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FORURENINGSKONFERENCE
DEN 14. OKTOBER 1976
I SILKEBORG

Torsdag den 14. oktober 1976 afholdt Gudenåudvalget en konference i Håndværkerforeningen (La Strada), Silkeborg om Gudenåundersøgelsen 1973-75.
Programmet var følgende:
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4

2. Orientering om arbejdets udførelse ved teknisk direktør J.
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3. Redegørelse for Gudenåundersøgelsen, ved civilingeniør P.
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Mortensen, Enviroplan og afdelingsingeniør H. Bak, teknikergruppen.
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5. Hvordan vil amtskommunerne kunne anvende Gudenåundersøgelsen?
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6. Hvordan vil kommunerne kunne anvende Gudenåundersøgelsen?
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- 4 Programmets punkt 1.
Velkomst ved formanden for Gudenåudvalget, amtsborgmester Robert Svane Hansen.
På Gudenåudvalgets vegne vil jeg gerne byde velkommen til
denne konference, hvor vi nu skal drøfte resultaterne af Gudenåundersøgelsen, som vi startede for ca. 3 år siden.
Jeg byder velkommen til repræsentanterne for de myndigheder og institutioner, som beskæftiger sig med forureningsproblemer, til repræsentanterne for Gudenåsystemets 35 kommuner og
velkommen til de 3 amtsråd: Viborg, Vejle og Århus.
Også velkommen til pressens repræsentanter, som jo følger
forureningsspørgsmålet med meget stor interesse.
Vi har nu fået de afsluttende rapporter, som giver en sammenfatning af hele Gudenåundersøgelsen.
Det betyder ikke, at vi nu har gjort os færdige med Gudenåen - men vi passerer en milepæl.
Undersøgelsen har kostet ca. 8^ mio.kr. De 3 amtsråd - Viborg, Vejle og Århus - har bevilget hovedparten af pengene. Miljøministeriet har bidraget med ca. k mio.kr.
Der er ingen tvivl om, at vi på det tidspunkt undersøgelsen blev sat i gang, var lidt forud for vor tid, idet Gudenåundersøgelsen gik udover de krav, som den da gældende vandløbslov stillede til amtskommunerne.
Vi har nu fået en miljølov, som pålægger amtskommunerne at
udarbejde planer for vandkvaliteten i vandløb og søer.
At lave disse planer forudsætter et grundigt kendskab til
forureningstilstanden i vandløb og søer og til, hvad der kan gøres for at forbedre vandkvaliteten i de enkelte vandløb og søer.
Gennemførelsen af disse planer vil koste penge.
Vi må regne med anlægsudgifter på mere end loo mio.kr. plus
årlige driftsudgifter på 18-2o mio.kr. i dagens priser for at opnå en vandkvalitet i Gudenåsystemet svarende til de mål, man har
opstillet i de foreløbige recipientkvalitetsplaner.
Da vi behandlede disse kvalitetsplaner i amtsrådene var det
en klar forudsætning, at en endelig stillingtagen først kunne
ske, når vi kendte de økonomiske konsekvenser.
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Vi står derfor godt rustet til det fortsatte arbejde med
at forbedre vandkvaliteten her i området og til at behandle
de spildevandsplaner, som kommunerne nu skal indsende til amtsrådets godkendelse,
Men det er helt afgørende, at rensningsindsatsen i fremtiden koordineres i hele Gudenåoplandet.
Derfor agter Gudenåudvalget at komme med en indstilling
til de 3 amtsråd, om de retningslinier, der bør gælde for godkendelse af kommunernes spildevandsplaner i hele oplandet.
Arbejdet med at forbedre rensningen har dog ingenlunde
ligget stille, medens undersøgelsen har stået på - tværtimod.
Siden undersøgelsen startede er der således opført nye
rensningsanlæg i Them, Klovborg, Bjerringbro, Langå, Hadsten
og Råby Kær ved Randers Fjord og nye anlæg er under bygning i
Skanderborg, Silkeborg og Randers. Undersøgelsen har vist, at
der ikke er fejlinvesteret i de anlæg, som er opført.
Alle disse anlæg er godkendt med det forbehold, at de skal
udbygges, hvis man efter Gudenåundersøgelsens afslutning finder,
at yderligere rensning er nødvendig.
Frygten for, at undersøgelsen ville forsinke bygningen af
nye renseanlæg i Gudenåens opland, som fremkom fra enkelte sider ved Gudenåundersøgelsens start, har vist sig helt ubegrundet.

