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1.

INDLEDNING.
Da det for enhver er øjensynligt og intuitivt forståeligt, at et dambrug bevirker en væsentlig ændring af
den nedenfor liggende vandløbsstræknings fysisk-kemiske og biologiske miljø, har der i flere år været ført
en heftig debat, hvor dambrug og dambrugere ofte har
været betragtet med en voldsom animositet. Hovedpunkterne i den offentlige debat har været at dambrugene
forårsager tilslamning af vandløbene, ødelæggelse af
vildfiskebestanden til skade for lystfiskeriet samt
katastrofale ændringer af invertebratfaunaen.
Med baggrund i den almene interesse for dambrugsproblematikken har der i de senere år været foretaget en
række undersøgelser af dambrugsforureningen, FREDERIKSEN (1967), SOLBERG (1971a, 1971b, 1976), RØNN LARSEN
(1970), CHRISTENSEN og MORTENSEN (1972), VEJLE AMTSKOMMUNE (1974) samt VKI og JTI (1976). Den gennemgående ide i disse undersøgelser har været at beskrive
og analysere hvorledes vandets indhold af forskellige
stoffer ændres ved passage gennem et dambrug. Samtlige
undersøgelser har påvist at et dambrug tilfører ret
store mængder total-fosfat, total-kvælstof, ammoniak,
B O D , C O D m.m. til recipienten. Yderligere er det konstateret at denne tilførsel sker med et karakteristisk døgnforløb, idet der forekommer en meget tydelig
top på koncentrationskurverne efter fodring. Et generelt træk ved ovennævnte undersøgelser er belastningsvurderinger, hvor man omregner de fra dambruget tilførte stofmængder til personækvivalenter for at drage
kvantitative sammenligninger mellem forskellige forureningskilder. Imidlertid har samtlige undersøgelser
manglet en mere dybtgående analyse af recipientens reaktion på tilførslen af forskellige stoffer. Og da enhver vurdering af konsekvenser af en dambrugstilførsel
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nødvendigvis må baseres på en dynamisk, analytisk betragtning af recipienten, fandt vi det ved GUDENÅUNDERSØGELSEN 1973-75 af ganske særlig relevans at foretage
en kvantitativ økologisk undersøgelse af en/flere dambrugspåvirkede vandløbsstrækninger. Denne recipientorienterede anskuelsesmåde forstærkedes betydeligt af
at Forsøgsdambruget i Brøns - på samme tidspunkt som
Gudenåundersøgelsen 1973-75 skulle påbegyndes - planlagde en større undersøgelse med henblik på afprøvning
af en matematisk model for produktionsstyring, herunder
også forholdet mellem driftstekniske procedurer og forurening fra dambrug.
Et dambrugs placering ved et vandløb må antages at resultere i en væsentlig påvirkning af den i frivandet
eksisterende vildfiskebestand. Temperatur- og især iltforhold i vandløbet neden for dambruget vil ofte ændres
ligesom sedimentet og vegetationen forandres som følge
af blandt andet vandets kemiske ændring. Mængden af de
invertebrater, som direkte tjener som føde for fiskene
vil inden for visse grænser, og som følge af den organiske eutrofiering forøges. Invertebratfaunaens sammensætning vil ændres i en for visse fiskearter positiv
retning, hvorimod andre fiskearters foretrukne fødedyr
