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FORUNDERSØGELSEN

De praktiske undersøgelser i Gudenå er i 1972 udført som
en forundersøgelse

omfattende udvalgte afsnit af Gudenåsy-

stemet og udvalgte emner inden for vandforurening.
Ved Forureningskonferencen

om Gudenåsystemet den 2. marts

1972 blev det vedtaget at nedsætte et udvalg, Gudenåudvalget , til styring af undersøgelsesarbejdet

i Gudenåsystemet.

Gudenåudvalgets teknikergruppe udarbejdede herefter et program for en forundersøgelse omfattende dels en registrering
af Gudenåsystemets nuværende spiIdevandsbelastning og dels
en orienterende undersøgelse af Gudenåsystemet.

I Gudenåudvalgets rapport nr, 1, 1973) er der meddelt resultatet af amtsvandvæsenernes registrering af Gudenåsystemets
spildevandsbelastning,
I nærværende rapport

(Gudenåudvalgets rapport nr. 2) gives

en oversigt over resultater - og konklusioner - fra forundersøgelserne i de udvalgte afsnit af Gudenåsystemet, Rapporten bringer tillige forslag til program for den egentlige forureningsundersøgelse

i hele Gudenåsystemet, Gudenåun-

dersøgelsen 1973-75,

1.1 Forundersøgelsens

formål

Formålet med de praktiske forureningsundersøgelser i Gudenåsystemet i 1972 har været;
at tilvejebringe et undersøgelsesmateriale, der sammen
med amtsvandvæsenernes undersøgelser af den nuværende
spildevandsbelastning kan danne grundlag for den egentlige Gudenåundersøgelse

1973-75«

Fra de praktiske undersøgelser foreligger nu:
1) Et materiale, som omfatter en række data for forureningstilstanden i Gudenåsystemet i 1972.
2) Vejledende resultater af metodeudvikling og afprøvning
af analyseteknik.

- 53) Erfaringer med hensyn til udnyttelse af undersøgelseskapacitet .
Det praktiske undersøgelsesarbejde

er især udført i perio-^

den juni - november 1972, men observationsmaterialet er delvis indsamlet før juni 1972, f.eks. vedrørende undersøgelser af søer, dambrug og vandløbsvegetation, ligesom nogle
observationer er blevet fortsat i 1973. En del af det indsamlede observationsmateriale har især værdi i sammenhæng
med andre undersøgelser, og en del grunddata kan først tillægges en værdi, når mere omfattende observationsserier etableres .

Der er i Forundersøgelsen udviklet og afprøvet undersøgelsesmetoder, f.eks. i forbindelse med måling af dambrugs forurening, og afprøvning af eksisterende automatisk prøveudtagningsudstyr. Metodeudvikling har i øvrigt særligt været
koncentreret om sedimentanalyser, idet disse er blevet afprøvet på sediment fra Søbygård Sø, Skanderborg Søerne og
Mattrup A,

Der er under Forundersøgelsen etableret et fagligt samarbejde - dels mellem ovennævnte institutioner, dels et samarbejde med tekniske og videnskabelige institutioner, der arbejder inden for vandforurening - der er ubetinget

nødvendigt

for et effektivt udbytte af en samlet undersøgelse af Gudenåen 1973-75.
1,2 Forundersøgelsen 1972.

Fællesrapport

Forundersøgelsen i Gudenåsystemet 1972 er udført af følgende institutioner:
Botanisk Institut, Århus Universitet
Geologisk Institut, Århus Universitet
Vandkvalitetsinstituttet, ATV
Zoologisk Institut, Århus Universitet,
Pr, 15, januar 1973 har ovennævnte institutioner afgivet
rapporter for hver deres del af Forundersøgelsen:

- 6Botanisk Institut:

"Undersøgelser over koncentration
af næringssalte i vandløb og søer
samt sedimentundersøgelser m.v.
(Mattrup A, Gudenåens øvre tilløb,
søer)".

