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FORURENINGAKONFERENCE
TORSDAG DEN 24, MAJ 1973
I SILKEBORG

Torsdag den 24. maj 1973, kl. lo,oo afholdt Gudenåudvalget forureningskonference i Håndværkerforeningen (La Strada), Silkeborg.
Programmet var følgende:
1. Velkomst ved Gudenåudvalgets formand, amtsborgmester Rob.
Svane Hansen.
2. Redegørelse for forureningstilstanden i Gudenåsystemet ved
afdelingsingeniør H. Bak, Århus amtskommune.
3. Redegørelse for forundersøgelsen 1972 ved civilingeniør Poul
Heise, Vandkvalitetsinstituttet.
4. Gudenåundersøgelsen og forureningsbekæmpelsen ved afdelingsleder H. Mathiesen.
5. Gudenåundersøgelsen 1973 - 1975, teknikergruppens formand,
teknisk direktør J. Stenbæk, Århus amtskommune.
6. Debat.
7. Sammenfatning ved amtsborgmester Rob. Svane Hansen.

- 4 Programmets punkt 1.
Velkomst ved Gudenåudvalgets formand, amtsborgmester Rob.
Svane Hansen.
Må jeg på Gudenå-udvalgets vegne byde velkommen til
denne konference om forureningsforholdene i Gudenå-systemet.
Jeg siger velkommen til repræsentanterne for de myndigheder, institutioner, organisationer, som beskæftiger
sig med forureningsproblemer.
Jeg siger velkommen til repræsentanterne for de 34
kommuner, som omfattes af Gudenå-systemet, og som er mødt
så talrigt frem, og velkommen til de 3 amtsråd, som berøres
af Gudenå-systemet - Viborg, Vejle og Århus.
Velkommen også til pressens repræsentanter, som jo har
fulgt forureningsspørgsmålet med stor interesse i de senere
år og ikke mindst den sag, som vi her skal beskæftige os
med. Jeg mener, det er meget vigtigt, at vi har pressen med
os i denne sag ikke mindst i disse tider, hvor vi er ude
for en hetz mod offentlige udgifter. Vi må jo passe på ikke
at lade os rive med af den stemningsbølge. Forureningssagen
er presserende. Vi må forhindre, at de omgivelser, vi skal
færdes i, ødelægges. Det gælder ikke mindst de mange naturskønne områder, som findes i Gudenå-oplandet.
På den Gudenå-konference, der blev afholdt for godt et
år siden, vedtog vi at foretage en samlet undersøgelse af
forureningssituationen i Gudenå-systemet for at få et grundlag for at gennemføre netop de rensningsforanstaltninger,
som var nødvendige for at få den ønskede vandkvalitet i vore vandløb og søer. På sidste års konference vedtog vi at
gennemføre forundersøgelsen - som vi betegnede Gudenå-undersøgelsen 1972. Endvidere blev der nedsat et udvalg - Gudenåudvalget - med repræsentanter for amtskommunerne og kommunalbestyrelserne i Gudenå-oplandet samt en repræsentant for
ministeriet for forureningsbekæmpelsen.
Gudenå-undersøgelsen 1972 er nu afsluttet, og der vil
blive redegjort for resultaterne heraf om lidt. Jeg skal kun
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der i øvrigt er foretaget siden da, klart viser behovet for
en stor og omfattende undersøgelse åf forureningssituationen i Gudenå-systemet,
Det bliver selvfølgelig ikke gratis,
Gudenå-undersøgelsen som nu er afsluttet har kostet ca,
200.000 kr. Den ny undersøgelse - Gudenå-undersøgelsen 1973
- 1975, som nu er igang - vil koste ca. 8,2 mio.kr.
Sagen har, som bekendt, været forelagt for de 3 berørte amtsråd Viborg, Vejle og Århus, som allerede har tilsluttet sig, at Gudenå-undersøgelsen iværksættes fra sommeren
1973. Undersøgelsen vil vare ca. 2^ år med forventet afslutning omkring nytår 1976.
Vi finder, at det er en god baggrund for drøftelsen i
dag, og jeg skal ganske kort gennemgå programmet:
Om lidt vil afdelingsingeniør H. Bak redegøre for forureningstilstanden i Gudenå-systemet.
Herefter vil civilingeniør Poul Heise fra Vandkvalitetsinstituttet redegøre for forundersøgelsen 1972. Denne
redegørelse vil blive illustreret med lysbilleder.
Som det næste punkt på programmet vil der blive redegjort for Gudenå-undersøgelsen og forureningsbekæmpelsen i
Gudenåen ved afdelingsleder H. Mathiesen fra Århus universitet.
Det var meningen, at Stenbæk skulle redegøre for den
planlagte Gudenå-undersøgelse 1973 - 1975. Stenbæk har på
grund af en stærk forkølelse bedt om, at Faurby vil tage sig
af denne opgave.
Efter denne redegørelse vil vi have en lille debat. Jeg
siger et par ord i denne forbindelse også. Rent praktisk vil
jeg gerne sige, at vi stiler imod at være færdige med vort
møde her kl. 12,3o, Derefter er det vor tanke at invitere på
en lille beskeden frokost i lokalerne ovenpå. Jeg håber, at
man under frokosten kan uddybe tingene.
Med disse bemærkxiinger og denne invitation vil jeg gerne byde Dem alle hjertelig velkommen og jeg håber, at vi må