vil decimeres eller direkte forsvinde. Man må derfor på
forhånd forvente,at frivandets fiskebestande ændres,
hvad angår artssammensætning og bestandstørrelse
i forhold til,hvad der var gældende før dambrugets placering ved vandløbet.
Foruden de miljøbetingede ændringer af den naturlige
fiskefauna, forøges denne med den fra Nordamerika i
slutningen af 1800-tallet introducerede regnbueørred
(Salmo qairdneri), som er den i danske dambrug mest anvendte fiskeart. Under den nuværende dambrugsdriftform
er et udslip af regnbueørreder uundgåeligt, hvilket ofte bevirker at regnbueørreden bliver helt dominerende
i fiskefaunaen.
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Som det påvistes i BJØRNKJÆR et al.(1972) bevirker dambrug en markant ændring af invertebratfaunaen nedstrøms
dambruget, idet der sker en begunstigelse af visse dyregrupper (filterfeeders og depositfeeders) på bekostning af andre grupper (stenfaunaen). På denne måde vil
stenfauna-prædatorer få forringede vilkår medens prædatorer på øvrige grupper begunstiges. Slamdannelser
eller slamtilledninger vil influere betydeligt på salmoniders reproduktionsmuligheder, idet æggene, som lægges i grus, kræver konstant tilførsel af ilt, hvilket
umuliggøres af slamansamlinger mellem de enkelte partikler i gruset. Fiskefaunaen ses således i høj grad
at være påvirket af de ændringer i recipienten, som et
dambrug kan forårsage.
Bortset fra enkelte mindre undersøgelser, RASMUSSEN
(1974) , MORTENSEN (1974) og MARKMANN (1975) over regnbueørredens biologi i frivand her i landet, vides intet om betydningen og størrelsen af den ændring af fiskefaunaens sammensætning og produktionsforhold, som
tilgangen af regnbueørreder rimeligvis må medføre, ligesom habitatsændringers indflydelse på fiskefaunaen
ikke er undersøgt.
Idet ethvert krav om begrænsning af forurening fra dambrug nødvendigvis må have baggrund i en eksakt viden om
hvorledes tilledningen ændrer det biologiske miljø i
vandløbet, har vi - stærkere og stærkere som undersøgelsen skred frem - set det som vor væsentligste opgave at forsøge at beskrive og kvantificere de økologiske mekanismer, som er de mest betydningsfulde set i relation til dambrugspåvirkningen.
Det er klart at en konstatering af en koncentrationsøgning for forskellige stoffer (undtagen giftstoffer)
ikke i sig selv kan berettige krav om forureningsbegrænsende foranstaltninger. For eksempel vil en reduktion af næringssaltindholdet ikke altid have nogen effekt i vandløbet, som det er dokumenteret i denne undersøgelse i tilfældet MATTRUP Å. Andre steder, for eksempel HAGENSTRUP MØLLEBÆK, hvor vandløbets naturlige -
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transport af næringssalte er meget ringe, vil en øgning af denne kunne få en særdeles mærkbar effekt på
vandløbsstrækningen,
Som det således er antydet, er hele dambrugsproblematikken af særdeles kompleks natur. Derfor har vi
valgt at betragte selve dambruget som en "black box"
og udelukkende analysere på den nedenfor liggende
vandløbsstrækning. Vor interesse har koncentreret sig
om følgende problemkomplekser:
1.
2.
3.
4.