Geologisk Institut:

"Materialtransport, vandføring og
sedimentation i afløbet fra Søbygård Sø (Gjern A ) " ,

Vandkvalitetsinstituttet: "Recipientundersøgelse for Gudenåudvalget, Forundersøgelse

1972

(Tåning A, Møllebæk-Søbygård

Sø-

Gjern Å, samt Gudenå nedstrøms
Silkeborg)".
Zoologisk Institut:

"Zoologisk-økologisk

undersøgelse

ved Bregnholm Mølle Dambrug, Mattrup A" ,
I nærværende rapport: "Forundersøgelsen 1972. Fællesrapport"
er sammenfattet de undersøgelser, som de nævnte fire institutioner har udført. Desuden indeholder rapporten oplæg til
Gudenåundersøgelsen 1973-75•
I Fællesrapportens afsnit h findes en fortegnelse over de i
rapporten anvendte

fagudtryk.
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FORUNDERSØGELSENS RESULTATER

2,1 Gudenåsystemet - vandløb
Vandløbsstrækninger af Gudenå og sidetilløb af Gudenåen er
blevet undersøgt således:
1) Kildevæld ved Salten Å, Nørre Å og Hald Sø
2) Mattrup Å
3) Gudenåen nedstrøms

Silkeborg

(lokaliteterne fremgår af figur 2 . 1 . 1 ) ,
2,1,1 Undersøgelser af kildevæld
Fire vældområder i Gudenå's afstrømningsområde

(ved

Salten

A, Nørre A og Hald Sø) indgår i en økologisk undersøgelse
af vældvegetation, som er indledt af Botanisk Institut. Der
er bl.a. tale om studier over vegetationsændringer i relation til afstrømningsforhold.
Det synes, som om flere af de organismer, som er karakteristiske for de helt rene kilder, er ved at forsvinde fra en
række europæiske

lokaliteter.

Dette gælder i danske væld således bl.a, en mosart

(Paludel-

la squarrosa) og gul stenbræk (Saxifraga h i r c u l u s ) . Opdyrkning, herunder dræning og tilførsel af kunstgødning, er utvivlsomt en medvirkende årsag til sådanne planters tilbagegang.
Økologiske undersøgelser over danske kilder

(vældområder)

kan have særlig betydning ved beskrivelse af vandkvalitet,
f.eks. i relation til rekreative anvendelser. Endvidere må
det anses for ønskeligt at etablere et

"reference-materia-

le" vedrørende vandkvalitet i de rene kilder i Gudenå's afstrømningsområde , Et sådant "reference-materiale" må bl,a,
tillægges værdi i forbindelse med vurdering af vandkvalitet
i afstrømning fra landbrugsområder og fra dambrug.

Der er foretaget syv udtagninger af vandprøver fra ovennævnte kildevæld i 1972, og disse vandprøver er bl.a. analyseret for plantenæringsstofferne ammoniakkvælstof

(NH_-N),

- 9nitrat-kvælstof

(NO - N ) og orthofosfat

(PO^-P). Som typisk

eksempel på koncentrationsværdierne er angivet figur 2.1,2,
der viser målte maksimum- og minimumværdier for væld i Skærbæk Plantage, syd for Kolkær, Skærbæk (til Salten

A).

Det bemærkes, at der i enkelte af de undersøgte målebrønde
er konstateret lokal forurening, I samtlige øvrige brønde
er der målt NH„-N < loo

yug/l,

I de øvre småvandløb i området omkring Kolkær, Lillebæk til
Salten Å og Kolkær-afløbet samt -vældet er der målt følgende stofkoncentrationer:

NO -N

Total-N

1-6

3-9

285-305

5

lo

264

636

9o5

1972-08-30, ^ug/1

PO^-P

Kilder ved Kolkær
Afløbet fra Kolkær
Lillebæk ved vej
Bjergskov Bæk
(o8-o2/o9-o5)

Total-P

Ih
5o-2oo

70-300

Grundvand maksimalværdier
Tabel 2,1,1

24oo-3ooo

2800-3500

loo

looo

Stofkoncentrationer j vandløb omkring Kolkær
samt Bjergskov Bæk.

Selv om antallet af undersøgte vældområder og antallet af
prøvetagninger er relativt lille, kan det dog tillige bemærkes, at også værdierne for total N er lave. Til sammenligning kan tjene overjordiske

"småvandløb", som fungerer som

tilløb til de øvre vandløbsstrækninger i Gudenåsystemet.
Særligt er indholdet af NO„-N stort i næsten alle de øvre
tilløb, også hvor målinger er udført i "småvandløb", f.eks.
Bjergskov Bæk, jfr. tabel 2,1.1.
Sammenholdes værdierne for total-fosfor og total-kvælstof
i Bjergskov Bæk med maksimalværdierne for grundvandets indhold af total-fosfor og total-kvælstof, ses det, at der er
sket en koncentrationsforøgelse, som må forklares ved stoftilførsel fra bebyggelser og landbrugsafstrømning.

