

Forurenif!gsbelastningen af
Randers Fjord

Tilførsel af plamenæringsstoffer
(kvælstof og fosfor) og organisk stof
belaster Randers Fjord. Plantenærings
stofferne fremmer væksten af algerne,
som sammen med det øvrige tilførte
organiske materiale giver dårlige ilrfor
hold ved bunden, når det organiske
stof nedbrydes her.

Randers Fjord belastes med forure
nende stoffer fra hele der 3.260 krn2
Store opland (figur 3.5). Der udledes
spildevand svarende til 600.000 perso-

nen heder med Randers, Silkeborg,
Viborg og Bjerringbro som de største
og fra så fjerntliggende byer som
Brædstrup, Torring og Skanderborg.

Næringsstoffer udvaskes især fra de
2.100 krn2 dyrkede arealer i oplandet,
og den srørsre belasrning med orga
nisk stof skyldes algeproduktionen i
Gudenåsøerne. Denne algeprodukrion
forventes mindsket i de kommende år
som folge af fosforfjernelse fra spilde
vand. Virkningen af denne fosforfjer
nelse forsinkes dog på grund af op
hobning af fosfor i søernes mudder
bund i Gudenåsysterner

landvindinger påbegyndtes, så strand
engene blev omdannet til kunsrigt
afvandede landbrugsarealer med diger
ud mod fjorden.

Siden 1780 er fjordens areal formind
sket med ca. 8 km', svarende til 25%
afarealet på den tid.

Figur 9.3. Logkagediagrammet l'iser kilderne Iii h 'ldslof· ogfosforbelaslnillgen i
hele oplandet lil Randers Fjord. Kilderne erfordelI pa nlllW1!nS, landbrugets og
spiidel'amlsudledllillgemes bidrag.
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jlXXJ

6IXXI tiår

Randers Fjord

41XXJ

Figur 9.5. Årlig tilførsel af organisk
stof til Randers Fjord i årene 1974
1997. Tilførsle" af organisk stof Cl;
ligesom fosfortilførslen, faldet siden
begyndelsen af /980'eme pli grund
af den forbedrede spildevandsrens
ning.

Figur 9.7. Årlig tilførsel {iffosfor til
Randers Fjord i åreue 1974-1997.
Fosforlilførs{en er faldelmark{/IIt
siden begyndelsen {if 1980'el'l1e på
grund afden forbedrede spildevands
rensning.
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Figur 9.6. Årlig tilførsel af kvælstof
til Randers Fjord i åre"e 1974-1997.
KvæLsrojriljØrslen er stort set uænd
ret i perioden. Den forholdsvis lave
tilfØrsel i 1996 og 1997 skyldes, at
det var el nedbØrsfaltigt år. Der blev
derfor ikke udvasket så store mæng
der kvælstoffra landbrugsjordeme,
som der plejer at blive.

Figur 9.4. ÅrligjerskvandstilslrØl1ll/illg
til Randers Fjord i årene 1974-1997.

Forureningsbelastningen
er mindsket
Tilførslen afforurenende stoffer til
Randers Fjord er målt siden 1974, så
vi har en god fOtnemmelse af udvik

lingen.

Den organiske forurening har været

jævnt aftagende siden begyndelsen af
1980'etne (figur 9.5). Årsagen hertil
et ptimært en bedte biologisk rens
ning af det spildevand, som udledes
direkte til Randers Fjord. Samtidig er
algeproduktionen i søetne måske be
gyndt at mindskes som følge af fosfor
fjetnelse fra spildevand.

Forureningskilder
Kvælstof og fosfor
På figur 9.3 kan man se, hvor den
mængde kvælstof og fosfor, der ender i

Randers Fjord, kommer fra. For
kvælstofs vedkommende kommer den
største mængde fra dyrkningen af jor
den i hele Gudenåens opland, mens
det for fosfor er spildevandet, der
tilfører den største mængde. Forholde
ne kan variere lidt fra år ril år, afhæn
gigt af nedbørsmængden. Hvis der
f.eks. et meget lidt nedbør et enkelt år,

vil det afspejles i kildefotdelingen i
fotm aflavete landbtugsbidtag og
natutbidtag.

Organisk stof
Randers Fjord forurenes også med
organisk stof. Det er blandt andet
alger fra søerne langs Gudenåen, men

også organisk stof fra direkte spilde
vandsudledninger. Organisk stof fra

fjetnete udledninger vil i høj gtad
væte nedbtudt, inden det nåt fjorden.