FODERSPILDETS KVANTITET OG KVALITET.
EFFEKTEN AF UDLEDNING AF ILTFORBRUGENDE STOFFER.
EFFEKTEN AF TILFØRSEL AF NÆRINGSSALTE.
TRANSPORTVEJE GENNEM ØKOSYSTEMET FOR ILT,
NÆRINGSSTOFFER OG ORGANISK STOF.
5. EFFEKTEN AF SLAMAKKUMULERING OG SEDIMENTATION.
Ordet problemkompleks er anvendt fordi de fem- hovedproblemer i i høj grad er indbyrdes forbundne, og opdelingen blot er udtryk for at der er anvendt disse
fem hovedangrebsvinkler.
Det har været formålet med vort arbejde at etablere en
økologisk model for den neden for dambruget beliggende
vandløbsstrækning. Dette arbejde er langt fra tilendebragt gennem nærværende rapport. Ønsket om etablering
af en model har været begrundet ud fra ønsket om at
have et "instrument", som man kan stille spørgsmål og
hente svar fra. På denne måde vil man få mulighed for
at vurdere kvantitativt på konsekvenser af ændringer
på de i modellen indgående størrelser. En økologisk
baseret model for en vandløbsstrækning må nødvendigvis
være en syntese af flere delmodeller. Af sådanne har
vi etableret fire:
1. MODEL FOR ILTFORHOLDENE.
2. MODEL FOR ORGANISK STOF.
3. MODEL FOR NÆRINGSSALTE.
4. UDSKYLNINGSMODEL.
Et eksempel på et spørgsmål, som kan besvares af ud-
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skylningsmodellen er: "Hvorledes bliver døgnforløbet
af COD på stationen neden for dambruget, hvis fodring
med et givet antal kg foder startes på et givet tidspunkt på en dag med en given vandføring og basisværdi
for COD er givet?". Med dette input i modellen vil output give koncentrationsforløbet over døgnet på stationen neden for dambruget. Efter denne information om
koncentrationsændringen ud fra udskylningsmodellen,
skal andre modeller anvendes til vurdering på ændringens konsekvens for økosystemet.
I forbindelse med vort arbejde med GUDENÅUNDERSØGELSEN
1973-75, har det været formålstjenligt at opdele arbejdet i en række delundersøgelser, som i nærværende rapport omtales hver for sig. De behandles i en slags dynamisk rækkefølge, forstået på den måde at vi først
betragter output fra dambruget og derefter ser på dette outputs passage og omsætning ned gennem vandløbet.
I KAPITEL 11 fremlægges en konklusion i form af en syntese af de enkelte delundersøgelser. KAPITEL 10, som
omhandler modeller, er et forsøg på en analytisk syntese, som danner baggrund for KAPITEL 11's mere verbale
fremlægning.
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mm?. OG KONKLUSION.
DAMBRUGSUNDERSØGELSEN har Omfattet undersøgelser af
stoftransporter på en række udvalgte vandløbsstrækninger, der er beliggende neden for dambrug ved MATTRUP Å, SALTEN Å, FUNDER Å, LINÅ, HAGENSTRUP MØLLEBÆK
samt BJERGSKOV BÆK.
Til belysning af recipientens reaktion på de tilførte
stofmængder er der på en undersøgelses strækning neden for Bregnholm Mølle ved MATTRUP Å udført datailundersøgel^ser af følgende problemer:
1. EFFEKT AF UDLEDNING AF ILTFORBRUGENDE
STOFFER.
2. EFFEKT AF SLAMAKKUMULERING.
3. EFFEKT AF NÆRINGSSTOFTILFØRSEL.
4. TRANSPORTVEJE GENNEM ØKOSYSTEMET FOR
ILT, NÆRINGSSTOFFER OG ORGANISK STOF.
I
arbejdet har tillige indgået undersøgelser af
dambrugets indflydelse på populationen af vildtlevende ørred (Salmo trutta) og regnbueørred (Salmo qairdneri) . Der er udført undersøgelser af produktion, reproduktionssucces, fødekonsumption, bestandstætheder.
Ligeledes er der udført fiskeribiologiske referenceundersøgelser på en ikke dambrugsbelastet strækning af
MATTRUP Å ved Tirsvad Bro.
2,1, STOFTRANSPORT,
Gennem ca. 100 stationsdøgnmålinger er påvist en forøgelse af recipientens transport af stoffraktionerne:
AMMONIAK, TOTAL ORGANISK KVÆLSTOF, TOTAL FOSFOR, ORTHOFOSFAT, COD samt BOD ved passage gennem dambruget.
Der er fundet en lineær sammenhæng mellem tilført fodermængde og det umiddelbare fodertab (FT). Transporten af ammoniak, total organisk kvælstof, total fosfor
o^ orthofosi^at på målestationerne umiddelbart neden
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for Bregnholm Mølle (MAR 601) og 750 m neden for
Bregnholm Mølle (MAR 602) er omtrent lige store.
For COD er forholdet det, at der i sommermånederne
er større transport på MAR 601 end på MAR 602, medens
forholdet om vinteren og foråret er det modsatte.
Dette betyder at der i sommermånederne sker en stofakkumulering og stofomsætning, medens der om vinteren
sker en udskylning,
2.2.