NHj
Å

i.

160 UO 120 ~
100 ~
80 60 AO 20 0
maj

Juni

I
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I august

1 septemb. I oktober

| november
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i

august

' septemb. ' oktober

I

I august

I septemb. i oktober

i november

NO-_N/jg/l

maj

'

juni

novemben

PO^-P/jg/l •

60
AOh
20 [O
maj

F I G . 2.1.2. -
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Kildevæld

I
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i

Skærbcek

Plantage

( syd

for
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- 11 2.1^2_Mattrup Å
Der er udført orienterende sedimentanalyser 1 vandløbet samt
foretaget en række vandanalyser. Formålet har været at supplere tidligere undersøgelser over vandløbsvegetationen i
Mattrup A, særligt med henblik på at påvise en eventuel effekt forårsaget af forurening fra dambrug. (Vedrørende dambrugsundersøgelsen, se afsnit 2,3)•
Vandløbsvegetationen i Mattrup A viser tydelige forskelle
i artssammensætningen ned gennem vandløbet. Dette fremgår'
af tabel 2.1,2, hvor de dominerende arter er angivet med
+++ og følgearterne med +,

Station MA (Mattrup A ) nr.

Art
10

Ik

15

+

+

Catabrosa Aquatica

+

Montia lamprosperma

+

Glyceria fluitans

+

Equisetum palustre

+

+

+++

+

Elodea canadensis

+++

+

Ranunculus peltatus

+++

Callitriche

stagnalis

Sium erectum
MyriophyHum

+
alterniflorum
+++

Potamogeton alpinus
simplex

Potamogeton crispus

+
+

+++

++ +

+

+

+

+

+
+++

+

+

+
+++

+

Potamogeton pectinatus

Tabel 2,1.2

+

27

+

Potamogeton perfoliatus
Sparganium

+

23 L

+++
+

+++

+++

Vandløbsvegetation, Mattrup Å.

Årsrytmen, herunder vegetationens tilvækst under forskellige årstider, er ikke ens på de respektive stationer. F.eks.
vokser vegetationen på MA 27* Lillebro, meget tidligt frem
til en tæt og kraftig vandløbsvegetation i forhold til de
øvrige lokaliteter. Væksthastigheden er her meget stor først
på sæsonen. Endvidere er det ved MA 10, Hallebro, vist, at
gentagen afhøstning i juli-august ikke her har indflydelse

- 12 på væksthastigheden, der i dette øvre vandløbsafsnit er stor
i eftersommeren.

Den maksimale standing crop (overjordisk biomasse) er i 1971
målt til følgende værdier:
MÅ lo. Hallebro,

ca. 215 g tørstof/m

MA 1^, Vingum Bro, ca.

56

MÅ 23, Stidsmølle, ca.

77 g tørstof/m^

MÅ 2 7 , Lillebro,

g tørstof/m

ca. 258 g tørstof/m^

(stationsplaceringen fremgår af figur 2 , 1 . 3 ) ,

Stationsplacering, Mattrup Å

Figur 2.1.3

Der er ikke grundlag for at antage, at der i noget afsnit
af Mattrup A (undtagen Kongsø - Fuglemose) skulle forekomme
begrænsning i grødetilvæksten på grund af manglende tilførsel af kvælstof- eller fosfor-komponenter.

- 13 De i 1972 udførte undersøgelser har bekræftet antagelsen om,
at der tilføres vandløbsvegetationen ved Vingum Bro, MÅ 1^,
overskud af tilgængelige næringssalte, også selv om de ovenfor liggende søer tilbageholder store mængder af kvælstof.
i972-undersøgelserne

synes således at have bekræftet, at der
o

i et vegetationsrigt vandløb som Mattrup A ikke forekommer
simple relationer mellem vandløbsvegetationens

stofproduktion

og åvandets koncentrationer af næringssalte.
Det ses, at den maksimale standing crop er af samme størrelsesorden ved den øvre lokalitet, MÅ lo Hallebro, og ved. den
o