Programmets punkt 2.
Orientering om arbejdets udførelse ved teknisk direktør J. Stenbæk, teknikergruppen.
Gudenåundersøgelsen er nu gennemført, og civilingeniørerne
Poul Heise og Børge F. Mortensen fra henholdsvis Vandkvalitetsinstituttet og A/S Enviroplan vil om lidt redegøre for undersøgelsens forløb, dens resultater og de foreslåede indgreb til
forbedring af Gudenåsystemets vandkvalitet.
Ideen til Gudenåundersøgelsen blev fremsat af en arbejdsgruppe ved Århus universitet.
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I vinteren 1969/7o ændredes studiekredsen til en arbejdsgruppe, der sigtede mod at opstille program og overslag for
Gudenåundersøgelsen.
Ideen blev forelagt for Århus amtsråd, som derefter i samarbejde med Viborg og Vejle amtsråd iværksatte undersøgelsen.
Formålet med undersøgelsen har været at tilvejebringe et
rationelt beslutningsgrundlag med henblik på den videre udbygning af rensningsforanstaltninger m.v. inden for afstrømningsområdet, således at den aktuelle vandkvalitet i Gudenå incl. Randers fjord forbedres hurtigst muligt, samt at der på længere
sigt etableres mulighed for at opretholde en tilfredsstillende
vandkvalitet i Gudenå og Randers Fjord.
Gudenåens topografiske opland berører 34 kommuner i de tre
amtskommuner Vejle, Viborg og Århus, samt en enkelte kommune,
nemlig Ikast i Ringkøbing amtskommune. Endkelte kommuner bl.a.
Horsens, Hedensted og Ikast er kun periferisk berørt og har
ingen eller kun ringe spildevandsafledning til Gudenåsystemet.
Til styring af undersøgelsen nedsattes Gudenåudvalget, der
jo som bekendt består af repræsentanter valgt af de 3 amtsråd
og repræsentanter valgt af de 3 amters kommuneforeninger samt
1 repræsentant fra miljøstyrelsen.
Til at bistå Gudenåudvalget i sit arbejde samt til at forestå den daglige styring af undersøgelsen nedsattes teknikergruppen, som består af repræsentanter for de 3 amtskommuners tekniske forvaltninger, repræsentanter for kommunernes tekniske forvaltninger, 1 amtslæge og 1 repræsentant fra miljøstyrlsen.
Som sekretær for teknikergruppen er udpeget 1 repræsentant fra
Århus amtskommunes centralforvaltning.
Den direkte ledelse af undersøgelsen blev overladt til to
hovedansvarlige, nemlig:
1. Vandkvalitetsinstituttet f.s.v. angår Gudenåsystemet til motorvejen ved Randers,
2. F.L. Schmidt & Co. A/S, Miljøteknisk afdeling, der senere
har taget navneforandring til A/S Enviroplan f.s.v. angår
Randers fjord og Alling å.
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specialfirmaer samt institutter ved Århus universitet, de lokale levnedsmiddellaboratorier og Hedeselskabet.
Der er ydet bistand fra de tekniske forvaltninger i kommunerne og amtskommunerne.
Endelige skal nævnes, at de undersøgte virksomheder, hospitaler og dambrug har stillet oplysninger til rådighed for undersøgelsen.
Teknikergruppen indledte sit arbejde i juni 1972 og har i
den forløbne periode afholdt 26 møder.
Teknikergruppens første opgaver var:
1. At udarbejde et program for Gudenåundersøgelsen.
2. At foretage en indsamling af foreliggende undersøgelsesmateriale om Gudenåen, som kunne indgå i eller danne grundlag for
den forestående undersøgelse.
Teknikergruppen blev i programlægningsarbejdet bistået af
lektor Hans Mathiesen, Botanisk institut.
De to hovedansvarlige, som på daværende tidspunkt endnu ikke var antaget til at udføre undersøgelsen, blev opfordret til
og indvilgede i at deltage i programlægningen.
Det var vigtigt først og fremmest at få defineret undersøgelsens formål og derefter få taget stilling til, hvilke relevante undersøgelser, der skulle udføres.
Et andet væsentligt punkt, der skulle tages stilling til,
var, om undersøgelsen kunne opdeles således, at selve Gudenåsystemet indtil Randers undersøgtes først, hvorefter man på et senere tidspunkt kunne foretage en undersøgelse af Randers fjord.
Der var dog ret hurtigt enighed om, at hele undersøgelsen
burde udføres samtidig.
Et programudkast forelå i begyndelsen af 1973, og programmet blev derefter drøftet med de institutter, der foruden de hovedansvarlige var påtænkt inddraget i undersøgelsen.
Den endelige programlægning blev afsluttet, så Gudenåundersøgelsen kunne iværksættes i slutningen af sommeren 1973.
Under undersøgelsens gennemførelse har teknikergruppen løbende taget stilling til opståede problemer og spørgsmål.
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recipientkvalitetsplanlægning inden for Gudenåsystemet op til
drøftelse. Dette arbejde blev dog senere afløst af den recipientkvalitetsplanlægning, som i henhold til miljølovgivningen er udført for alle amtskommuner.
Senest har teknikergruppen med bistand fra amtsarkitektkontorerne udarbejdet befolkningsprognoser for år 2ooo til vurdering af den fremtidige forureningsbelastning.
I