MODEL FOR UDSKYLNING AF FODERTAB.

Til beskrivelse af det tidsmæssige forløb af fodertabets udskylning i recipienten er udviklet en model.
En afprøvning af modellen på samtlige COD-målinger fra
Bregnholm Mølle (MAR 601) i 1975 viser at modellen giver en udmærket beskrivelse af udskylningsforløbet.
Uden at skulle iværksætte en større analyseserie er
man således i stand til at opnå en anvendelig kvantitativ beskrivelse af recipientens belastning.

2.3. SEDIMENTUNDERSØGELSER,

Kemiske undersøgelser af sedimentet neden for Bregnholm Mølle viser at sedimentet i løbet af sommerperioden beriges med organisk stof. I løbet af sommerperioden bevirker dambruget altså en forøgelse af mængden
af organisk slam i vandløbet nedenfor. I løbet af vinter og forår udskylles det aflejrede organiske stof
som følge af øget vandføring og strømhastighed. Glødetabet i sedimentet stiger fra 40 mg/g til 150 mg/g
fra forår til sommer, hvorefter det igen falder. Et
udtryk for den iltkrævende mikrobielle aktivitet i sedimentet opnås gennem måling af sedimentets iltforbrug.
Der er på sediment bestående af rent mineralsand målt
2
respirationsstørrelser pa 0.05 g02/m /time, medens værdien for organisk beriget sediment er målt ca. 10 gange så stor - begge værdier angivet ved en iltkoncentration på 10 ppm i vandfasen over sedimentet. Sedi-
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mentets respiration er en betydningsfuld parameter i
forbindelse med vurdering af iltforhold i vandløb neden for dambrug.
Et udtryk for iltforholdene ned gennem sedimentet kan
fås gennem måling af redoxpotentialet (E^), På en lang
række målinger fra MAR 601 er der fundet, at overfladelaget (1-3 cm's dybde) er aerobt, medens der i dybden
hersker anaerobe forhold. Analyser af porevand fra samme sediment viser meget høje koncentrationer af ammoniak
og orthofosfat (henholdsvis 32 mg/l og 4 mg/l) i dybder hvor forholdene er anaerobe. Frigivelse af disse
meget store mængder næringsstoffer til vandfasen forhindres af den aerobe overfladezone.
Ved MAR 601 er det påvist at sedimentet og den dertil
knyttede fauna påvirkes betydeligt af dambruget, idet
tilsiamning af sedimentet bevirker en opblomstring af
depositfeeders, medens den rheophile stenfauna reduceres betydeligt.
2,4. STUDIER AF SIMULIEPOPULATIONEN PÅ MAR 601.
Der er foretaget populationsdynamiske undersøgelser af
en population af Simullum spp. på undersøgelsesfeltet
på MAR 601, herunder bestemmelse af biomasse og produktion samt målinger af respiration. Undersøgelserne viser at simuliernes fødeindtag kan redegøre for 2o-5o %
af den mængde organisk stof, som forsvinder fra vandfasen ved vandets passage fra MAR 601 til MAR 602.
Fjernelsen er dog ikke udtryk for en metabolisk omsætning af det organiske stof, idet ca, 9o% af simuliernes
konsumption udskilles som fækalier. LADLE (1972) har
udført en lignende undersøgelse i" Bere Stream i det
sydlige England, hvor han har fundet produktionsstørrelser på ca, 6 g/m^/år, hvilket er betydeligt lavere
end de i nærværende påviste produktionsstørrelser på
ca. 5o g/m^/år. Da Bregnholm Mølle dambrug forårsager
ca, en fordobling af åens transport af organisk stof,
målt som COD, og dette bidrag ydermere består af letoiQsætteligt proteinrigt organisk stof i form af fiske-
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rester, tyder det på at forklaringen på den høje produktion af Simullum spp. netop må være tabet af suspenderet organisk stof fra dambruget.