nedre, MA 27 Lillebro, Men vegetationen er f.eks. i henseende til artssammensætning meget forskelligt udviklet på de
to lokaliteter.
Ved Stidsmølle, MA 2 3 , er den fundne maksimale standing crop
kun ca, I/3 af værdierne fra MÅ lo og 2 7 . Endelig er der ved
Vingum Bro, MA l4, fundet endnu lavere værdier.
Som sandsynlig årsag til vandløbsvegetations lave årsproduktion på strækningen ved Stidsmølle, MÅ 2 3 , må der - også efter de nu i 1972 udførte undersøgelser - peges på skyggevirkningen fra en tæt bestand af træer. For Vingum Bro, MÅ l4,
er der sandsynlighed

for, at lav produktion skyldes en rige-

lig forekomst af epifytiske alger. Disse mange, små alger,
der vokser på stængler og blade af vandløbsvegetation, er
til stede i stort tal netop ved Vingum Bro. Der må tillægges
disse epifytiske alger en "skyggevirkning" eller anden hæmmende effekt.

Forurening og vandløbsvegetation
Ud fra almindelige økologiske betragtninger over de sandsynlige relationer mellem forurening fra dambrug og vandløbsvegetation kan der - på vandløbsstrækninger neden for dambrug forventes at forekomme vegetationsændringer i retning mod:
1) et færre antal arter af submerse vandløbsplanter,
2) en større årlig stofproduktion for enkelte af de tilbageværende

(evt. koloniserende) arter,

-

1^

-

3) et stigende antal mikroalger (eventuelt få arter med
stor årlig stofproduktion), voksende på større vandløbsplanter (epifytisk) og på sten, bund, etc.,
h)

en stigende forekomst af trådformede alger (især grønalger) , eventuelt få arter med stor årlig stofproduktion,

5) ved slamaflejringer

(og anden forurening med

effekt, end forudsat i det foregående):

større

få eller in-

gen submerse vandløbsplanter i vandløbet, eventuelt
en rigelig forekomst af trådformede alger og/eller
mikroalger.

I Mattrup A er vandløbsvegetationen på strækningen fra MÅ 1
Bækholm Bro til MA Hallebro ændret i de seneste I0-I5 år.
Disse vegetationsændringer i vandløbet neden for dambruget
ved Bækholm er af karakter som anført under l) og 2 ) . F.eks.
er Myriophyllum alterniflorum forsvundet; Montia lamprospermum er aftaget i hyppighed j Elodea canadensis er tiltaget
i arternes indbyrdes mængdeforhold.
Ved MA 14 Vingum Bro er der registreret en rigelig forekomst
af mikroalger, jfr. ovenfor under 3 ) . Denne forekomst kan
eventuelt være en effekt fra dambrug (i perioder k

dambrug

i drift omkring søerne) og/eller fra de ovenfor liggende søer. Der foreligger ikke sådanne observationer fra før 197o,
som kan beskrive indtrufne ændringer.
Fra MA 15 til MA 16 ændres vandløbets vegetation afgørende,
særligt i henseende til artssammensætning. Af de 9 submerse
arter ved MA 15 forekommer kun de to arter på den regulerede strækning ved MÅ 16, Efter tilløb fra dambrug er der på
strækningen omkring Skade Bro kun en submers art tilbage
(vandpest, Elodea canadensis),

2lii2-9^HÉ®!}å' opstrøms

Silkeborg

Der foreligger et stort datamateriale for stationer i området opstrøms Silkeborg, dels fra Gudenåens hovedløb og dels
fra mange af de mindre løb.

- 15 En del af dette materiale hører naturligt under undersøgelserne af Gudenåsystemets søer, jfr. afsnit 2.2.
2,1,^ Gudenå, nedstrøms

Silkeborg

Med henblik på at undersøge den forekommende vandkvalitet
i Gudenåen nedstrøms Silkeborg blev der i to måleperioder
udtaget enkeltprøver i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg
Langs0 til Randers samt i enkelte af de større tilløb. Målestationernes placering fremgår af fig, 2.1.4. Fig, 2.1,5
viser i skematisk form sekvensen af stationerne. Denne sekvens er anvendt på kurverne over koncentrationsforløbet
af de undersøgte stoffer.
Ved Tvilum

(mellem st. 3 og 4) har Hedeselskabets Hydrome-

triske Undersøgelse en permanent station for vandføringsmåling. Der udføres ikke vandføringsmålinger andre steder på
undersøgelsesstrækningen. Der må dog antages at være en sammenhæng mellem vandføringen ved Tvilum og ved. de øvrige stationer i Gudenåen, således at en forøgelse/formindskelse
af vandføringen ved Tvilum vil betyde en forøgelse/formindskelse af vandføringen ved de øvrige stationer.
Tabel 2.1.3 viser værdier for vandføring ved Tvilum i undersøgelsesperioderne :

Dato

Vandføring ved
Tvilum, l/sek.