Kvælsroftilførslen synes kun at være

mindsket lidt gennem perioden (figur
9.6). Fosfortilførslen et detimod faldet
matkant siden begyndelsen af
1980'etne som følge af tensningsan
læggenes forbedrede fosfotfjetnelse fta
spildevandet (figut 9.7).
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Kvælstof- og fosfor
regnskab for fjorden

En del af de næringsstoffer, som ivan
der fører med sig, nir aldrig frem ril
Randers Fjord (figur 9.8) . Nir åvan
der opholder sig i søerne, bliver en del
af kvælstoffer nemlig omsar ri llufrfor
migt kvælstof, og forsvinder dermed
til atmosfæren. Fosforindholdet mind
skes ligeledes, fordi det bundfældes i
søerne.

Srørstedelen af de næringsstoffer, som
løber ud i Randers Fjord, føres direkte
videre ud i Hevring Bugt. Dog når de
ar bidrage til en stor algemængde i
fjorden. Kun ca. 10% af det tilforte
kvælstof aflejres pi fjordbunden eller
afgives til armosfæren. Også ca. 10%
af fosfortilførslen aflejres i fjorden
(figur 9.8).

Den pulje næringsstoffer, der hvert år
bundfældes i fjorden, fjernes ved den
oprensning af sej lrenden, der finder

sted hvert 4. år. Beregninger viser, at
opgravn ingen af 400.000 m3 materia
le hvert 4. år fjerner ca. 30 tons fosfor
pr. år og 50 tons kvælstof pr. år.

Fjorden tilføres også næringsstoffer
med det salte vand, som strømmer ind
tra Hevri ng Bugt, Inen i sam menlig
ning med den mængde, der tilføres fra
land, er det meget små mængder, der
er tale om.

Randers Fjord - næringssaltregnskab (1992-1996)

Kvælstofregnskab (tonsll!r)

4600 t ti l
Hcning Bugt

1501

1501
5000 1

omsætning lil
atmosfærisk

h 'ælslof

400 t oprensning af
sej lrenden

RANDERS 50 t UD13Y I10J

I I H/:;VRfNG Ruer
------jr-~-~~-_y_I -~r~-~--~-~~----'

2700 1

omsætning ti l
atl1'lO\færi ~"

k\ æhlof

7700 t

GUDENÅ

Tilførsel
til vandløb

Fosforregnskab (tons/år)

Tilførsel
til landløb

oprensning af
sejlrenden

30 t UDBYHOJ

HH'R/.\ G BUGT

1751
351

oonJIa:hk

,''''''

1401
14 t

141
140 t lil

Hevring Bugt

bundfældes

Figur 9.8. Figuren viser "\,or meget k\'{l![SlO!og fosfor. der årligt udledes; Gudenå, og hvor meget der nårfrem til Randers
Fjord. Størstedelen afde næringsstoffer der ledes ud i Randers Fjord transporteres l'idere ud i Hevring Bugt. Tallene er gen
nemsn;t for perioden 1992-1996.
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Vandkvaliteten i
Randers Fjord

Betydningen af
fo rureningskilderne
Vandkvalilelen og dermed plante- og
dyrelivel i Randers Fjord er rel slærkl
pivirkel bide af de fysiske ændringer
i selve fjorden og af lilførsien af for
urenende slOffer fra hele afslrøm
ningsområdcr.

AJle de konstalerede forureningspivirk
ninger i fjorden som følge af tilførslerne
af forurenende slOffer skyldes tilførsel af
almindeligt organisk Slofog næringssalIe.

O rganisk Slof
Del biologisk nedbrydelige, organiske
slOf, som bl. a. udledes med dirligl
renser spildevand, virker forurenende,
fordi der bruges iiI ved nedbrydnin
gen, og fordi en del afdel organiske
Slof lægger sig som el slam- eller bak
lerielag pi fjoldbunden. Del beg
rænser plame- og dyrelivet til aner,
der er lilpassede lil disse forhold.

Kvælslof og fosfor
1den ind re del af Randers Fjord er
vandkvaliteten omtrent den samme

som i den nedre del af Gudenien. Der
sker ikke megen ny produktion af
algel i vandel, og de aklUelle koncen
lralioner af kvælslof og fosfor i vandel
har derfor ikke den afgørende indfly
delse pi vandkvalilelen.