Som nævnt har amtsvandvæsenernes personale og personale
fra enkelte kommuners tekniske forvaltninger deltaget aktivt
i undersøgelsen.
Arbejdet har bestået i bistand ved opmålingsarbejde og
prøveudtagning, opstilling af målebygværker og pasning af disse.
Arbejdet har endvidere bestået i at fremskaffe oplysninger om
rensningsanlæg, spildevandsudledninger og kommunernes aktuelle
kloakplaner.
Den arbejdsgruppe ved Århus universitet, som i 197o fremkom
med idéen til Gudenåundersøgelsen, havde anslået udgifterne til
5-7 mio.kr.
Da programmet for undersøgelsen var fastlagt, blev Vandkvalitetsinstituttet og A/S Enviroplan anmodet om at udarbejde
et overslag over udgifterne ved undersøgelsens gennemførelse.
Udgifterne blev først anslået til lo,9 mio.kr. excl. moms.
Efter en revision og nedskæring af undersøgelsesprogrammet
blev udgifterne beregnet til 8,2 mio.kr. incl. moms plus en anslået udgift på kr. 3oo,ooo for amtsvandvæsenernes deltagelse i
undersøgelsen.
Til specialundersøgelser vedrørende dambrugenes forurening,
r

overfaldsbygværkers virkning og afstrøming fra skov- og landbrugsområder, som anses for at være af landsdækkende interesse,
har miljøministeren ydet et tilskud på kr. 472.5oo. Den del af
udgiften, der ikke dækkes af miljøministeriets tilskud, afholdes
af de tre amtskommuner og fordeles med lo% til Vejle, 2o% til
Viborg og 7o% til Århus.
Fordelingen er sket udfra folketallet inden for Gudenåsystemets topografiske opland.
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holdes inden for de godkendte beløbsrammer.
Gudenåundersøgelsens resultater vil komme til at foreligge
i en lang række rapporter. Fra Vandkvalitetsinstituttets side
vil der blive udarbejdet 17 delrapporter plus en sammenfattende
rapport.
A/S Enviroplans undersøgelsesresultater foreligger i 8 delrapporter plus en sammenfattende rapport.
Der vil endvidere af de deltagende universitetsinstitutter
og andre deltagere i undersøgelsen blive udarbejdet en række
rapporter.
For at få en kortfattet oversigt over Gudenåundersøgelsen
har Gudenåudvalget ladet udarbejde pjecen "Gudenåen 75", som
sammen med de to samlerapporter er udsendt til deltagerne i denne konference.
Samtlige rapporter er endnu ikke trykt, men de vil, når de
foreligger, blive udsendt til samtlige kommuner i området samt
til biblioteker, skoler og læreanstalter, så der bliver mulighed for, at alle interesserede kan få adgang til at studere det
i alt mange tusinde sider store materiale.
Som af amtsborgmester Svane Hansen nævnt bør Gudenåudvalget
nok bibeholdes en tid endnu.
Undersøgelsen skal som nævnt være beslutningsgrundlag for
en videre udbygning af rensningsforanstaltninger m.v. inden for
afstrømningsområdet, d.v.s. den skal danne grundlag for godkendelsen af de spildevandsplaner, som kommunerne nu skal indsende
til amtsrådenes godkendelse.
Det må tilstræbes, at disse godkendelser følger de samme
retningslinier.
Teknikergruppen har endnu ikke haft tid til at foretage en
grundigere vurdering af det foreliggende undersøgelsesmateriale
og de alternative forslag, som Vandkvalitetsinstituttet og Enviroplan A/S har fremsat til løsning af Gudenåsystemets og Randers Fjords forureningsproblemer.
Det må nu være teknikergruppens opgave på grundlag af de '
fremsendte alternativer at fremkomme med en indstilling til Gudenåudvalget, som efter en foreløbig beslutning kan lade ind-
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gå videre til endelig beslutning i de respektive

amtsråd.
Programmets punkt 3.
Redegørelse for Gudenåundersøgelsen ved civilingeniør P. Heise,
Vandkvalitetsinstituttet.