Prøve tagning
kl.

Vejrforhold

25/7

lo,800

26/7

lo,650

14,45 - 18,45

Frisk vind, skyer, dfelv, sol

27/7

lo,o5o

o2,5o - 05,3o

Sagte regn, fra
kl, o3,oo tordenagtig regn

3o/7

11.200

31/7

13.500

15,20 - 18,4o

1/8

15.200

03,45 - 06,30

22/I0

ll.Aoo

23/10

lo.4oo

Tabel 2,1.3

09,52 - 16,15

Vandføring ved Tvilum,

Figur

Bjerringbro

8>^H^--<io>-<n)—^^

Skematisk

fremstilling

stationsplacering

i

af

den

Guden Aen

indbyrdes
nedstrøms

Silkeborg.

CD
Silkeborg

Langsø

Figur 2.1.5

2.1.4

- 17 Vandføringstallene er oplyst af Hedeselskabets Hydrometriske Undersøgelser.
Opløst ilt
Som eksempel på iltforholdene i Gudenå på strækningen fra
Silkeborg Langsø

(st, l) til Ulstrup (st. Il) er angivet

iltindhold ved dag/nat observationer 26. - 27. juli (fig.
2,1.6). Målingerne den 26. - 2 7 , juli viser stor forskel
mellem iltindholdet målt om dagen og målt om natten. Om dagen varierer iltindholdet mellem 54 % og 72 ^ af iltindholdet ved mætning, medens det om natten varierer mellem 24 ^
og 44 %. Denne forskel mellem dag- og natiltindhold, som
er velkendt fra andre vandløb, skyldes bl.a. åens plantevækst, som i dagtimerne - men kun i dagtimerne - producerer
ilt. Denne iltproduktion er så stor, at åens iltforbrug,
bl.a, også ved planternes ånding, kun registreres som lavt
iltindhold i åvandet om natten.

Utindhold

ved prtfvetagningsstationerne i Guden&en.

A Vo ilt

dag
—

26.-27.7.

nat

-70

/-•

/

•30 \ ^ y^~~^-^
s

N/

V

/
/

•10
1
2

\
3

\
i

r
6

1
8

1
9

\

r

10

11
Figur 2.1.6
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De maksimale og minimale iltkoncentrationer omregnet til
absolutte værdier

(mg O /l) fremgår af tabel 2,1.2.

Opløst ilt, mg
Maksimal

0/1
Minimal

26/7

dag

6,4

4,8

27/7

nat

4,0

2,2

31/7

dag

7,9

5,0

1/8

nat

6, 0

4,3

23/I0 dag

9,4

6, 0

Tabel 2,1.2

Maksimale og minimale, målte iltkoncentrationer i Gudenåen,

Organisk stof
Tilføres en vandmasse nedbrydeligt organisk stof, f.eks,
ved en spildevandsudledning, vil bakteriel nedbrydning af
det organiske stof finde sted under forbrug af ilt. Dette
iltforbrug kan blive så kraftigt, at vandmassens

iltindhold

bringes ned under de grænser, hvor fisk kan trives.

Det er derfor vigtigt at vide, hvor meget organisk stof en
given vandmasse indeholder. Som mål herfor er der foretaget
en analysering af CODperm

(betegnelse for kemisk analyse

af organisk stof ved anvendelse af permanganat), dels totalt
og dels på filtrerede prøver, Koncentrationsværdierne
23,10.1973

den

(dag) for st. 1 - 18 er angivet på figur 2.1.7.

Det fremgår heraf, at der sker en stigning i indholdet af
organisk stof efter st. 7, (dette skyldes algevækst i Tange
S ø ) , Herefter er indholdet af organisk stof stort set uændret, idet der parallelt med den naturlige nedbrydning af
organisk stof sker en tilførsel af organisk stof fra bl.a.
spildevandstilførsler. Dette kommer til udtryk ved

station

9 efter spildevandsudledningen ved Bjerringbro, hvor der
er en koncentrationstop på kurven over filtreret

organisk

stof (CODperm, f i l t ) . Endelig Nørreåen (station 16) tilfører Gudenå store mængder organisk stof.