Vandkvalilelen i Inderfjorden bestemmes
siledes af, hvor meget algemængden i
Gudeni5øerne mindskes som folge af
indgrebene overfor fosfOrkilderne i hele
Gudenioplandel og af, hvor god selv
rensningen er i Gudenåen nedstroms
soerne. Her vil en rig plantevækst og lille
vanddybde bevirke, al alger fta soerne vil
blive frafflnerel og nedbrudI.

Uden for og i Grund Fjord sker der en
stor forøgelse af algeproduklionen
som følge afde menneskeskabte
forøgelser af fosfor- og kvælslOflilfør
sIerne. Denne forureningspåvirkning
vil mindskes i lakl med reduklion i
fosfor- kvælslOflilførslen.

Vandkvaliteten
Gode iltforhold i vandel
I1tindholdel i vandel og i den øvre del
af sedimentel er afgorende for dyr og
planters overlevelse. I modsætning til
f.eks . Mariager Fjord er Randers Fjord
imidlertid ikke særlig udsal for illS
vind. Del er bl.a. fordi, der sker en
hurtig udskiftning af vandet i fjorden
og fo rdi vanddybden er lille.

Uklart vand i Randers Fjord
Vandets gennemsigtighed afhænger af
mængden afopslæmmede partikler, i
form af alger, dødt organisk materiale
og finkornet sediment, som hvirvles
op fra fjordbunden. Sigtdybden, som
er et mil for vandelS gennemsigtighed,
sliger ud gen nem Randers Fjord (figur
9.9) . Sigldybden i Randers Fjord er
lille. En Slor del af uklarhederne i van
del skyldes del organiske SlOf, som
tilføres fra Gudenien, eller opslæm
mel sediment som folge af ophvirvling
af bundmalerialel.

Figur 9.9. De" gennemsnitlige sigt
dybde i 1996. Sig/dybdell sriger Ild
gellllem fjordelI. I dell illdre del affjor
de" er sig/dybdell især på\,jrkell1j
orgal/isk materiale fra Gudenåen. I
dell ydre del, omkrillg UdbyhØj, sky/
des de forrillgede sig/dybder i forhold
lil Hevr;"8 Bllgt også ophvirv/ing af
finkornet sedimelll fJa de lav\'Cmdede,
vi"deksponerede områder.

~erSFjOrd

In . .. •, __ • '_ .. _.LS;gtdYbde
Rande" UggelhuLe Udb) h<lJ

Del nedbrydelige, organiske SlOf, som
udledes med spildevand højere oppe i
Gudenisyslemel, er uden betydning
for forureningsforholdene i fjorden, da
del er nedbrudl, før del nir si langt.

lidligere gav de direkle sp~devandsud

ledninger, især fra Randers, en betydelig
forurening. Efter al Slorl sel all spilde
vand renses biologisk i effeklive anlæg,
er forureningspivirkningen som følge af
udledningen af nedbrydeligl organisk
slOf beskeden i Randers Fjord. Den
udgør 1- 2 % afden samlede lMørsel.

Den slørsle kilde lil belastning af Ran
ders Fjord med organisk SlOf er del
organiske smf, som produceres i form
af alger i søerne langs Gudenåens

hovedløb. Denne forureningspivirk
ning vil aflage i løbel af de kommende
irtier i takl med, al fosforophobnin
gen i søernes mudder udvaskes.
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Diagrammerne over kvælslOf- og fos
forki lderne i hele Randers Fjords
afslrømningsomdde (figur 9.3) viser,
al udvaskning af ninal fra dyrkede
marker er den dominerende kvælstof
kilde, mens summen af de forskellige
former for spildevandsudledning giver
del slørsle fosforbidrag. Fosforbidragel
fra dyrkede marker varierer dog megel
fra ir lil i r afhængig af vejret. Del var
lavere i 1997 end normalt.

En SlOr del af den kvælslOf og fosfor,
der udledes i de øvre dele af Gude
nåsystemet opstrøms soef, vil blive

omsat eller tilbageholdl i søerne. Der
for forurenes Randers Fjord i højere
grad afde næringssalle, som udledes
nedstrøms søerne, og den srøfsrc
reduktion i algeproduktionen i Ran
ders Fjord vil opnis ved indsats mod
næringssaltkilder nedstrøms søerne i
Gudenisystemet.