- 6få et godt resultat og en god drøftelse ud'af dette møde.
Med disse ord giver jeg ordet til afdelingsingeniør H. Bak.
Programmets punkt 2.
Redegørelse for forureningstilstanden i Gudenåsystemet ved
afdelingsingeniør H. Bak, Århus amtskommune.
Sideløbende med gennemførelsen af forundersøgelsen 1972
h^r Gudenåudvalgets teknikergruppe foretaget en indsamling
af materiale og oplysninger om tidligere udførte undersøgelser i Gudenåen og andre undersøgelser, som er af interesse
for Gudenåundersøgelsen.
Materialet er samlet i rapport nr, 1, som jeg kort skal
gennemgå.
Gudenåen er, som bekendt Danmarks længste vandløb, ca.
158 km, fra udspringet i Tinnet krat til Randers fjord. Randers fjord er ca. 3o km. lang.
Gudenåsystemet består foruden af selve Gudenåen af flere større og mindre vandløb, hvoraf kan nævnes Mattrup å, .
Salten å, Hinge å og Alling å.
Hele vandsystemets afstrømningsområde er på ca. 3.26o
2
2
km eller ca. på størrelse med Fyn, der er på 3.483 km .
I området bor der 282.ooo mennesker.
Gudenåen har tidligere haft betydning som transportvej,
og vandet er benyttet som drivkraft for en række møller og
kraftværker, men denne anvendelse er af mindre betydning nu,
hvorimod dens betydning som recipient for spildevandsudledning er øget væsentlig i forbindelse med den forbedrede hygiejne og den udbyggede kloakering af de voksende byområder.
Det udledte spildevand indeholder en række forureningskomponenter, hvoraf skal nævnes bakterier, virus, organiske
forbindelser, vækstnæringsstoffer - fosfor og kvælstof, der
navnlig har betydning for produktionen af planter og planteplankton med uklart vand til følge - metalsalte bl.a. kviksølv, uorganiske forbindelser f.eks, salt, gips og borarter
stammende fra vaskemidler.

- 7 Opvarmet kølevand i større mængder kan have en uheldig indvirkning på vandløbenes fauna og flora.
Urenhederne forekommer i forskellig fysisk form, dels
som fast eller flydende ikke blandbar med vand, dels som
flydeslam - fedt og olie - dels opløst eller uopløst i vandfasen.
For at få et samlet overblik over forureningskilder og
renseanlæg samt den forureningsmængde, der tilføres Gudenåsystemet, udsendte Teknikergruppen i august måned 1972 et
spørgeskema til samtlige kommuner i Gudenåens opland.
På grundlag af de indkomne besvarelser er der foretaget
en beregning af mængden af husspildevand og industrispildevand samt af mængden af udledt organisk stof og næringssalte.
Ved beregningen af spildevandsmængden og det forurenende stof, er benyttet den i Forureningsrådets publikationer
nr. 11 angivne reduktionsfaktor for renseanlæg samt de i publikation nr. 15 anførte tal for forureningsmængder pr. person pr. år.
De beregnede mængder fremgår af tabellerne i ovennævnte
rapport nr. 1.
3
Husspildevand udgør ca. 2o mill, m /år og industrispil2
devand ca, 17 mill, m /år.
Til de beregnede mængder skal endvidere bemærkes, at
mængden af iltforbrugende organisk stof, målt som BI^ fra
husholdning og industri må siges at være af samme størrelsesorden, hvilket også svarer til forureningsrådets beregninger.
Foruden de almindelige husholdninger og industrien, bidrager landbruget også til forureningen på flere måder bl.a.
ved udledning af møddingsvand, ajle og ensilagesaft.
Rester af sprøjtemidler kan også finde vej til vandløbene.
Som en sekundær forurening fra jordbruget skal nævnes
næringssalte - fosfor og kvælstof - der med drænvandet tilføres vandløbene.
Udvaskningen af næringssalte studeres for tiden, og det
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vil man sikkert vide mere herom. Hedeselskabet har i
udført undersøgelser, og har i drænvand målt, at der
pr.- ha udledes 36 g fosfor, 1,7 kg. kalium og 16 kg.
stof.

