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0. Sammenfatning
Gudenåens opland strækker sig over de tre amter, Vejle
Amt, hvor Gudenåen udspringer, Århus Amt med
hovedparten af oplandet og udløbet i Randers Fjord
samt Viborg Amt, hvorfra bl.a. Nøneåen, det største tilløb til Gudenåen kommer.
Allerede i begyndelsen af 70'erne indledte de tre amter
et samarbejde med henblik på at koordinere indsatsen
mod forureningen af Gudenåen og Randers Fjord. Samarbejdet fortsættes i dag i Gudenåkomitcen.
Formålet med denne opsamling på de foreliggende
målinger og resultater er
- at beskrive den udvikling, der er sket - primært i næringsstoftransport og -indhold - som følge af forbedret
spildevandsrensning m.v.,
- at belyse den nuværende tilstand, herunder de enkelte
næringsstofkilders relative betydning,
- at give et bud på den fremtidige tilstand, dels med den
nuværende belastning og dels med reduceret næringsstofbelastning.
I langt de fleste søer og fjorde er det primært tilførslen
af fosfor, der er afgørende for, hvorledes den miljømæssige tilstand bliver. Som følge heraf har man i
Gudenåkomité-samarbejdet fokuseret på at få nedbragt

fosforbelastningen - hovedsageligt ved at sænke fosforbelastningen fra byspildevand.

Hvordan har udviklingen været?
For langt de fleste målestationer i Gudenåens opland er
der sket el fald i fosfortran sporten og i fosforkoncentrationen. Mest tydeligt er faldet opstrøms de større søer og
i de tilløb, hvor der ikke ligger søer opstrøms målestationerne. Faldet hænger sammen med, at der er sket en
væsentlig reduktion i fosforudledningen fra byspildevand og dambrug. For hele oplandet til Randers Fjord er
belastningen fra byspildevand og dambrug reduceret fra
omkring 400 t/år til knap 40 t/år - en reduktion på 90%.
For mange af vandløbsstationerne er stoftransporten dog
ikke reduceret i samme grad som punktkildebelastningen. På grund af tidligere tiders store fosforbelastning af
søerne, tilbageholder søerne mindre fosfor end de ellers
ville gøre, indtil overskudslagrene af fosfor er nedbragt,
og søerne kommer i en ny ligevægtstilstand.
Det fald, der ses i fos fartran sporten, har resulteret i et
fald i koncentrationen - i første omgang ved Tvilum på
grund af fosforfjernelse fra Silkeborgs spildevand. Fra
1985 til 1989 ses der et generelt fald i koncentrationen
langs hovedløbet, dog mindst ved A-10 på grund af den
fortsat store spildevandsbelastning. Fra 1989 til 1993 er
koncentrationen ved A-iO faldet markant, hovedsageligt
en effekt af bedre fosforfjernelse i Viborg.
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Kvælstoftransporten er stærkt afhængig af vandafstrømningen de enkelte år. En udvikling i kvælstoftransporten
kan derfor ikke bedømmes uafhængigt af vandafstrømningen. I en række landbrugsoplande har kvælstofafstrømningen i de senere år ligget på et højere niveau
end gennemsnittet før 1987-88, når der tages højde for
de forskelle, der skyldes variationen i nedbør og vandafstrømning.
Kvælstofbidraget fra spildevand, der kun udgør en lille
del af den samlede belastning, har stort set været uændret gennem tiden.

nedbragt så meget, at landbrugsbidraget i dag er den
væsentligste fosforkilde.
Kvælstoftransporten i 1993 ligger på samme niveau som
tidligere år, når der tages forbehold for de variationer,
der skyldes vandføringen. Kvælstofkoncentrationen i
hovedløbet ligger gennemgående på 2,5 mg/l til 5 mg/l.
Dette er lavt i forhold til, hvad der findes j øvrige oplande, men skyldes at der i søerne foregår en stor kvælstoffjernelse. Omkring halvdelen af den kvælstofmængde,
der tilføres i oplandet, vil forsvinde ved kvælstoffjernelse i søerne. For tilløb uden søer, f.eks. Knud Å. Sophiendal og Alling Å, Fløjstrup, ligger kvælstofkoncentrationen væsentligt højere.