1.0m
1.6 111

.1.3 m

Hc\ ring
Bugt

(J.Y 111
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Sejlrenden
Sejlrenden adskiller sig fra de lavvan
dede dele af fjorden ved, at saltholdig
heden genereIr er højere. I sejl renden
er iltforholdene dårligere end på lavt
vand, og der er et fo rholdsvis højt ind
hold af organ isk stof i sed imentet,
aftagende udefter i fjorden. De stejle
sider på sej lrenden og den jævnlige
oprensning af renden giver ustabile
levevilkår for dyrene.

Bunddyr i Randers Fjord i 1996
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40
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60

Den ydre, lavvandede del af
fjorden
Omr.lder nord for Kanaløen er præget
af det indstrømmende vand fra
Hevring Buge Saltholdigheden er der
for relativt høj og den organiske
belastning relativt lav. Det er også et
ret stabilt miljø, uden hyppige, Store
udsving i saltholdigheden. Man ser
derfor igen et lidt stigende antal arter
(ca. IO pr. station). I denne del af fjor
den er der mange slikkrebs og dynd
snegle.

Figl/r 9.10. Gellllemsllitlig alItaI afforskellige bl/llddyr i forskellige dele afRall
ders Fjord, Gudell{Jell og i Hevrillg Bugl i / 996.

Figur 9./1. I den indre og mellemste del af Randers Fjord er dyrelil'er på bunden
arts/allig. Almindeligst er b(>rsteorme og dallsemyggelol1'el:

Den mellemste, lavvandede del
af fjorden
Fjorden fra den øsrlige del afTjærby
Bredning til den nordlige ende af
Kanaløen er et rigtigt brakvandsom
råde med saltholdigheder, som svin
ger omkring 5%0. Her ser vi der
fæ rres te antal arrer - kun ca. 4 pr.
målestation (figur 9.1 0) . Det skyl
des, at kun få dyrearter har formået
at tilpasse sig den varierende salthol
dighed, og artsfatt igdommen her er
derfor delvis naturbetinget.

Bunddyrene er overvejende forure
ningstolerante ferskvands3ncr. De
dominerende bunddyr er sadelbørste
orme, men der er også en del danse
myggelarver i denne del af fjorden.
Der er i gennemsnit 10 aner på hver
målesr3rion i den indre lawandede
del af fjorden. Dette er et artsfattigt
dyreliv, både set i forhold til vandløb
og til havområder.

De indre, lavvandede
dele affjorden
Vandet i de inderste dele af fjorden,
d.v.s. den vesrlige del afTjærby
Bredning og den indre del afGrund
Fjord, består hovedsageligr af fersk
vand fra Gudenå og Alling Å. De
indre dele af fjorden er derfor ret
hårdr belasrede med organisk mareri
ale, mest i form af døde alger m.v fra
Gudenåsøerne.

Ormeland
Sadelbørsteormene er også alminde
lige i den mellemste del af fjorden,
men det dominerende dyr er en
såkaldt havbørsteorm, med der lari n
ske navn Hediste diversicoior, som
nerop et kendetegnet ved at leve i
lavvandede, brakke vandområder.
Denne art er tolerant over for
ændringer i saltholdigheden og tåler
desuden kraftig organisk belastning.
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Vandplanterne i
Ranoers Fjord

Som i alle andre vandområder er
bundforholdene i Randers Fjord
afgørende for, hvilke typer planter
man kan forvente at finde. Blomster
planter, som feks. illegr"', har rødder
og kan derfor kun vokse på sand eller
anden blød bund. Tangplanter (alger)
kræver derimod en hård bund i form
af sten eller skaller, da de ikke har rød
der, men klæber fast ril underlaget ved

hjælp af hæfteorganer. På grund af den
overvejende bløde bund i Randers
Fjord er det derfor gode betingelser
fo r en bundvegetation bestående af
blomsterplanter, eksempelvis illegræs.