få år
1972/73
pr. år
kvæl-

I en af forureningsrådets rapporter angives mængderne
til o,5 kg. fosfor og 14 kg. kvælstof pr. ha pr, år noget
varierende alt efter om arealerne er drænede eller udrænede.
For Gudenåsystemet er foretaget en beregning baseret på
forureningsrådets tal, og man får her, at der pr, år udledes
3.209.000 kg. kvælstof og 171.5oo kg. fosfor.
Sammenlignet med udledningen fra den almindelige husholdning, så er tallene her 942.5oo kg. kvælstof og 348.7oo
kg. fosfor pr. år, efter rensningen.
For industrien ved man ikke meget om næringssalte, derfor er beregning ikke foretaget.
I Gudenåens afstrømningsområde findes 7o dambrug bestående af ca, 165o damme.
Det er vel efterhånden en kendt sag, at dambrugene også
forurener.Men dette vil ingeniør Heise nærmere redegøre for
i det næste indlæg.
På grundlag af besvarelserne i de udsendte spørgsskemaer er der udarbejdet en oversigt over den rensning af spildevandet, der foregår i øjeblikket.
Rensningsform
Mekanisk

Biologi sk Bassin

Andet

Intet

%

%

%

%

%

%

Vejle
Viborg
Århus

5
6
55

15
62
13

3
1
2

3
1
15

74
3o
15

loo
loo
loo

lait

4o

23

2

11

24

loo

Amt

lait

Til de anførte procentsatser kan bemærkes, at en enkelt
virksomhed i Vejle amt, der repræsenterer ca. halvdelen af
den samlede spildevandsmængde, udleder vandet urenset. Det

- 9 giver en del af forklaringen på, at procenten for urenset
bliver så høj som 74%,
Når procenten for biologisk rensning i. Viborg amt er
så høj som 62% skyldes det navnlig, at man inden for området har Viborg by, som for nylig har indviet biologisk rensningsanlæg, hvilket har sat procenten ganske væsentligt op.
På det oversigtskort, som er vedlagt som bilag til rapport nr, 1, er renseanlæggene angivet med rød farve. De forskellige typer af renseanlæg er angivet således, at jo mere
rød farve, jo dårligere rensning.
Vandløbenes forurening er angivet med forskellig farve
på grundlag af amtsvandvæsenernes undersøgelser i 197o/71.
Søernes og kysternes blå farve angiver ikke forureningen.
Kortet er udarbejdet pr. 1. september 1972. Der er imidlertid sket ændringer siden. Der er således netop indviet mekanisk-biologisk renseanlæg i Torrild i Odder kommune.
I Hornslet har man for nylig indviet biologisk rensningsanlæg. Der vil i løbet af det næste års tid blive indviet nye
renseanlæg. Bjerringbro figurerer med en meget stor rød cirkel, men der skulle blive ibrugtaget et biologisk anlæg pr.
1. oktober 1973. De nye anlæg i Hadsten skulle blive færdige
i 1975. I Nørre Vissing, hvor spildevandet udledes til Ravnsø, hvilket har været en hel del omtalt, bliver der indviet
biologisk anlæg i løbet af ganske kort tid, hvis det ikke
allerede er igang.
Der sker til stadighed en hel del i Gudenå-oplandet og
derfor vil det omtalte kort ret hurtigt blive forældet. Vandløbenes forureningsgrad er angivet med forskellige farver,
blå, grøn, gul og rød. De forureningsgrader, som er påført
vandløbene hidrører fra den undersøgelse, som amtsvandvæsenerne foretog i 197o og 1971, og er altså ikke a'jourført i
1972.
De i rapporten anførte tal er baseret på teoretiske beregninger eller tal hentet andre steder fra, og de må derfor
ikke tages for endelige tal.
Gudenåundersøgelsen vil kunne give de endelige tal.