Jeg har glædet mig til at komme her i dag for at redegøre
for de undersøgelsesaktiviteter, der har været i den del af Gudenåoplandet, som Vandkvalitetsinstituttet har stået som hovedansvarlig for.
2
Gudenåens afstrømningsområde er på ialt 2.600 km og tager
vi Randers Fjord-oplandet med, er oplandet på størelse med Fyn
på ialt 3.300 km . Gudenåen er 146 km lang, og den har et fald
på 7o m fra sit udspring ved Tinnet Krat frem til Randers Fjord.
Som led i undersøgelsen er Gudenåens kilder undersøgt, og
der er foretaget en lokalisering af de mange kilder og øvre bække, som er i området. Ialt er der tale om 55o, Ud fra biologiske
vurderinger af ca. 2oo af dem har man vurderet, at 7o må betegnes som værende værdifulde lokaliteter, og ca. 25 har fået prædikatet 3-stjernede lokaliteter.
Af kildeundersøgelserne, hvor man har undersøgt flora og
vandkemi, har man kunnet opgøre, at der i middel kommer ca. 5o
mikrogram fosfor og ca. 4oo mikrogram kvælstof pr. liter.
I kilderne fødes Gudenåen, og vandkvaliteten her og i de mange sidetilløb danner tillige med forureningstilførs:lerne ^ grundlaget for Gudenåens vandkvalitet.
Efter Gudenåens udspring ved Tinnet møder vi de første forureningstilførsler i form af bysamfund, bl.a. Tørring, og dambrug.
Dambrugsforureningen er specielt blevet fulgt i Mattrup å
i det dambrug, der ligger ved vejen mellem Vejle og Viborg, Bregnholm Mølle. De undersøgelsesresultater, der er herfra, er bl,a.
blevet anvendt i matematiske modeller. På grundlag af disse modeller mener vi, at det i dag er muligt at fortælle, hvilken
sammenhæng, der er mellem den fodermængde og de fisk, der er i
dambruget og den forureningsmængde, der kommer ud fra dambruget.
Jeg kan nævne, at der inden for hele oplandet er ialt 71 dambrug.
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I undersøgelsesperioden var 63 i drift.
Følger vi Gudenåen videre efter Mattrup å, kommer vi til
den smukkeste og reneste strækning i hele Gudenåsystemet, nemling strækningen fra Brosten Bro, forbi Havbæk og Vorvadsbro og
herfra videre til Mossø efter at have passeret Vilholt og Kloster Mølle. Der er her fundet en fauna, der må betegnes som
hørende til den oprindelige Gudenåfauna, d.v.s. en fauna som ikke er blevet ødelagt af forurening. Denne fauna har overlevet
fra tiden før kloakeringen frem til i dag.
Netop den strækning, som jeg lige omtalte, er et enkelt
sted belastet af spildevand bl.a. fra mejeriet i Vorvadsbro,
Dette mejeri har givet nogle problemer. Men jeg ved, at der nu
er taget beslutning i Vejle amtskommune om at få løst problemerne. Det kan vi kun være glade for, fordi netop denne strækning
bør prioriteres meget højt.
Vi når herefter frem til Mossø. I denne sø er der lavet en
række undersøgelser bl.a. søkemi og søbiologi. Endvidere er der
lavet opblandingsforsøg, idet man med et radioaktivt sporstof
har prøvet at følge, hvordan Gudenåen bevæger sig igennem Mossø,
hvordan vandet opblandes, spredes og løber ud igen.
Der er lavet særlige undersøgelser vedrørende fordampningen,
idet vi konstaterede, at der på grund af det store søareal på ca.
2
18 km - det er landets tredje største sø - opstod en afvigelse
i vore vandbalancer, der kunne skyldes, at vi brugte forkerte
fordampningsstørrelser. Vi fandt også, at der var en væsentlig
afvigelse i forhold til de standardtal, man har bestemt andre steder.
Der er endvidere lavet en undersøgelse og en kartering af
vegetationen langs alle søbredder. Efter Mossø møder vi Salten Å,
som er det første sidetilløb inden Himmelbjergsøerne. I Salten Å
er der lavet særlige undersøgelser til at belyse virkningen på
vandløbet af de ni dambrug, der ligger her. I kraft af at vandløbet har en ret stor transportkapacitet - vandet løber meget hurtigt - er forureningsforholdene bedømt efter dyrelivet forholdsvis pæne, men det æstetiske billede er ødelagt.
Fra Salten Å kommer vi til den karakteristisk formede Gudensø. Vi kommer herefter ind i søhøjlandet, og når frem til Knud
Sø, som hører til perlerne i systemet. Der er indtil flere perler, men især Ravnsø og Knud Sø udgør en sjælden ren perlerække.
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fortsat, som har været i gang siden