Tilstanden i 1993
Fosfortransporten er i 1993 nedbragt til et niveau, hvor
fosforkoncentrationen i Gudenåens hovedløb ligger
mellem 100 pg/1 og 120 pg/1 på de fleste stationer.
Fosfor tran sporten er afhængig af den samlede
belastning fra punktkilder og fra landbrugs- og naturbidraget (det diifuse fosforbidrag). Herudover spiller
fosfortilbageholdelsen {eller -frigivelsen) i søerne en
rolle. I 1993 er fosfortilbageholdelsen opstrøms Ry Mølle og opstrøms Tvilum Bro beregnet til at være knap
30% af den samlede belastning og for Gudenåen til A10 knap 40%.
Ved opgørelse af de enkelte fosforkilders relative betydning er der taget højde for den fosfortilbageholdelse, der
finder sted i søerne. Kildeopsplitningen er foretaget på
den samlede belastning fra diverse punktkilder plus et
beregnet diffust fosforbidrag. Kildeopsplitningen for
1993 viser i store træk, at omkring en tredjedel af den
samlede fosforbelastning stammer fra punktkilderne
samt spredt bebyggelse, en tredjedel fra landbrugsbidraget og den sidste tredjedel fra det naturlige baggmndsbidrag. Opstrøms Tange Sø udgør punktkildebidraget lidt
mindre end en tredjedel og landbrugsbidraget tilsvarende mere. Landbrugsbidraget er her beregnet til at være
omkring fire gange støne end bidraget fra byernes spildevand. For den samlede belastning til Randers Fjord
udgør punktkildebidraget lidt mere end en tredjedel af
den samlede belastning - og landbrugsbidraget tilsvarende mindre. Dette skyldes en mindre effektiv fosforQemelse fra byspildevandet i de større byer nedstrøms
Tange Sø.
Fordelingen af fosfor på de forskellige kilder er ændret
kraftigt gennem tiden. Tidligere har punktkildebidraget hovedsageligt fra byspildevand - været langt den største
fosforkilde. På grund af den effektive spildevandsrensning på mange af de større anlæg, er denne fosforkilde

Som for fosfor er opgørelsen af de enkelte kvælstofkilders relative betydning baseret på den samlede
belastning opstrøms målestationen. Landbrugsbidraget
er langt den største kvælstofkilde, idet det udgør godt tre
fjerdedele af belastningen. Punktkilderne udgør samlet
knap 10%.

Kvælstof 1993
spildevand

Regiiv. bet. udledninger
Dambrug
Spredt Debyggelse
Natur

Landbrug

Fosfor 1993
Spildevand
Regnv. bet. udledninger
Landbrug

Dambrug
Spredt bebyggelse

Natur

De enkelte kvælstof- og fosforkilders relative betydning ved Tvilum Bro i 1993.
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Tilstanden frem over med uændret
og med reduceret belastning
Selvom fosforbelastningen generelt er nedsat væsentligt,
ses der endnu ikke den fulde effekt, idet der stadig ligger store fosfordepoter på bunden af mange søer.
For kvælstof er der ikke en tilsvarende forsinkelse af
effekten, idet der ikke frigives kvælstof til vandet fra
søernes bund.
Ud fra kendskabet til, hvor stor fosfortilbageholdelsen
vil være i en sø i ligevægt kan beregnes den koncentration, der vil kunne opnås under forskellige
belastningsforhold. Ved uændret belastning vil der, når
søerne er færdige med at afiaste overskudslagrene af
fosfor være en fosforkoncentration mellem 60 pg/l og
90 pg/1 i hovedløbet fra Ry Mølle til A-IO og en smule
højere koncentration i den samlede tilledning til Randers Fjord. Dette er 20-40 pg/1 under den nuværende
koncentration.
Ikke alle rensningsanlæg opfylder i dag Gudenåkomitéens generelle anbefalinger til spildevandsrensning.
Hvis alle anlæg som minimum opfylder disse krav, vil
koncentrationen i hovedløbet fra Ulstrup til Randers

Fjord kunne reduceres med omkring 5 pg/1, mens der
ikke vil ske nogen ændringer opstrøms Tange Sø. Forudsætningen for denne beregnede fremtidige tilstand er
imidlertid, at de anlæg, der i 1993 har en væsentlig bedre fosforfjernelse end kravværdierne angiver, fortsat
renser lige så godt.
Ved yderligere at skærpe kravene til spildevandsrensning på de store rensningsanlæg væsentligt, vil der kunne opnås en reduktion af koncentrationen nedstrøms
Ulstrup på omkring 15 pg P/l og ca. 10 pg P/l ved
Voervadsbro, mens der stort set ikke vil kunne registreres nogen ændring fra Ry Mølle til afløbet fra Tange Sø.
Generelt set betyder dette, at der kun vil kunne opnås
mindre forbedringer i koncentrationen i hovedløbet opstrøms Tange Sø ved forbedret spildevandsrensning.
Fosfortransporten og -koncentrationen fra Ulstrup til
Randers Fjord kan fortsat sænkes ved spildevandsrensning. Hensyn til lokale vandområder kan dog betyde, at
spildevandsrensning fra visse anlæg bør forbedres også opstrøms Tange Sø.
Som vist tidligere er landbrugsbidraget i dag den største
fosforkilde. Som eksempel er gennemregnet hvilken
effekt en halvering af landbrugsbidraget vil have på
0,16
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Yderligere spildevandsrensning