" lo Programmets punkt 3.
Redegørelse for forundersøgelsen 1972 ved civilingenioir Poul
Heise, Vandkvalitetsinstituttet.
Gudenå-udvalget har bedt mig på vegne af de implicerede
institutter redegøre for den forundersøgelse vi har arbejdet
med i 1972.
Formålet med forundersøgelsen har været at tilvejebringe et undersøgelsesmateriale, der sammen med det materiale,
som ingeniør Bak netop har redegjort for, og som amtsvandinspektoraterne har indsamlet, kan give et grundlag for den
undersøgelse, der skal iværksættes her i 1973 og køre til
1975.
De medvirkende institutter har været Botanisk institut.
Geologisk institut. Zoologisk institut alle fra Århus universitet og Vandkvalitetsinstituttet under Akademiet for de tekniske videnskaber.
Disse institutter har foretaget undersøgelser på en
lang række forskellige lokaliteter og undersøgelser af vidt
forskelligt karakter.
Jeg kan nævne, at der er foretaget undersøgelser af kildevæld af samme karakter, som Gudenåens udspring i Tinnet
Krat. Det har haft til formål at tilvejebringe et sammenligningsmateriale mellem kildevældets praktisk taget ikke-forurenede vand og det vand, som vi har i Gudenåen og i de større vandløb i Gudenåen, som har modtaget forurening. Jeg kan
nævne, at man specielt har konstateret, at der er sket en
tilbagegang af visse væld. Det er tegn på, at der til disse
kildevæld er ført næringssalte med drænvand og kunstgødning,
og endelig har selve drænningen betydet visse ændringer i
udviklingsforholdet mellem næringssalte i den jordbund, der
er i området og så drænvandet.
Der er foretaget kemiske og biologiske undersøgelser i
Mattrup å, dels i fortsættelse af tidligere undersøgelser,
som er udført af Botanisk Instituts medarbejdere, og dels er
der udført en særlig dambrugsundersøgelse ved Brejnholm Mølle dambrug.

-lived at måle en lang række steder i Gudenåen, hvor der
er udledninger som f.eks. ved Bjerringbro, har vi konstateret, at selvom Gudenåen i visse afsnit fører meget store
vandmængder, så kan man spore så kraftige forureningstilførsier.
I Skanderborg-søerne er der udført analyser på vand og
på sediment. Skanderborg sø er det vi kalder stærkt eutr-ofieret. Den har modtaget tilførsel af næringsstoffer dels fra
landbrugsområder, dels fra bysamfund. Det har bevirket en
meget kraftig algevækst. Ingeniør Bak nævnte gennemsigtigheden. Jeg kan oplyse, at den måler man ved at sænke en hvid
skive i denne vandmasse og i Skanderborg sø vil den forsvinde ud af syne i en dybde af ca. lo - 2o cm.
Som kontrast til den forurenede Skanderborg sø, er der
udført undersøgelser i nogle af de rene søer i systemet bl.a.
Knud sø og Ravnsø, som dog er truet. Jeg kan fortælle, at i
det efterfølgende indlæg vil afdelingsleder Hans Mathiesen
fortælle lidt om undersøgelserne i Skanderborg-søerne samt
Knud sø og Ravnsø.
Det sidste område, som er blevet undersøgt i undersøgelsen, er området ved Søbygård sø. Det undersøgte område består
af Hammel renseanlæg, som leder mekanisk renset spildevand
ud i et lille vandløb, der hedder Møllebækken. Møllebækken
modtager kildevæld langs løbet ned mod Søbygård sø og vandet
forlader Søbygård sø gennem 2 afløb, der forenes i Gjern å.
Jeg kan ikke nå at orientere Dem om alle delundersøgelserne fra torundersøgelsen. Men jeg vil gerne tage følgende
3 undersøgelser ud.
a) Først vil jeg prøve at belyse for Dem den forurening, der er fra et bysamfund og nogle industrier sammenholdt med de teoretiske værdier,
som vi netop hørte ingeniør Bak har anvendt.
Jeg vil søge at belyse, om der er noget hold i
disse tal.
b) Dernæst vil jeg se på transport af forurenende^
stoffer i Søbygård søsystemet.
c) Endelig vil jeg kommentere

undersøgelsen vedr.