Ålegræs er gået tilbage
Planterne har f3et det svært i fjorden i
dette århund rede. En undersøgelse i
1915-16 viste, at illegræs var vidt
udbredt i den ydre del af Randers

Fjord (figur 9.12) . 1 1997 var udbre
delsen begrænset til en lille plet nor
dost for Kare Holm. Alegr4SSets tilba

gegang er dog et fænomen, der er
kendt fra det meste af Danmark. Årsa

gen er dels de generelt forringede lys
forhold, som følge af øgede mængder
alger i vandet, og dels hoje vandtem
perarurer og iltsvind i sedimenter. som
fremmes af det hoje indhold af orga
nisk stof i fjordvandet.

Ferskvandsplanter er næsten
forsvundet
1den indre del af fjorden er salthol
digheden for lav til, at der kan vokse

illegræs. Ved Tjærby Bredning og i
Gru nd Fjord vokser der i stedet arte r
af ferskvandsplanter, som har bredt sig
ud i det brakke fjordvand. Det er
blandt andet arter af vandaks og
tusindblad samt gul åkande. Gul åkan
de er den plante i inderfjorden, der
forekommer i StørSt mængde. Ocr

skyldes, at den ikke p virkes i samme
grad af de forringede lysforhold, da
dens blade Ayder i vandoverAaden, og
derfor ikke har problemer med at f3
tilsrrækkeligt med lys.

Tidligere var der en rig vækst af
undervanc!splanter, men de har ikke
kunnet klare at vokse i de seneste årti
ers grumsede vand.

Søsalat trives
Sosalat er en bladformet grønalge, der
somme rider forekommer i den yd re
del af fjorden Store mængder. I mod

sætning til de Aeste andre alger er
sosa/at i stand ril at vokse, selvom den
driver løst omkring i vandet. Og det
endda meget godt. For når de rette
betingelser er til stede, d.v.s. rigelige
mængder af næringsstoffer og høje
vandtcmperawcer, kan S05111nt nemlig
fordoble sin egen vægt på kun 3 dage.

Udbyhoj
Vasehuse

",

Ålegræs i Rander<, Fjord
1997

,/

/

Udby Udby
>:

~

y
" Kare

• Ålegræs i • Ålcgræ~
;1 KSfeHoJm 2000 m

Kare

KsreHoIm

",

Ålegræs i Randers Fjord
1915-1916

Figur 9.12
Ålegræs' udbredelse
er reduceret kra/tigl 1-
fra 1915-16 lil 1997. -
Ålegræs kan kun vok· l
se i den ydre del af
fjorden, S011l det ses
på karlel. Del skyl-
des, at saltllOldighe-
den erfor/av i den
indre del affjorden.

56



NATUR OG Muø IGUDENAsYSTEMn

Fiskene i Randers Fjord

Randers Fjord har i mange 1r været
kendt som et godt fiskevand efter
bl.a sild, aborre, ål og laksefisk (helt,
havorred og laks). Udviklingen af
mere effektive fiskeredskaber og
forringelsen af miljøforholdene i de
sidste 30-40 1r har dog betydet en
forringelse af bestandene af hav
orred og helt. Tilsvarende har lakse
bestanden værer helr uddød fra
midten af20'erne ril midt i
80'erne, hvor 1r1 ige udsærninger
blev p1begyndr.

9 RANDERS FJORD

Figur 9.13. I den indre del afRanders Fjord er salfholdigheden så lav at aborrer kan
klare sig. Akl'lmd afJens O\'€rg(JlIrtl CJrristensen.

(J.e.Hald (1827): Bidrag lil Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i økonomisk Henseende. Andel stykke. Randers Amt, 212 p.)

:Tisf(g.riet i 9(anders ;Fjord, skjøndt vigtigt for Vedtageme, er aog tlll fangtfra ik-Æg.
afae" 'Betyacunetf som i æft{re Tu{er, da J]ordcu navae større 13redt{e og Vy6de, og
;FisÆg.rignedefl sf(pfenaog være meget aftagen ner i ae seflere JIar, nvortifangive.,
som JIarsag, at MalIge, tiflfeefs 1..l6erettigeae, drive :risÆ~n'e i ;Fjorae" vea utiffade
fige 1\gdsk-a6er, saasofll (Vaaadræt medPufsnittg i Seifdy6et, ae saak-aft{te '.J(ringef.
gam, '.l{p.dmser os.v. Vaførfige 'Efterret Ilinger om :FisÆg.riet i ~allaers nora k-an
fæses i Stadfefdts 'Bes!(rivefse over 9(pnders '1\Jø6stad'1'ag.65ff.