-
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Næringssalte
Kvælstofforbindelser
Ved de her udførte målinger er koncentrationen af total kvælstof i Gudenå gennemgående mindre end 2 mg N/l Heraf udgør
koncentrationen af partikulære kvælstofforbindelser o,l 1 mg N/l.

Koncentrationen af opløste kvælstofsalte

(nitrat og ammoni-

akkvælstof) er ret ens ved de forskellige prøvetagninger.
Koncentrationen af nitrat-kvælstof vokser jævnt fra station
1 til station 4 (station 6 ) , hvorefter den aftager ved åvandets passage gennem Tange Sø, Dette skyldes antageligt, at
nitrat bliver optaget af alger i søen. På strækningen fra
Tange Sø til Randers vokser nitratkoncentrationen jævnt.
Koncentrationen af ammoniakkvælstof aftager jævnt fra Silkeborg Langsø til Randers,
Fosforforbindelser
Koncentrationen af total fosfor i Gudenå er gennemgående
mindre end o, 5 "ig P/l, Heraf udgør koncentrationen af par-

- 2o tikulære fosforforbindelser o,o5 - o,3 mg P/l,
Koncentrationen af orthofosfat viser ringe variation ved
de forskellige prøvetagninger, og der er ikke stor koncentrationsvariation i åens længderetning,
2.2 Gudenåsystemet - søer
Et af problemerne vedrørende forureningen af vore vandområder, d.v.s. vandløb, søer, fjorde og havområder, er tilførslen af plantenæringsstoffer, som fremmer algevæksten i de
nævnte vandmiljøer.
X
Særligt i søer og fjordområder har tilførslen af næringsstoffer gennem landbrugsafstrømning og spildevandsudledning betydet øget produktion af organisk stof, ofte betegnet eutrofiering. En eutrofieret sø er karakteriseret ved sit grønne udseende - "grønkålssuppe" - som skyldes stort indhold
af planktonalger. På grundlag af algeproduktionen målt som
p

g C/m /år har man inddelt søerne i tre grupper således:
Karakteristik

Produktion

Grundlag for karakteristik

g C/mVår

A

rene søer, ingen tilførsel af
spildevand

2
loo g c/m /år

B

forurenede søer med nogen tilførsel af spildevand

l4o - 500

C

stærkt forurenede søer, med en
betydelig tilførsel af spildevand (recipienter, ofte af
ringe størrelse),

4oo - 12oo

Ingen submers vegetation.
(Transparens under lang\'"arigt
sommer-maksimum mindre end
c a, 0,5 m ) ,
Gruppe A forbeholdes de helt rene søer (med søvand af "høj
kvalitet") uden hensyntagen til traditionelle

sø-inddelin-

ger.
Gruppe C forbeholdes stærkt forurenede
m, V.

(eutroflerede) søer

- 21 Gruppe B omfatter både søer, som er forurenet i ringe grad,
og søer, som er betydeligt forurenede
pe C " ) . Kun de stærkt eutroflerede

(evt. "på vej mod grup-

(f.eks. submers vegeta-

tion forsvundet) overføres til gruppe C.

I Gudenåsystemet er der foretaget opdeling af I7 søer således :
Produk- Karak- Bundtion g teri- vegetas-cik
tion
C/m^/år

Lok. nr.

Ve1ling Ige1s0

A

+++

60

A

+++

1968
1963-68 spredt

Gråne1angs 0

65

A

+++

1950-51 C. Ny gård

Slåensø

70

A

+++

Torsø

l4o

B

++

Karlsø

150

B

++

Knud s 0

I80

B

++

Ellesø

2o5

B

0

Aunsø

250

B

+

Mossø

B

+

Silkeborg Langsø

4oo
4oo
4oo
4oo
4oo
(4oo)
4oo

1962-63 1966
1962-63
1968
1962
1967-70
1962-63
1962
1972
1965-69
1962
1962-63 1966-68

Lillesø, Skanderborg

1200

Almind

4o-5o

Under- Ny und e x*søgel- s 0 ge 1 s e
sesår udført

Sø

Jul sø
Borresø
Brassø
Skanderborg Sø
Bryrup Langsø

Tabel 2.2.1

B

(+ )

B

(O

B

0

B

(+)

B

(+)

C

0

C

0

1962
1964-66 1968-72
1968
1970
1962
1968-70 1968-72

Karakteristik på grundlag af produktionen.