12 forureningen fra dambrug.
Ad- a) Hammel rensningsanlæg modtager spildevand fra bysamfund bestående af ca. 3.ooo personer og 2 store virksomheder
i byen, nemlig et slagteri og et mejeri. Spildevandet, blev
s'om jeg sagde før, underkastet en mekanisk rensning, inden
det blev ført ud i Møllebækken. Jeg vil lige ridse op, hvori
den mekaniske rensning består. Det første led er en rist,
hvor der fjernes de store urenheder f.eks. tarme, halm, klude, papir etc. Dernæst går spildevandet over i et såkaldt .
sandfang, hvor de store mængder sand, som findes i spildevandet tages ud separat. Herfra går vandet over i en stor
beholder, der spidser til nedad. Her lader man spildevandet
opholde sig i ca. 2 timer, hvorved tunge partikler får mulighed for at synke tilbunds. Der sker her en mekanisk bundfældning. Dette bundfældede stof tages ud fra neden i keglespidsen og føres til specialbehandling på rådnetanken.
På dette mekanisk rensende spildevand har vi prøvet at
måle og finde, hvor store stofmængder der kommer fra Hammel
renseanlæg. Et eksempel på målingerne er vist i nedenstående
diagram.
A g N/min.

N-transport

Figur 2.5.1

- 13 Kurven viser variationen af total kvælstof i afløbet fra Hammel renseanlæg i enhedgram pr. minut. Kurven viser 2 tydelige
toppe. Man vil se, at toppen af denne kurve starter om morgenen et sted mellem klokken 6 og 9. Det er bysamfundet, der
begynder sine aktiviteter, så holder toppen sig til ca. henad kl. 16 til 18. Virksomhederne holder op og man ser, der
er et tydeligt fald i forbruget af eller udskillelsen af
kvælstof. Toppen gentager sig. Næste dag kl.ca. 8 er den oppe igen, og man kunne have fortsat og fået en lang række toppe.
Spørgsmålet er nu, hvilken forureningsmængde der svarer
til det som kommer fra denne målestation. I den første målerunde vi var der, målte vi, at kvælstofsmængden pr. døgn udgjorde ca. 93 kg. I den anden målerunde var vi oppe på 134
kr. pr. døgn.
Ved at benytte de tal ingeniør Bak har anvendt i sine
beregninger og bruger dem på dels indbyggerne i Hammel by og
dels på virksomhederne - idet vi havde fået nogle oplysninger
om, hvor store virksomhederne er og hvor stor produktionen
var - kunne vi teoretisk regne ud, hvor store mængder stof,
vi skulle have målt. Med hensyn til kvælstof skulle vi teoretisk have målt 97 kg. pr. døgn. Vi målte i den første runde 93, d.v.s. pæn overensstemmelse. Men i anden runde var der
en betydelig afvigelse, idet der blev målt 134 kg. mod teoretisk 97, d.v.s. en afvigelse på 4o%, Vedr, fosfor viste det
sig, at vore målinger lå 2o% højere end de værdier vi havde
fået, hvis vi havde brugt teoretiske værdier.
Det peger således på, at anvendelsen af de teoretiske
værdier skal ske med stor forsigtighed og man må hellere gardere sig og måle i afløbene flere gange end blot sætte sig
hen til sit skrivebord og benytte de standardværdier, som
man kan finde.
^^' ^'
^^ 5^^ over til den næste delundersøgelsen, transport
af forurenende stoffer, som eksempel anvendes Møllebækken,
der modtager det mekanisk rensede spildevand fra Hammel. Vandet er sort ved udløbet i Møllebæk, og dette vand løber videre ud i Søbygård sø, og herfra ud i Gjern å, hvor vandet bliver meget klarere. Jeg kan oplyse, at man i det sorte vand i

- 14 Møllebækken måske kan se en sigteskive i ca. en dybde på lo
ca., hvorimod i Gjern å kan komme op på sigtedybder på 3o 4o cm., d.v.s. man faktisk kan se bunden.
Der er sket det, at der under vandets passage af Søbygård sø er blevet fjernet en del stoffer fra Møllebækkens
vand. Søbygård sø har virket som renseanlæg, og det er sket
ved, at der i søen er ophobet store mængder bundslam. Vi ville gerne.vide, hvor tyk denne bundslammængde var. Vi foretog
derfor boringer i søen med specialudstyr. Med dette udstyr
prøvede vi at stedfæste den oprindelige bund. Det viste sig
imidlertid, at boreudstyrets rækkevidde var utilstrækkelig.
I en dybde af 5 m. var vi endnu ikke nået ned til bunden.
Jeg har netop i går hørt, at seneste målinger på Søbygård
sø's bundslam viser, at bunden er længere nede end 7 m.
Vi har endvidere lavet sedimentanalyse på kerneprøver af
det øverste slamlag og konstateret, at det indeholder meget
store fosformængder, hvilket er et tydeligt tegn på, at det
er påvirket af byspildevand.
Stoftransportens omfang til Søbygård sø fremgår af diagrammet på side 15.
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De sorte søjler er det opslemningsstof, der tilføres Søbygård sø gennem Møllebækken målt i november måned 1972. De
små søjler ved siden af de skraverede omhandler afløbet fra
Gjern å". Man ser, at der tilføres betydeligt større mængder,
end der føres fra søen. Vi har fået et mål for, hvor store
mængder der tilføres. I november måned er gennemsnitstilførslen ca. 35o kg. opslemningsstof pr. døgn. På årsbasis svarer det til 128 tons stof. Hvis dette fortsætter vil den
lavvande Søbygård sø være forsvundet inden for en overskuelig årrække. Netop denne problematik omkring vore søers op-