A: Fosforkoncentrationen gennem Gudenåens
hovedløb i 1993 sammenholdt med den koncentration, der vil kunne opnås, når søerne er i ligevægt,
samt den koncentration væsentligt skærpede krav til
spildevandsrensning vil kunne give.
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Landbrug 50%

B: Som A, men med halveret landbrugsbidrag i stedet for reduceret spildevandsbelastning.
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fosforkoncentrationen. En halvering af landbrugsbidraget vil give en reduktion i fosforkoncentrationen på
omkring 15 pg P/I i hele hovedløbet, også opstrøms
Tange Sø. Ved Randers Fjord vil reduktionen i koncentrationen svare til, hvad en meget effektiv fosfor^ernelse på alle større anlæg vil give.
Landbrugets fosforbidrag stammer for en stor del fra
overfladisk afstrømning fra markerne. Skrånende arealer
ned mod vandløb og søer vil være mest erosionstruede,
og ligeledes kan brinkerosion forårsaget af jordbearbejdning for tæt på vandløbene forøge landbrugsbidraget. En overholdelse af 2 m bræmmerne vil være et
første skridt mod at reducere landbrugsbidraget.
Ved en kombination af effektiv spildevandsrensning og
reduceret landbrugsbidrag, vil ligevægtskoncentrationen
ved udløb til Randers Fjord kunne reduceres til omkring
60 pg P/l og koncentrationen langs hovedløbet vil ligge
omkring 50-70 pg P/l på de fleste stationer.

Miljømæssig betydning
En reduktion i fosfor- og kvælstofbelastningen vil få
betydning for miljøet i søerne og Randers Fjord. I en
fremtidig situation vil langt de fleste søers algeproduktion være begrænset af fosfor. Biologisk er søerne i dag
karakteriseret ved stor algeopblomstring af bl.a. blågrønalger om sommeren, ingen eller sparsom bundvegetation og mange små aborrer, skaller og brasener.
Såfremt fosforbelastningen reduceres, vil algeopblomstringen blive mindre, bundvegetationen vil efterhånden
få mulighed for at brede sig og fiskesammensætningen
vil ændres således, at der kommer flere rovfisk som store aborrer og gedder.
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Undersøgelser i en lang række søer har vist, at overgangen fra en tilstand, hvor søen er domineret af algeopblomstringer og uklart vand til en klarvandet sø med en
mere varieret biologisk struktur typisk vil ske, når
fosforkoncentrionen bringes ned omkring 80-100 pg P/l.
Koncentrationen i størstedelen af Gudenåens hovedløb
ligger i dag højere end dette. Når fosforaflastningen ad
åre aftager fra søerne, vil man imidlertid nå ned på et
niveau, der betinger en god miljøtilstand i søerne i
hovedløbet og i Skanderborg Sø og Mossø.
Randers Fjord er i dag ikke næringssaltbegrænset. En
mindre tilførsel af næringssalte forventes fremover at
kunne gøre de ydre dele af fjorden næringssaltbegrænset. Fjordens fremtidige miljøtilstand vil afhænge både
af kvælstof- og fosfortilførslen. I og med at algeproduktionen i søerne forventes at blive mindre, vil også
tilførslen af organisk stof til Randers Fjord falde, til
gavn for fjordens miljø.
Selvom en yderligere reduktion af den eksterne fosforbelastning ikke umiddelbart vil give fuld effekt på grund
af søerne, vil den få betydning ved, at den tid det vil
tage inden søerne når en ny og bedre miljøtilstand vil
blive kortere, og slutsituationen vil blive bedre.
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1. Indledning og formål
Gudenåens opland strækker sig over de tre amter. Vejle
Amt, hvor Gudenåen udspringer, Århus Amt med
hovedparten af oplandet samt Viborg Amt, hvor vandløbet efter at have forladt Århus Amt gennemløber Tange Sø. Efter Tange Sø vender Gudenåen igen tilbage til
Århus Amt inden udløbet i Randers Fjord.

Gudenåkomitéen
Den videre indsats mod forureningen afvandsystemet er
siden 1980 forestået af Gudenåkomitéen, som består af
amtsrådsmedlemmer fra Århus, Viborg og Vejle Amter
og én repræsentant for kommunerne i hver af de tre
amter. Desuden er de tre miljøchefer i amterne medlemmer.