Ved Forundersøgelsen er der foretaget undersøgelser i
1) Skanderborgsøerne

og Mossø

2) Knud Sø og Ravn Sø
3) Søbygård Sø.
2.2,1 Skanderborgsøerne

og Mossø

Ved etableringen af Skanderborg bys centralrenseanlæg er
der valgt en placering oven for Sortesø og med udledning
til denne stærkt tilgroede sø. Afstrømningen fra Sortesø

- 22 foregår gennem en grøft til Lillesø og videre under Dagmarbro til den egentlige Skanderborg Sø. Herfra er der vest
for Nybro afløb gennem Tåning Å, via Fulbro Mølle til Mossø,

Skanderborg Sø
L

!

I

!

I

I

O

1

2

3

U

5 km

Ved v a l g e t

af den øverste

ent h a r m a n o p n å e t
ledte

spildevand,

af Skanderborgsøerne

den størst mulige
inden afløb

har været hensigten herved
efter

omstændighederne

opretholde

vet

at ø n s k e t

at b i d r a g e

som r e c i p i e n t

spildevand
vel Sortesø
borg Sø,

finder

recipi-

for det
sted.

forudsætninger

vandkvalitet

de

for

om at b e s k y t t e

som L i l l e s ø

medført

at

i Mossø,

Mossø

således

øverste

af

er

ble-

Skanderborg-

f o r det - e n d n u k u n d e l v i s r e n s e d e

naturligvis

ud-

Det

til at e t a b l e r e

tilgodeset, h a r a n v e n d e l s e n af den

søerne

som

opholdstid

til M o s s ø

bedst mulige

en a c c e p t a b e l

S a m t i d i g med

Figur 2.2.1

-

en voksende belastning af så-

og d e l v i s

o g s å af d e n s t ø r r e

jfr. tabel 2.2,1. D e r må - også efter

Skander-

renseanlæg-

gets u d b y g n i n g med b i o l o g i s k r e n s n i n g - f o r u d s e s

en udvik-

l i n g , h v o r d e r ikke u m i d d e l b a r t

planlagte

foranstaltninger vil kunne
i f.eks.

d e n store

g e n n e m de h i d t i l

opnås

Skanderborg

en acceptabel

vandkvalitet

Sø.

Nødvendigheden af mere vidtgående

foranstaltninger

drøftes

da o g s å b l . a . som en e t a b l e r i n g a f k e m i s k r e n s n i n g ,
n i n g med
videre

fjernelse

af slam fra Sortesø

en udnyttelse

til y d e r l i n e r e

aktiv

af

opholdstiden

og Lillesø

i Sortesø

spildevandsbehandling.

oprens-

samt

end-

og Lillesø

~ 23 For at kunne angive blot tilnærmelsesvis nødvendigheden af
f.eks. de her nævnte - ganske omfattende - foranstaltninger,
og endvidere kunne beskrive de respektive indgrebs effekt,
i relation til den fremtidige vandkvalitet i henholdsvis
Lillesø, Skanderborg Sø og Mossø må bl.a. intensive undersøgelser af hele recipientsystemet, incl, Mossø, udføres.

De biologiske undersøgelser, som Hans Mathiesen i årene 196471 har udført i samarbejde med Skanderborg kommune, har især haft til formål at tilvejebringe oplysninger om Skanderborgsøernes tilstand forud for de ændringer i spildevandsforholdene, som nu delvis er bragt til udførelse.
Endvidere har undersøgelserne i den senere periode

tillige

haft til formål at registrere sådanne ændringer i søernes
tilstand, som måtte indtræde i takt med den videre udbygning
af spildevandsrensningen.
I perioden november 1971 - december 1972 er der gennemført
lo analyseserier i søsystemet. Som eksempel på analyseresultaterne er angivet figur 2.2.2 visende koncentrationsforløbet af total kvælstof som funktion af tiden for Skanderborg
Sø og Mossø

(vandprøver udtaget i overfladen) samt for Gu-

denå' s tilløb til Mossø.