- 16 fyldning er helt afgørende i diskussionen om forureningen af
vore søer.
Ad. c.

Dambrugsundersøgelsen.

Undersøgelsen er foretaget ved Brejnholm Mølle dambrug,
som ligger tæt ved Gudenåen, der hvor vejen fra Brædstrup krydser vejen til Uldum.
Dambruget består af 46 damme, og er således indrettet,
at man udnytter vandet fra Mattrup å. Man tager vandet ind
gennem såkaldte fødekanaler, og vandet passerer ind igennem
den enkelte dam, og det sker på en sådan måde, at man ikke
kommer til at tage vand ind, man tidligere har anvendt i dambruget. Hver dam anvender ca. lo 1 vand pr. sekund.- Det vil
sige, at man anvender praktisk taget alt Mattrup å's vand i
sommerperioden.
Man kan sammenligne en dam med et bysamfund. Vi har koncentreret et stort antal individer - fiskene. Vi tilfører foder til disse fisk ved at kaste det ud til dem. Fiskene spiser en del af foderet og det der ikke spises, bundfældes eller går op og flyder med ud i afløbet. Endelig omsætter fi.skene det foder, de har spist, og derved sker der en udskillelse af ekskrementer.
Dette giver altsammen anledning til forurening i forskellige former.
Vi kan få øgede slammængder i vandløbet neden for dambruget. Vi får tilført plantenæringsstoffer til det vand vi
bruger, det kan senere betyde øget plantevækst enten i vandløbet eller hvis vandløbet fører ud til søer, kan vi få den
velkendte algevækst i søerne. Vi får forringede iltforhold
efter udledning af vand fra dambrug, fordi der kommer en oliefilm på overfladen, hvilket bevirker, at den geniltning,
der naturligt sker i et vandløb hindres eller forringes. Desuden vil tilførslen af organisk stof til vandløbet i form af
foderrester og ekskrementer kræve ilt under nedbrygningen.
Endvidere vil der i et dambrug ske en stor ammoniakudskillelse i det øjeblik føden bliver kastet ud, og i det øjeblik
fiskene begynder at udskille deres ekskrementer. Aimnoniak
vil betyde et yderligere krav til ilt når ammoniakken omdan-