1968,
Himmelbjergsøerne har jeg blot taget med for at erindre om,
at systemet udnyttes af et utal af turister. Vi har sammen med
turistforeningen opgjort antallet til i. størrelsesordenen 600.000
om året, hvoraf de ca. 7o.ooo er ude at sejle på søerne med bådfarten. Jeg er blevet stillet det spørgsmål, om man ikke med
bådfarten får en forurening, når folk går på toilettet om bord.
Jeg kan hertil oplyse, at man bruger 3o ruller toiletpapir om
året. Vi anser derfor denne forurening for at være af mindre betydning, men æstetisk er det måske ikke lige sagen, at se de 3o
ruller i søerne.
Det er andre og større forureningskilder, vi skal koncentrere os om.
Vi har i denne forbindelse undersøgt byernes spildevand og
i denne sammenhæng specielt afløbsvandet fra 3 hospitaler - et
i hvert af de 3 amter, nemlig i Brædstrup, Kjellerup og Silkeborg,
Vi prøvede at finde ud af, om der var andre stoffer end dem, vi
plejer at finde i husholdningsspildevand.
Bortset fra at vandforbruget var meget stort på hospitalerne, menlig ca. det dobbelte af det, vi bruger i husholdningerne,
var der kun på et punkt afvigelser. Vi konstaterede således, at
der kom store mængder kviksølv fra de tre nævnte hospitaler.
Det skyldes brugen af disinfiktionsmidler, som indeholder kviksølv, og det skyldes i høj grad brugen af termometre. Jeg kan
fortælle, at Silkeborg sygehus i perioden, indtil vi foretog vore undersøgelser, har haft et årligt forbrug på 3.000 termometre
om året. En del af kviksølvet fra disse termometre når ud i afløbsvandet. Der er nu gjort en kraftig indsats for at nedbringe
dette kviksølvudslip. Jeg var derfor lidt ked af i dag at se en
overskrift i pressen om,at "hospitalerne sviner Gudenåen med
kviksølv". Hospitalerne gør altså i dag en kraftig indsats for
at reducere dette udslip.
Papirfabrikkerne er en anden virksomhedstype, vi har undersøgt. Vi har set på Vilholt-Klostermølle papirfabrik, som i dag
ikke sender spildevand ud længere. Vi har set på en papfabrik i
Viborg og på afløbsvandet fra Silkeborg papirfabrik.
Vi har konstateret, at der i dette afløbsvand er store mængder opslemmet stof. Virksomhederne har nu taget fat på at løse
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I slammet fra papirfabrikken har vi ledt efter kviksølv,
fordi der tidligere har været kviksølv i dette, idet man i importeret papirmasse fra Sverige og England fik kviksølv ført ind
til virksomheden. Men i vore undersøgelser har vi ikke konstateret for højt kviksølvindhold i slammet.
Vi har ligeledes fulgt en række rensningsanlæg. Jeg kan oplyse, at der i alt udledes husholdningsspildevand fra 19o,ooo
personer og fra et antal industrivirksomheder svarende til
17o,ooo personækvivalenter. Endelig skønner vi, at dambrugene
belaster med en forurening svarende til ca, 5o.ooo personer.
Af det spildevand, der udledes, har vi opgjort, at ca, 5% i
undersøgelsesperioden udledtes urenset, at 38% var mekanisk
renset, og at 57% var biologisk renset, samt at 1 o/oo blev underkastet en mere vidtgående rensning. Sidstnævnte er det lille
renseanlæg ved Nørre Vissing, som udleder i Ravnsø.
Fra Silkeborgsøerne løber Gudenåen til Tange Sø - den kunstige sø, som blev dannet i 192o. Det er den sø i systemet, som
er hårdest belastet.
Ved Tange Sø er der lavet en opstemning i 192o. Der blev
samtidig lavet en fisketrappe, for at fiskene skulle kunne passere Tangeværket. Det har imidlertid vist sig, at trappen aldrig
har fungeret.
Samtidig med opstemningen af Tange Sø fik man overskyldet
de gydepladser og opvækstområder, der var til laksefisk. De
foretagne fiskeundersøgelser viser, at selv om man får fisketrappen til at virke, vil der kun være meget begrænsede muligheder for at få retableret en laksebestand i Gudenåen ovenfor Tangeværket. Derimod er der gode muligheder for havørredfiskeri.
Man finder fortsat gyde- og opvækstpladser for ørred her.
Gudenåen løber videre gennem systemet og kommer til en af
de tidligere sorte pletter, nemlig Bjerringbro, hvor der i dag
er et biologisk rensningsanlæg. Vi har undersøgt dette anlæg. Een
af de gange vi var der, var der tilfældigvis en kromforgiftning