2.5. FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØGELSER.
Der er foretaget fiskeribiologiske undersøgelser på
to vandløbsstrækninger i Mattrup å, en 100 m strækning
neden for Tirsvad bro samt en 25o m strækning neden
for Bregnholm Mølle. På begge stationer er foretaget
bestemmelse af biomasse og produktion af ørred og regnbueørred. Produktionen af ørred på de to stationer var
nogenlunde ens (henholdsvis 7.6 g og 9,3 g vådvægt/m^/år).
Regnbueørred forekom ikke ved Tirsvad bro, men var meget talrig ved Bregnholm Mølle, hvor produktionen be2
stemtes til 33 g vådvægt/m /år. Ved Bregnholm Mølle er
produktionen ca. 6 gange større end ved Tirsvad bro,
når man betragter ørred og regnbueørred under ét. Yngeltillæget er tilsyneladende udmærket ved Tirsvad bro.
Den fundne produktion på dette sted må derfor antages
at være identisk med lokalitetens produktionskapacitet.
Den større samlede produktion ved Bregnholm Mølle må
tilskrives bedre ernæringsbetingelser (større fødeudbud). At produktionen af ørred ikke er større end ved
Tirsvad bro kan der ikke gives nogen forklaring på, men
der er ikke fundet yngeltillæg ved Bregnholm Mølle, og
bestanden er derfor afhængig af tilvandring af fisk fra
Gudenåen. Den totale mængde undslupne regnbueørreder
som bliver på MAR 601 er således gennem deres vækst
skyld i produktionsforøgelsen på stationen. Bestanden
af regnbueørreder er ikke selvreproducerende, men holdes vedlige gennem spild af fisk fra dambruget.
Ved månedlige befiskninger på strækningen MAR 601 - MAR
602 er det påvist, at ørredbestanden er overordentlig
ringe i sommermånederne. Denne bestandsnedgang er sammenfaldende med tilgroning med grøde og forekomst af
lave iltværdier. Dette betyder, at fiskebestanden neden for Bregnholm Mølle om sommeren er indespærret
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mellem dambruget og den miljømæssigt dårlige strækning
længere nede ad åen (ved MAR 602). Ved vækstenergetiske beregninger er det vist, at fødeoptagelsen er ca,
25% af den maximalt mulige, hvorfor det må antages at
bestandstætheden overstiger strækningens kapacitet.
Reproduktionsmuligheder for ørred ved Tirsvad bro og
Bregnholm Mølle - hvor der begge steder findes velegnede gydepladser - er undersøgt. Det er herigennem konstateret at der sker et fint yngeltillæg ved Tirsvad
bro medens gydepladser ved Bregnholm Mølle tilsiammer
således at æggene dør, hvorfor der ikke er konstateret
yngel ved befiskningerne.
2,6. MAKROFYTTERS ROLLE I VANDLØBSØKOSYSTEMET.
I 1974 og 1975 er væksten af makrofytter på undersøgelsesfeltet ved MAR 601 fulgt gennem en række biomassebestemmelser. Vækstmønstret er beskrevet med en logistisk vækstmodel. I 1974 var produktionen 114 g tør9
2
stof/m medens den i 1975 blev 180 g tørstof/m , Disse produktionsstørrelser ligger på niveau med andre
produktionsmålinger foretaget i Danmark og England.
Der er foretaget beregninger af akkumulation af kvælstof og fosfor i makrofytter for juli 1975, hvor den
højeste produktionsrate nåedes. Beregningerne viser at
henholdsvis ca. 0% af åens kvælstof-transport og ca.
0.5% af åens fosfor-transport optages i makrofytter.
Disse diminuitive størrelser viser-, at dambrugets tilskud af kvælstof og fosfor til åens transport (henholdsvis 22% og 12%) ikke kan have effekt på produktionen
af makrofytter.
De høje produktionstal betyder at grøden om sommeren
forårsager akkumulering af vand på strækningen MAR 601
til MAR 602, hvilket betyder nedsat strømhastighed og
dermed nedsat transportevne for suspenderet stof. Dette bidrager til at øge tilsiamningen i løbet af sommeren.
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2,7.

ILTFORHOLD OG ILTFLOWS PÅ STRÆKNINGEN MAR

601

-

MAR 602.
Der er gennemgået de vigtigste transportveje for ilt
året igennem, hvorved der er konstateret årstidsvariationer på de forskellige iltflows, størst på
produktion og respiration.
Der er foretaget beregninger af iltomsætninger på
strækningen MAR 601 - MAR 602 på tre forsekllige måder,
som alle er modifikationer af den klassiske ODUM-metode. Ved ODUM 1 og ODUM 2 fås en voldsom overestimering
af respiration og genluftning. Estimater for bruttoprimærproduktion er ret ens for de forskellige metoder.
Dette skyldes at genluftningskoefficienten (K) og respirationen (R) er korrelerede, således at en stor K
giver stor R, hvorfor ændringer på disse størrelser i
vid udstrækning ophæver hinanden.
Selv om det ud fra beregningerne af iltomsætninger er
muligt at konstatere at f.ex. sedimentrespirationen er
høj - eventuelt højere end primærproduktionen - så er
det dog ikke ud fra disse data alene muligt at afgøre
hvorledes dette vil influere på recipientens iltforhold i løbet af døgnet, ligesom det heller ikke er muligt ved hjælp af beregningsmetoderne at vurdere på
effekten af forskellige indgreb som f.ex, grødeslåning eller nedsat fodermængde.