J 9(prufers Jjora ere paaforskjeffige S teaer Jnare'" inger tif La:r.efisf;grie effer saa·
Æ.a(au La)(egaan{e, 12 i ta(fet. 'Disse ere matricu(eretfe tif :JIartK;pnJi La)(egaaraell
ved ;Frisenvo(tfol1l tren t 1 Mii( veste" for 9(alltfers, er den 6etyaefigste afaem affe,
den skyfder af5Tar. 2 SÆp. 2;FÆr. :HartK;pm. Mari arl tager, at aer iBjennemsllit
aarfigen fanges ciren 2000 Lal( i fJ(anders ;Fjora og aisse La;v som ere afstørrefse
fra 4 tif40 Pif, sKJ,ffe enaog 6ære Pris", for aem, aer inaføres fra 9{prge. 'lle<!'Tan
ge 6{ev i 'lJinteren 1825·1826faflget en La;v som vdede 52 PI. :romae" Lal(
fisf<.es også i Jjorden '" def Ørler og J-fe(t, samt Ijjeder, Sf;pffer, SiMog Ylaf.

Fiskeret
Midt i 70'erne starrede der en vold
som strid mellem de forskellige inter
esseorgan isationer omkring fiskeriet
p1 Randers Fjord (lystfiskere, fritidsfi
skere, bierhvervsfiskere og erhvervsfi
skere). Årsagen var et p1sr1et d1r1igere
fiskeriudbyne af laksefisk. Overskrifrer
som" Randers Fjord udpines af silde
bundgarnene" , "Havørreden - en tfuet
fiskearr" og "Laksefiskenes endel igt"
raler sit tydelige sprog om denne strid,
som resulterede i, at Gudenåkomircen
midt i 80'erne gennemføne en række
undersøgelser af fiskebestandene og
fiskeriers betydning.

Undersøgelserne viste, at 40 % af de
udvandrende havørredungfisk (s1kald
te "smolr") blev fanger i fjordens åle
bundgarn på vandringen mod Kane
gar, og at 58 % af de optrækkende,
voksne havørreder blev fanget hvert år.
Konklusionen var. at fiskeriet i det

snævre fjordområde ikke kunne
fonsætte på samme måde, såfremt
bestandene aflaksefisk skulle sikres og
ophjælpes.

Særlige regler for fiskeriet i
Randers Fjord
Herefter gen nemførte Fiskeriministe
riet nogle reguleringer af fiskeriet, så
fisketrykket på laksefiskene faldt sam
tidig med, at man stadig kunne fiske

på fjorden. Samridig fulgre Dan
marks Fiskeriundersøgelser op på
Gudenåkomircens undersøgelser ved
at følge dIekren af reguleringerne.

En af reguleringerne er sket ved, at
fangsrgåtden i ålebundgarnene nu
skal være dykket ned under vandover
fladen. Ålene opdager ingenting og
bliver derfor stadig fanger, for de
svømmer langs bunden. Men laksefi
skene svømmer i overAaden og und
slipper herved fra ålebundgarnene,
uden at rage skade af opholder.

En anden regulering har værer ar for-

byde brug afsmåmaskede garn, hvor
mange undermålshavørreder blev fIn
ger og døde til ingen nytre.

Fiskebestanden er i vækst
Reguleringerne har betydet, at en
stø rre del af fi skene nu overlever, til
de har nået at gyde i Gudenåens
vandløb. Resultater ses i form af
stø rre naturlige bestande af ørred
yngel i en del vandløb, hvor der rid
ligere var dårlige bestande. Fremgan
gen skal ses som en kornbination af
bedre miljøforhold i vandløbene og
en øger overlevelse af fiskene på
deres vandringer gennem Randers
Fjord.
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Fremtidig tilstand
i Randers Fjord

De vigtigsre årsager ril (forure
nings)påvirkningerne i fjorden er:

• tilførsel afalger fra Guden:lsøerne
• rilførsel af næringssalre fra hele

Gudenå og Alling A oplandene
• vedligeholdelsen af sejlrenden
• digerne langs fjorden

Tilførsler fra hele oplandet
Virkning af spildevandsrensning
Ved udgangen af 1997 var der erab
lerer fosforfjernelse på alle rensean
læg med over 200 personer rilsluttet.
Oerre har mindsker fosforrilførslen
ri l Randers Fjord uden dog indril nu
at føre ril mærkbare reduktioner i
algeprodllkrionen i fjorden.