A

total - N , mg/l

P

/
— -—
j |_

G u d e n å , KlostermoHle

/

MossiJ
• -~.^^
--^

1312

253

Skanderborg So, Nybro

/

1972

'

157 2 i 7

59

810

2911 612

Figur 2.2.2

- 24 Af figur 2.2.2 ses specielt, at tilførslen af total kvælstof
fra Gudenå til Mossø tidvis er overordentlig stor, også sammenlignet med den kvælstofmængde, der tilføres fra den forurenede Skanderborg Sø via Tåning Å, Det vides på nuværende
tidspunkt ikke, hvorledes opblandingen af Gudenåens vand i
Mossø foregår. Man må derfor være opmæiksom på, at
1) tilførslen af store mængder kvælstof til Mossø med
Gudenå,
2) tilførslen af store mængde i- fosfor fra Skanderborg
Sø via Tåning A
kan medvirke til en resulterende overgødskning af Mossø.
Der er udtaget og analyseret sedimentkerner fra Lillesø og
Skanderborg Sø. På figur 2,2.3 er vist eksempler på lagdelingen i sedimentkerner udtaget i Lillesø

(st. l) og Skan-

derborg Sø (st, 2 ) .

st. 1

cm
O

Algegytje

Svovlbrinte

(sortgrøn )

tugt.

27
Gytje
AO L

40

!brungrå }

st. 2
O

r
Gytje
sortgrd )

Svovl brinte
lugt.

28
AO L

Eksempel

på

sedimentopbygning.

Fig.

2.2.3

- 25 Kulstofprooenten i sediment fra Lillesø er ca. dobbelt så
høj som i Skanderborg Sø, hvilket skal ses i sammenhæng med,
at Lillesøs eneste tilløb er fra Sortesø, hvori rensningsanlægget har sit afløb. Dette resulterer i en meget høj produktion af organisk stof, således at den organiske sedimentfraktion bliver stor i forhold til sedimentfraktionen af
minerogene partikler. Dette forhold viser også værdierne
for glødetab.

Kulstof-kvælstof-kvotienten viser værdier på lo - 11, som
man ville vente i eutrofe søer med høj produktion af organisk stof.

Af metalanalyserne fremgår det, at kalcium-indholdet er højt,
specielt sammenholdt med magnium-indholdet, der er overraskende lavt. Det høje kalcium-indhold kan tilskrives udvaskning fra søernes forholdsvis kalkrige

moræneafstrømningsom-

råde.

En foreløbig vurdering af Mossøs status vil på grundlag af
de hidtidige undersøgelser være, at Mossøs vandkvalitet i
særlig grad er truet, dersom der både tilføres søen store
mængder af kvælstof, f.eks. med Gudenå, og store mængder af
fosfor, f,eks, med såvel Gudenå som Tåning Å.

Det må her nævnes, at der i forbindelse med Forundersøgelsen inden for området: søsedimenter, er blevet indledt et
koordinerende arbejde mellem institutioner herhjemme, der
beskæftiger sig med sedimentanalyse, med det formål at standardisere analyser, beskrivelser og prøvetagningsmetodik.

2^2^2 Knudsø og Ravnsø
Knudsø og Ravnsø er - næst efter Ilald Sø - Gudenåsys ternets
dybeste søer. Endnu omkring i960 kunne Knudsø regnes blandt
landets klareste søer. Udledning af spildevand fra Rye by
har medført en stigende eutrofiering af Knudsø. For at bringe eutrofieringen til ophør har Rye kommune indledt forarbejder med henblik på snarest at kunne udlede spildevandet

fra

Rye renseanlæg til Gudenå (Rye Lillesø). Der er tidligere
udført undersøgelser i Knudsø 1962 og I967-70.

- 26 -

Figur 2.2.A

De undersøgelser, som har været udført i Knudsø i 197o-72,
har kunnet påvise, at der i perioder med stor planktonproduktion endnu kan forekomme meget lave koncentrationer af
orthofosfat i Knudsøs øvre vandlag. Tilsvarende forhold

er

fundet i Ravnsø i I97I (både i Knudsø og i Ravnsø er undersøgelser gennem sommerperioden udført med størst

intensitet

i 1 9 7 1 ) . På figur 2.2,5 er vist eksempel på den vertikale
fordeling af orthofosfat i Knudsøs østlige dybe bassin, juli og november 1972. Af sommerværdierne

(her juli) ses, at

eutrofieringen ikke er længere fremskredet, end at orthofosfat er produktionsbegrænsende
se. Af vinterværdierne

faktor i søens øvre vandmas-

(her november) ses, at eutrofierin-

gen dog er så vidt fremskredet, at orthofosfat efter fuld
cirkulation er af betydelig størrelse.

De udførte observationsrækker synes at vise en stigning fra
år til år i december-værdierne

for fosfor-koncentrationer,

altså i perioden efter total-cirkulation af søens vandmasser.