17 nes til nitrat - en proces, der naturligt sker i vandløb.
Det sidste problem er, at vi på grund af ændrede fø~
devilkår for dyrelivet nedenstrøms vandløbet får ændringer
i faunaen her.
Jeg vil gerne understrege at de resultater, der er fremkommet ved dambrugsundersøgelsen i Mattrup å ikke umiddelbart
kan overføres til andre vandløb og til andre dambrug. Undersøgelsesresultaterne bekræfter, at der sker en forurening af
Mattrup å på grund af dambrugsudnyttelsen af åvandet. Undersøgelserne viser endvidere, at sedimentet neden for dambruget
er ca, 5o% rigere på organiske kulstofforbindelser, og der er
desuden slamlag lige nedenfor dambruget. Med hensyn til faunaen, viser undersøgelsen, at der i Mattrup å efter dambruget
er væsentligt færre arter. Til gengæld er der sket en stor
opblomstring af visse individer - kvægmyggelarver - som kan
udnytte de foderrester, der er i vandet. Endelig sker der en
forøgelse af det stofindhold,som er i åen, f.eks. af totalfosfor, totalt kvælstof. Mængden af disse stoffer er øget med
ca. 5o%, Med hensyn til organisk stof har man konstateret en
forøgelse på ca. 15o%.
Omregnes denne forurening til personækvivalenter, det
vil sige den mængde organisk stof, som det enkelte menneske
udskiller får vi at dambrugsforureningen svarer til udskillelse af stof fra 19oo personer i en måleperiode på 6 timer. Det
er altså en meget væsentlig forurening, der kommer fra disse
dambrug.
Jeg har bragt Dem vidt omkring i Gudenåoplandet, I Gudenåudvalgets rapport nr. 2 er der i koncentreret form nærmere
redegjort for undersøgelsesresultaterne. Såfremt der er nogen
der vil fordybe sig yderligere i undersøgelsesresultaterne
vil der være mulighed for at låne de enkelte institutters
rapporter. Jeg vil foreslå, at man henvender sig til Gudenåudvalget for at få lov at låne disse rapporter.
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Programmets punkt 4,
Gudenåundersøgelsen og forureningsbekæmpelsen ved afdelingsleder H. Mathiesen, Botanisk Institut.
Indledningsvis ville jeg gerne have lov til at sige, at
jeg - som en af de biologer, der har haft lejelighed til gennem nogle år, på nært hold at følge forureningen i vore vandområder - og ikke mindst i Gudenå finder, at det er en virkelig festdag i "Gudenås" lange historie, den dag vi for alvor
får startsignalet for den store undersøgelsen.
Samtidig vil jeg gerne erindre deltagerne her i dag om,
at vi på sidste års Gudenå-konference slog fast at undersøgelser alene ikke kan gøre Gudenå mere ren.
Dette blev fremhævet af ministeren for forureningsbekæmpelse - og det blev meget stærkt fremført af zoologen Bent
Lauge Madsen - som også i år er til stede her på konferencen.
Det må stadig stå helt klart, at vi i en hel række tilfælde - absolut ikke behøver at foretage yderligere undersøgelser - for at rense spildevandet bedre - og dermed forbedre forureningstilstanden.i Gudenå.
Der kan vel derfor også være grund til at nævne, at tankerne - og ønsket - om en stor Gudenåundersøgelse fremkom i
en studiekreds på Århus universitet - hvor grundsynspunktet
netop var, at nu skulle den dengang stærkt aktuelle - og noget hidsige - diskussion om forurening og miljø føre til
praktiske resultater - gerne i form af én både effektiv, hurtig og langsigtet forureningsbekæmpelse.
Nu - i 1973 - er der bl.a. også indledt en Limfjordsundersøgelse. Men dengang - altså blot for nogle få år siden var der meget nyt i planen om en samlet, stor undersøgelsen
af ét sammenhængende vandløbs-system.
Nu - i 1973 - er de kontrolmæssige opgaver og de planlægningsopgaver, som pålægges primærkommuner og amtskommuner særdeles omfattende. Da vi startede drøftelserne om en "Gudenåundersøgelse", var der meget nyt alene i dette at samle alle
kommunerne om en fælles stor forureningsbekæmpelse.
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her i dag at understrege, at der stadig er 3 punkter som i
saerlig grad udgør grundtanken i Gudenåundersøgelsen!
Punkt 1 er altså, at det er hele vandløbs-systemet
som skal undersøges og at det er flest mulige af de
alvorlige forureningspåvirkninger, der skal undersøges.
Punkt 2 er, at man efterhånden skal få en så omfattende viden om hele Gudenå-systemet at den forureningsbekeempelse som accellereres nu - især i form af
flere og bedre renseanlæg - kan blive effektiv mange
år frem i tiden. Men samtidig er det hensigten, at
selve det forhold, at en så omfattende undersøgelse
foregår skal føre med sig, at man hurtigst muligt
sætter ind netop de steder, hvor behovet for forureningsbekæmpende foranstaltninger er særligt aktuelt.
Det 3. punkt er, at der i Gudenå-området stadig findes nogle af Danmarks store naturværdier, som det
gælder om både at anvende hensigtsmæssigt i dag og_
at bevare til fremtidige formål.
Jeg tror, at jeg kan sammenfatte disse tre punkter til,
at det allervigtigste med Gudenåundersøgelsen er;
hurtigt og effektivt at sætte ind mod sådanne forureninger, som truer visse afsnit af vandløbs-systemet - f.eks. især øvre vandløbsstrækninger og nogle
søer - og som truer med at forvolde skader, som i
praksis vil vise sig at være uoprettelige.
Visse' typer af forurening og visse stadier i vandforurening
kan nemlig have karakter af noget irreversibelt.
De følgende bemærkninger om de praktiske undersøgelser
skal tjene som eksempler på, at det stadig er ønsket om en
effektiv forureningsbekæmpelse, som ligger til grund for væsentlige elementer i Gudenåundersøgelsen,
Der er særlig grund til at begynde med Knudsø, fordi
"Gudenåundersøgelserne" egentlig startede her med den bevilling på loo.ooo kr. som nogle institutter på Århus universitet modtog fra Tuborgfonden til en forureningsrelevant un-