Figur 9. 14. MelIeIII Rallders og Uggelhuse fylder sejlrelldell hele jjordell, der her
bedsl karakteriseres som ell navigatiollskollal. Foto: Erik Iv. OlsSQIl

Både rilførslen af alger fra Glidenå
søerne og algeprodukrionen i selve
fjorden vil dog mindskes i de kom
mende ånier, efterhånden som de
ophobede fosformængder i Guden
åsøernes mudderbunde er blever
skyller ud af sysremer, og efrerhånd
en som de skærpede krav ril fosfor
fjernelse fra spildevand slår igennem.

Formindskelse af
landbrugsbidrag
Opf)ddelse af Vandmiljøplanens
mål om at halvere niu3cuclvasknin
gen fra dyrkede arealer, vil bidrage
ril ar mindske algemængden i den
ydre del af fjorden, hvor kvælsrof
kan blive begrænsende for alge
væksten.

Ud over de generelle besrræbelser for
at mindske nirratudvaskningen fra
de dyrkede arealer, kan rilskud ril de
såkaldre Miljøvenlige )ordbrugsfor
ansralrninger (MY] o rdninger) blive
et inci rament for landmændene ril ar
rage jorden ud af omd rifr og i sreder
have vedvarende græs. N irrarudvask
ningen fra disse arealer vil så typisk
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blive 5-10 gange mindre end fra
dyrkede arealer. Væsenrlige for
mindskelser af næringssalrrilførslen
ril Randers Fjord som følge af eks
rensivering af landbrugsdrifren for
udsætter dog, ar drifren ændres på
srore arealer, fordi Randers Fjord
modtager vand fra et meget stort
opland, i air ca. 3.260 km'·

Ændringer i Randers Fjord
Virkning på vandkvaljrer
Der er real isrisk ar foresrille sig, ar
virkningen af den forbedrede spil
devandsrensning og af den minds
kede udvaskning fra landbrugsarea
ler bliver, ar fjorden bliver mere
klarvander, så ar sommersigrdyb
den i vander ved Udbyhøj bliver
ca. 5 m, men næppe mere end ca.
der halve i den indre del af fjorden
mellem Randers og Uggelhuse.

Undervandsplanrer
Srø rre sigrdybde i vander giver bed
re væksrberingelser for planrerne på
bunden, især va ndaksarrer i den

indre del og diegræs i den ydre del
af fjorden. En øger udbredelse af

vandp lanrerne vi l lægge beslag på
en del næringssalre og mindske
ophvirvlingen af mudder i fjorden.
Herved vi l va ndkvalireren yderlige
re forbedres .

En øger mængde af undervands
planrer vil også være er afgørende
regn på forbedringer i fjordens ril
srand og en vigrig fakror for yderli
gere forbedringer med skjul for fisk
og smådyr.

Genetablering af
oversvømmede enge
H vis Gudenåen og Randers Fjord
gives mulighed for ar gå over bred
derne ved højvande ved ar fjerne en
del af digerne, vil en sror del af de
parti kjer, som transponeres med
vander, bliver aAejrer på de Aade
arealer. Dette vil bidrage ril ar gøre
vandet i fjo rden mefe kJarr. Dct kan
også bidrage ril ar mindske risikoen
for oversvømmelser i Randers. På

oversvømmede naturareaJer v il der

ogs& ske en kvælsroffjernelse, som
kan bidrage ril ar mindske indholder
i fjorden.
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Den største narurmæssige gevinst
ved at fjerne diger vil dog være en
genskabelse af en del af engene langs
fjorden, og dermed at en del af de
naturværdier, som fandtes her, kom
mer tilbage.

Sejlrenden
En meget betydende miljømæssige
påvirkning af Randers Fjord er ved
ligeholdelsen af sejlrenden til Ran
ders, der medfører opgravning af ca.
J00.000 m3 fjordbund pr. år, og at
vanddybden i sejlrenden er 7 m i
stedet for den naturlige dybde på ca.
1-2 m. Der er dog ingen planer om
at ændre på disse forhold.

Q RANDERS FJORD

Fig. 9. /5. O\'ers\'pmmede enge \'ed Gudenåen med Randers i baggrunden.
Foto: Erik lY. O/HO"
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