i anlægget. Med de undersøgelser vi foretog, kunne vi meget hurtigt pege på dette problem. Det er løst nu. Man har fundet den
pågældende udleder og fået denne til at standse kromudslippet.
Den mest belastede å i systemet i undersøgelsesperioden var
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Der er endvidere en kraftig plantevækst i Hadsten Lilleå,
og det er et af de problemer, som er blevet fulgt meget nøje. Specielt i Hadsten Lilleå er det konstateret, at der er en meget
meget kraftig og ubehagelig plantevækst.
Det sidste af de store sidetilløb indenfor Gudenåens opland
er Nørreå, som starter oppe i Hald sø. Ved Nørresø og Søndersø
ved Viborg har vi gennemført et af de undersøgelsesprojekter,
som miljøstyrelsen har ydet tilskud til, menlig regnvandsprojektet. Vi har fulgt, hvor meget kvælstof, fosfor og organisk stof,
der blev tilført Nørresø fra et regnvandssystem. Det er praktisk
taget den eneste forureningstilførsel, der kommer til Viborgsøerne i dag, idet Viborg bys spildevand er ført til et biologisk
renseanlæg, der udleder direkte i Nørreåen.
De hygiejniske forhold er blevet undersøgt i et stort kontrolprogram og afspejler tydeligt, hvor der er bysamfund. Man kan
spørgse, om det er muligt igen at komme til at bede i Gudenåens
vandløb. Jeg tror ikke på, at vi kan opnå en tilstrækkelig god
hygiejnisk kvalitet hertil i vandløbsstrækningerne, men man vil
fortsat kunne opnå rimelig hygiejnisk vandkvalitet ved de øvrige
badesteder f.eks, i Hinge sø, i Himmelbjergsøerne o.s.v.
Udledning af industri- og husholdningsspildevand, hvori der
er en lang række stoffer, som vi er interesseret i at fjerne, er
undersøgt og vurderet nøje. Dette er f.eks. organisk stof. Jeg
skal illustrere, hvad det er der sker, når vi udleder organisk
stof i vandløb. Vi får først en opblandingszone. Herefter sker
der en nedbrydning af det organiske stof i spildevandet. Dette
gøres af bakterier under forbrug af ilt. Det iltforbrug, vi f.eks.
har oplevet i Hadsten Lilleå, var så stærkt, at iltindholdet i
vandløbet på en lang strækning kom under 1 milligram, det var
faktisk nul. Dette er absolut uakceptabelt.
Vi har ved hjælp af de modelopstillinger, vi har lavet, regnet på, hvor meget man skulle rense for at få iltindholdet bragt
op. Beregningerne viser, i hvilket omfang man skal reducere den
organiske stofmængde i Hadsten bys spildevand for at få akceptable vilkår. Det er klart, at man kan foretage yderligere rensning
og få endnu mere akceptable vilkår. Men vi må her foretage en afvejning. Vi må standse et eller andet sted, fordi økonomien i øje-
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Man har een alternativ løsning, hvis man ikke vil rense
godt nok, en andehy hvis man ikke kan rense vidtgående nok. I
så fald kunne man piske luft ind. Det er en mulighed, vi har foreslået i Nørreåen, hvor man må sige, at Viborg bys spildevand
i øjeblikket er meget vidtgående renset for så vidt angår organisk stoft. Men iltforholdene i åen er fortsat ikke så gode, som
man gerne vil have. En mulighed var så at tilføre åen "kunstigt
åndedræt" ved at piske luft ind i vandet.
Søerne er et meget vigtigt område. Det store problem er algevæksten. Mange af søerne er meget meget hårdt belastet med
kvælstoft og fosfor. Dette skyldes udledning af spildevand fra
husholdninger og industri samt udledninger fra dambrug og landbrugssektoren ,
Jeg vil illustrere, hvad det er der sker ned igennem systemet. Den landbrugsundersøgelse, der er lavet for at vurdere hvor
meget kvælstof og fosfor, der udvaskes fra landbrugsarealet, viser, at landmændene, når de gødsker, mister ca, 2o% af det kvælstof og ca. 1-2% af den fosformængde, der tilføres jorden. Den
mængde, der udvaskes af jorden, er bl,a. afhængig af om, det er
sandjord eller lerjord. Jeg kan fortælle, at den udvaskede kvælstofmængde er af størrelsesordenen 15-25 kg pr. ha pr. år og fosformængden 2oo-5oo g pr, ha pr. år.
En samlet opgørelse af mængden af fosfor og kvælstof, der
passerer gennem systemet er vist i nedenstående figurer, hvor
stoftilførslen er fordelt på spildevandsbidrag, dambrugsbidrag
og landbrugsbidrag.
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Figur 1.