2,8, ILTMODEL SAMT MASSEBALANCER FOR NÆRINGSSTOFFER
OG ORGANISK

STOF.

Der er opstillet simple massebalancer for næringsstoffer og organisk stof. Massebalancen for organisk stof
viser, at dambruget tilfører ca. 27 tons/år, hvoraf ca.
10 tons tilbageholdes på strækningen MAR 601 - MAR 602.
Af disse 10 tons omsættes ca. 2 tons aerobt på strækningen. Under antagelse af jævn sedimentation over strækningen gennem sommerhalvåret vil de sidste 8 tons organisk stof foranledige en sedimenttilvækst på ca. 1.5 cm.
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Dette palejrede sedimentlag udskylles gennem vinter- og
forårsperioden. Den selvrensning vandet har undergået
fra MAR 601 til MAR 602 er'altså kun i mindre grad udtryk for en metabolisk omsætning af det tilførte organiske stof. Med andre ord har åen ikke kunnet omsætte
den tilførte mængde organisk stof, der derfor må transporteres videre ud af systemet med en vis tidsforsinkelse. Foruden det fra dambruget tilførte materiale,
allochtont materiale, tilføres også organisk stof som
produceres på stedet, autochtont materiale. På årsbasis drejer det sig om ca, 0,5 tons organisk stof-.
Der er udviklet en matematisk model for iltforholdene.
Ved hjælp af denne iltmodel er der foretaget en række
beregninger og simuleringer på tænkte indgreb, ligesom dens forudsigelighed er afprøvet på direkte observationer af iltforhold. Resultatet af simuleringerne er:
1. Effekten af foderspildet er af underordnet betydning, da det forekommer på et tidspunkt på dagen,
hvor der er høje iltkoncentrationer,
2. En reduktion af sedimentrespirationen er ikke i sig
selv tilstrækkeligt til at opnå tilfredsstillende
iltforhold,
3. Grødeslåning bedrer iltforholdene betydeligt, idet
lave natværdier elimineres.
Hvis iltforholdene på MAR 601 kunne bedres, f.ex, gennem beluftning, vil situationen i åen forbedres betydeligt. Specielt i forbindelse med en reduktion af makrofytbiomassen vil et sådant indgerb være virkningsfuldt. Ved nærværende undersøgelse af iltforholdene i
Mattrup å har det ikke været muligt at påvise en direkte sammenhæng mellem dambrugets direkte målelige effekt på åen og de observerede iltforhold.
2.9, KONKLUSION,
På FIGUR 2,1. er de vigtigste energistrømme vist for
strækningen MAR 601 - MAR 602. Enheden er kcal/år for
hele strækningen. Desuden er vist fodertilførsel til
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FIGUR 2 . 1 .

Energibalance for strækningen MAR 601 - MAR 602.
ABS. INDSTRÅLING
= absorberet indstråling
Pr. PROD.
= planternes primærproduktion
BOD + SED
= iltforbrug fra B0D5-nedbrydning
i vandet og sedimentrespiration
= filtratorer (simulier)
FILTR.
= ørred og regnbueørred
TOPCARNIVORER
= tilførsel fra opstrøms dambruget
IMPORT
== Transport ved MAR 602
EXPORT
= ikke målte processer
"Stiplede kasse"

dambruget samt den energimængde, som fjernes fra dette
i form af fiskekød. Af figuren fremgår, at dambrugets
bidrag betyder en forøgelseaf recipientens transport
af energi på ca. 100%. Da dette stofspild er meget protein- og fedtholdigt, har det særdeles høj næringsværdi, hvorfor det er let omsætteligt i recipienten. Stoffet omsættes af mikroorganismer i såvel sedimentet som
vandfasen, hvilket kommer til udtryk gennem sedimentrespiration og B0D5. Imidlertid ses af figuren, at denne omsætning kun repræsenterer en ringe del af den trans-