- 2o dersøgelse i Knudsø og Søbygård sø. Og vi har på Botanisk institut netop modtaget en bevilling fra Forskningsrådet af
lignende størrelse til fortsatte undersøgelser i bl.a. Knudsø.
I Knudsø har resultater af de udførte undersøgelser været, at man har kunnet anbefale Ry kommune at gennemføre en
ændring i udledningen af spildevand fra centralrenseanlægget.
Ændringen er nu gennemført, således at udledning ikke længere sker til Knudsø, men direkte ud i Lillesø og Gudenåen.
Jeg vil gerne benytte lejeligheden til at fastslå at undersøgelserne ikke har sinket arbejdet med at afskære spildevandet fra Knudsø - vel tværtimod.
Her i Knudsø er der et eksempel på, at man har kunnet
standse en udvikling, som var godt på vej mod en forureningssituation, som i praksis ville have været helt uoprettelig.
Hvor store og hurtige forbedringer man vil kunne opnå ved
det foretagne indgreb vil tiden og Gudenåundersøgelsen forhåbentlig kunne vise.
Hvis jeg nu ganske kort henviser til rapport nr, 2 side
26 og 27, kan jeg sige, at den figur, som bringes side 27,
netop viser nogle af de observationer, som gør det rimeligt
at forvente forbedringer i søen inden for en rimelig tid.
Samtidig er situationen dog så truende, at man må pege på
nødvendigheden af fortsatte observationer, specielt vedr. overfaldsbygværker og andre større eller mindre tilløb til
søen.
Det samme behov for fortsatte undersøgelser melder sig
for så vidt angår Ravnsø. Her er det mest aktuelle problem
hvad udledningen af spildevand fra et nyopført biologisk
renseanlæg af ret beskeden størrelse kommer til at betyde
for søen? Ravnsø er i dag en af Danmarks reneste af de dybe
søer. Søen er 33 meter dyb.
Hvorledes tegner fremtiden sig for denne sø på kortere
og på længere sigt?
Vi ved vist i øvrigt en hel del om de danske søer i dag.
Også om en række af søerne i Gudenå-systemet, Jeg tror derfor også, at det er muligt at sætte ind meget detaljeret med
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afsnit af Gudenå-systemet - altså hvor det er søerne, som er
truet. Problemstillingen er nemlig langt fra ens fra afsnit
til afsnit i vandløbssystemet. Derfor er de nødvendige undersøgelser heller ikke ens fra afsnit til afsnit.
På side 21 og følgende sider omtales Mossø og Skanderborg søerne. Hvorledes Gudenå-vandet opblandes i Mossø vides
ikke. Dette forhold bør indgå som en væsentlig del af de •
fortsatte undersøgelser i Mossø tillige med målinger af
vandføring og stoftransport i Gudenåen og Tåning å samt i
flere af de mindre tilløb. Og det er min opfattelse, at sådanne undersøgelser bør prioriteres højt især fordi der også her er tale om at imødegå sådanne skader, som kunne være
uoprettelige.
Fra Mossø skal jeg gå op ad Tåning Å og omtale Skanderborgsøerne, I rapport nr, 2 er der side 23 nederst en figur
som desværre ikke her i gengivelsen er helt fuldstændig. Men
den illustrerer dog noget af problemstillingen vedr. Skanderborgsøerne og Mossø. Sagen er, at der med Gudenåen og andre tilløb til visse tider tilføres Mossø enorme mængder at
kvælstof.
Samtidig tilføres sandsynligvis nu Phosphat til Mossø
med Tåning Å i stigende mængder. Mossø kan være alvorligt
truet samtidig med at man oppe i Skanderborg området med
valget af den øverste af Skanderborgsøerne som spildevandsrecipient netop har opnået den størst mulig opholdstid for
det udledte spildevand inden udløbet til Mossø finder sted.
Nødvendigheden af meget vidtgående foranstaltninger også af
hensyn til de problemer som naturligvis samtidig opstår i
Skanderborgsøerne drøftes da også for tiden idet den fulde
udbygning til biologisk rensning af alt spildevand i hele
området ikke kan antages at føre til den vandkvalitet, der
ønskes for fremtiden. Også her tror jeg, at der kan peges på
konkrete undersøgelser som bør udføres. Til gengæld kan andre af de hidtil udførte observationsserier her måske ophøre.
Mellem de undersøgelser, som bør intensiveres ikke
mindst i Skanderborgsøerne og Mossø skal jeg især pege på