Fordeling af stoftransport og ophobning
af fosfor i Gudenåsysternet for år 1974.
De under aksen liggende søjler er den i
systemet akkumulerede mængde.

Med hensyn til kvælstof ser vi, at landbruget bidrager
med en meget stor andel, •:nsmlig ca, 8o%, dambrugenes bidrag udgør 3% og spildevandet udgør ca. 17% ned igennem systemet.
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Figur 2.

Fordeling af stoftransport og fjernelse/
ophobning af kvælstof i Gudenåsystemet
for år 1974, De under aksen liggende søjler er den akkumulerede mængde.

For fosfor er spildevandsandelen væsentlig større nemlig
ca. 75%, dambrugets andel er ca. 7% og landbruget ca, 17%.
Det er store mængder stof, der tilføres. Kun en del af dette
ophobes i systemet - angivet med søjlerne under stregen. Jeg kan
oplyse, at der til systemet er tilført 3oo tons fosfor og ca.
4,ooo tons kvælstof. Der ophobes ca. 3o% i systemet. Det betyder
at der til Randers Fjord leveres ca, 2oo tons fosfor og ca, 3,ooo
tons kvælstof pr. år.
En anden stofleverence er "suspenderet" stof (opslemmet
stof), som er blevet fulgt ved et særligt måleprogram ved en række lokaliteter.
Jeg kan oplyse, at der ud af f.eks. Tange sø løber 6,ooo
tons opslemmet stof, og når vi når frem til Randers Fjord er
størrelsesordenen ca, 13,ooo tons. Det drejer sig om bl.a. alger.
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som føres med vandet. Opslemmet giver anledning til uklarhedsproblemer i Randers Fjord.
Med hensyn til fosfor fra spildevandet, vil jeg gøre opmærksom på, at man regner med, at mennesket udskiller ca. 5o%
gemmen afføring og urin, medens de resterende 5o% af fosforbidraget kommer fra forbrug af vaskemidler. Vi har søgt at skønne
over mængderne af fosfor og kvælstof i fremtiden på grundlag
af prognoser for befolkningen og en antagelse om en forventet
stigning i kvælstof- og fosforudledningen pr. person. Skønnene
viser, at kvælstofmængderne skulle vokse fra ca. 3.ooo tons pr.
år til 3.5oo pr, år i år 2ooo og de forformængder, der tilføres
Randers Fjord, skulle vokse fra c. 2oo tons til 35o tons pr. år.
Med hensyn til søerne har vi søgt at vurdere, hvilke konsekvenser det får, hvis man f.eks. blot har biologisk rensning eller bl.a, samme rensning som i dag rundt omkring i systemet frem
til år. 2ooo under hensyn til den forventede befolkningstilvækst.
Beregningerne viser, at algemængden i søerne vil vokse, fordi vi får en øget fosfor og kvælstoftilførsel til systemt. For
f.eks. Tange Sø vil der i forhold til 1974-tilstanden ske en forøgelse på 25%. Det har vist sig, at fosfor er det stof, som er
mest produktionsbegrænsende - mest algevækstbegrænsende. Fjerner
man nu fosfor med op til 9o% på anlæg helt ned til 5oo personer,
vil man få en forbedring i forhold til 1974-tilstandene i Tange
Sø på 15%. Sammenligner man de to situationer: den dårlige tilstand, hvis vi ikke gør noget, og den forbedrede tilstand i
forhold til 1974, hvis vi gør noget, ses, at forskellen er ca.
4o%. Det er den forbedring, vi kan forvente at få i Tange Sø,
hvis vi foretager den omtalte fosforfjernelse på renseanlæggene opstrøms,
Desuden mener vi, at der bør fjernes fosfor af hensyn til
plantevæksten i visse af vandløbene. Man bør prøve at nå ned på
de koncentrationer, som er konstateret ved kildeundersøgelserne.
Algevæksten her ville i så fald kunne reduceres ganske betragteligt. Dette spørgsmål er nok et af de punkter, der kræver en
nøjere undersøgelse og diskussion for at afklare om, det er teknisk, muligt at nå ned på disse lave koncentrationer. Dette må
naturligvis også ses i sammenhæng med, om vi vil have denne plantevækst fjernet eller ikke. Det er altså simpelthen målsætnings-
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Vi har beregnet, hvad det vil koste at få disse forbedringer. Vi har brugt en teknik, som hedder nutidsværdimetoden. Det
er en metode, som man bruger, når man skal sammenligne økonomien i forskellige projekter. Laver man alene biologisk rensning
i hele systemet vil nutidsværdien af de samlede anlægs- og
driftsomkostninger beløbe sig til ca. 19o mio.kr. Ønsker man at
foretage fosforfjernelse på de nævnte anlæg, vil merudgiften
blive ca. 4o mio.kr., nemlig ialt 226 mio.kr. En forbedring på
4o% i Tange Sø koster altså 4o mio,kr.
Undersøgelsen har omfattet registrering af forureningssituationen i undersøgelsesperioden og forslag til, hvilke rensningsforanstaltninger, der bør sættes i værk. Vi har angivet hvilken
vandkvalitet, der er i recipientsystemet, og hvilke krav man
kan stille til systemet. Endelig har vi angivet dels i delrapporterne og dels i samlerapporten forslag til kontrolundersøgelser
og kontrolprogrammer. Her mener jeg, vi står ved et meget vigtigt punkt. Vi kan undersøge og iværksætte rensningsforanstaltninger, men vi må sandelig kontrollere, at rensningen bliver så
effektiv, som vi har forudsat. Vi bør kontrollere, at vore recipienter reagerer, som vi forventer og vi må kontrollere, at
der ikke er andre ukontrollable forureningskilder, f.eks. hedbøren.
Jeg håber, at jeg med dette indlæg har givet et indtryk af,
at vi har et system, som er ualmindelig smukt og som benyttes
af mange forskellige brugerinteresser. Vi skal prøve i det fremtidige arbejde i amter og kommuner at samordne disse brugerinteresser og også vores økonomi. Der er til dette brug udarbejdet
en samlerapport og en lang række delrapporter af bl.a. Vandkvalitetsinstituttets underleverandører. Jeg kan sige, at der er
udarbejdet ialt 3o delrapporter med et sideantal på ca. 3.ooo.
Jeg håber inderligt, at det store arbejde, som medarbejderne på de forskellige institutter, har lagt i disse rapporter,
vil blive brugt,, og suppleret, så vi virkelig får en optimal
løsning for forureningsbekæmpelsen i Gudenåsystemet.
Jeg vil sige tak til alle dem, som har båret i denne sag, og
jeg vil gøre det ved at nævne dem. Det drejer sig om Botanisk
Institut, Hygiejnisk Institut, Laboratoriet for fysisk Geografi,
Zoologisk Institut alle Århus Universitet. Desuden Ferskvands-
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for teknisk hygiejne ved Danmarks tekniske Højskole, Cowiconsult,
Hedeselskabet, Isotopcentralen samt medarbejdere ved levnedsmiddellaboratorierne inden for området plus laboratoriet i Horsens.
Endelig tak til personalet i amter og kommuner, som har været os
til god hjælp i arbejdet. Desuden tak til Gudenåudvalget for
mange inspirerende møder og objektive samtaler.
Redegørelse for Gudenåundersøgelsen ved civilingeniør Børge F.
Mortensen, Enviroplan.
Jeg skal give en redegørelse for de resultater, som er opnået ved undersøgelsen af den yderste del af Gudenåsystemet fra
det sted, hvor hovedvej A lo skærer Gudenåen og ud til Udbyhøj,
hvor Randers Fjord munder ud i Kattegat (se figur 3)'.

Figur 3. Randers Fjord
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- 21 Efter Randers er den første lokalitet, man kommer til, Tjæreby
bredning. Inderfjorden er meget kanalagtig. Først når vi kommer ud til Uggelhuse bredder fjorden sig ud og kommer til at
ligne en rigtig fjord. Længere ude kommer vi i yderfjorden helt ude ved Udbyhøj - til et område, der i sine egenskaber har
mange træk tilfælles med den store salte recipient Kattegat.
Denne del af undersøgelsen er administreret af Enviroplan.
Vi har haft en lang række institutioner, institutter og enkeltpersoner til at hjælpe os. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke for den fantastiske indsats, der er ydet
for at nå det hele til tiden, og for at få tingene lavet på
en forsvarlig og samvittighedsfuld måde.
Opgaven, som er stillet os af Gudenåudvalget, omfattede
3 hovedområder, nemlig
at beskrive den nuværende tilstand og forureningsbelastning
at fremskaffe et beslutningsgrundlag til forbedring af
fjordens vandkvalitet og endelig
at opstille et program for den fremtidige kontrol.
Vi skal nu se lidt på fjordens tilstand.
Det første man må bemærke er, at en fjord har helt andre
egenskaber end de ferskvandsområder, som er omfattet af Vandkvalitetsinstituttets undersøgelser, I fjorden har vi et vandområde, som har direkte forbindelse med havet. Vandstanden varierer
i takt med vandstanden i havet (se figur 4 ) .

Figur 4. Vandstandsvariationer i Randers.

.M*....

HØJVANDE

100-n

» • » » » • » » « . • • • • • LAVVANDE

- 22 Bølgelinien viser den daglige variation, som er en følge af tidevandets svingen op og ned. Stregen foroven antyder, hvad der
kan forekomme af højvande i situationer ved stormfuldt vejr, og
linien forneden ekstrem lavvande. De værdier, der er vist her,
er ikke nødvendigvis de allerhøjeste eller de allerlaveste, men
det er de højeste og laveste værdier, der er fundet i undersøgelsesperioden. Denne bevægelse af vandet spiller en meget stor
rolle for forståelsen af forureningssituationen.
3
Den inderste del af fjorden indeholder 6 mio. m vand, men
ud i den strømmer fra Gudenåen op til l.ooo mio. m vand om året.
Man kan alene deraf se, at vandets opholdstid i inderfjorden er
ganske kort. Grund Fjord er et meget lavvandet område, og selv om
den er bredere end den inderste fjord indeholder den kun 2 mio.
•3

3

m vand. Alling Å fører 3 5 mio. m

o

vand ud i Grund Fjord pr. ar.

3

o

Yderfjorden indeholder 26 mio,km , Derigennem passerer altså summen af Alling Å's og Gudenåens vand ialt l,o35 mio, m vand om
året. Denne vandmængde er af samme størrelsesorden som Danmarks
samlede vandforbrug.
Jeg kan endvidere nævne, at ved 12o cm højvande, som var en
af de højest målte vandstande i undersøgelsesperioden, skete der
3
en tilførsel af vand til fjorden pa 4o mio, ra
De hydrauliske undersøgelser i fjorden er udført af Dansk
Hydraulisk institut. Målingerne af vandføringen fra Gudenå og
Alling Å er udført af Hedeselskabet,
Randers Fjord er andet end en recipient for spildevandet og
et rekreativt område. Den er også en trafikåre til Randers by, og
har været det langt tilbage i tiden. Det er en belastning^ som er
vokset med årene. Vi har opgjort tallene ved hjælp af gamle statistikker. I 19o7 blev Randers besejlet af 292 skibe med skrue.
Dertil kom en lang række sejlskibe, som vi ikke har taget med.
I 1974 er det vokset til omkring 1,295 skibe, hvoraf 66 er større
end l.ooo bruttoregistertons.
Dette betyder meget for forståelsen af muligheden for at opnå den vandkvalitet, som er sat op som mål af amtsrådet, idet skibstrafikken betyder et voldsomt slid på bredderne og en ophvirvlning
af bundmaterialet.
Vi går nu over til at se på dyrelivet.

- 23 Undersøgelsen om dyrelivet er foretaget dels af A/S Biokon
og dels af Enviroplan selv. Ganske kort resumeret viser det sig, at
den inderste del af Fjorden, som forventet, er overordentlig meget forurenet-præget af nogle få forureningsbestandige arter. Kommer vi lidt længere ud til området mellem Uggelhuse og Mellerup,
mærker man stadigvæk en meget tydelig forureningspåvirkning. Den
kan ses i form af, at der er relativt få arter, som optræder i
store antal. Det er et typisk forureningstegn. Ude i den yderste
del af Fjorden er forureningen nok at spore, men af beskedent omfang. Der er gode gyde- og opvækstforhold for fisk derude.
Med hensyn til plantelivet er undersøgelserne udført af Botanisk Institut, Århus Universitet. Vi er så heldige, at der foreligger en grundig undersøgelse, udført af Hans og Lisbeth Mathiesen i 1956, Vi har altså den mulighed at kunne sammenligne
med situationen for 2o år siden. Det er netop det, man altid ønsker sig, når man skal arbejde med at vurdere forureningens omfang og udvikling.
Det har' vi prøvet at illustrere ved denne figur 5.
Figur 5. Ændring i udbredelse af henholdsvis en typisk saltvandsplante og en typisk ferskvandsplante. Ændringen fra 1956
til 1976 viser forureningspåvirkningens indflydelse.

Randers Fjord - planteliv

^hX Udbredelse i 74-75.
Langstilket havgræs (saltvand) 54-55
Hjertebladet vandaks (ferskvand) 54-55