Formålet med denne rapport er:
- at beskrive den udvikling, der er sket i stoftransport og
-indhold i Gudenåen bl.a. som følge af forbedret spildevandsrensning,
- at belyse den nuværende tilstand, herunder de enkelte
næringsstofkilders relative betydning,
- al give et bud på den fremtidige tilstand, dels med den
nuværende belastning og dels med reduceret næringsstofbelastning.
Hovedvægten er lagt på målestationer i selve Gudenåens hovedløb og i støne tilløb, selvom der bl.a. i forbindelse med søundersøgelser også måles i en del mindre vandløb. Dette afrapporteres særskilt i diverse
sørapporter.
Gudenåundersøgelsen 1973-75
Forud for denne afrapportering ligger flere store
undersøgelser og afrapporteringer. Allerede i 1973-75
blev der gennemført en omfattende undersøgelse af
Gudenåens vandsystem, for at belyse forureningstilstanden og forureningskilderne. Med baggrund i dette blev
fastsat de første planer for indsats mod forureningen.
Undersøgelserne i 1973 blev iværksat af Gudenåudvalget, der bestod af politikere og teknikere fra amter og
kommuner i Gudenåens opland. Størstedelen af
undersøgelserne blev udført af Vandkvalitetsinstituttet
(1976) og Enviroplan (1976). På baggrund af
undersøgelserne anbefalede Gudenåudvalget foranstaltninger for at mindske forureningen af søer og vandløb, bl.a. fosforfjernelse fra spildevandet fra alle byer
over 500 personer opstrøms Tange Sø (Gudenåudvalget
1978).
Fra 1978 og frem genoptog amterne regelmæssige
målinger ved alle større vandløbsstationer, således at der
stort set findes sammenhængende tidsserier tilbage fra
1978.

Resultaterne fra stoftransportmålingerne og punktkildebelastning fra årene frem til og med 1985 er blevet
afrapporteret i: Stoftransport i Gudenåen 1974-85
(Gudenåkomitéen, 1987). Derudover er resultater vedrørende søer i Gudenåsystemet, fisk i Gudenåen m.v.
afrapporteret i særskilte rapporter, som fremgår af litteraturlisten.
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2. Oplandet til Gudenåen og Randers Fjord
Gudenåen er Danmarks længste vandløb med en længde
på 160 km fra udspringet ved kilderne i Tinnet Krat i
Vejle Amt til udløbet i Randers Fjord. Oplandet til
Gudenåen inklusive alle større og mindre tilløb er 2.603
km^ mens oplandet til hele Randers Fjord er 3.264 km-.

del grundvandstyveri sted fra de tilgrænsende oplande
mod vest. Ses på deloplande til Gudenåen og Randers
Fjord, er vandafstrømningen dog huigtfra ens. De østligere dele af oplandet har mindre vandafstrømning, hvilket hænger sammen med en lavere nedbør.

En stor del af oplandet - 78% - er opdyrket, 16% henligger som skov og 3% som ferskvandsareal (opgørelser
ifølge Arealdatakontoret, Vejle).

De vestlige dele af oplandet (f.eks. Funder Å og Salten
Å) adskiller sig endvidere fra de østlige dele ved, at
grundvandsandelen i vandtilførslen er større. Dette skyldes hovedsageligt jordbundsforholdene, idet der foregår
en støn"e grundvandsnedsivning i sandede jorde end i
mere lerede jorde. Desuden spiller grundvandstyveriet
vest fra en rolle. Konsekvensen af dette for vandafstrømningen er en mindre variation over året og dermed
relativ større sommer vandføring i forhold til i f.eks.
Knud Å og Alling Å, der ligger i den østlige men lerede
del af oplandet. I de lerede oplande, vil en større del af
vandet afstrømme overfladisk eller overfladenært, hvilket afspejles i de målte stofkoncentrationer og -transporter.

Sandjord og lerblandet sandjord er de dominerende
jordtyper, specielt i den vestlige del af oplandet, mens
jordbunden generelt er mere leret i den østlige del af
oplandet.
1 tabel 2.1 er arealanvendelse og jordbundsforhold i en
række hovedoplande opsummeret. Vand afstrømningen i
oplandet er generelt høj - omkring 400 mm årligt. Dette
hænger først og fremmest sammen med den høje nedbør
over den jyske højderyg, men i nogle af de vestfra kommende tilløb, specielt Funder Å, finder der desuden en
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'•^' Skønnet fordeling: 50% dyrket og 50% udyrket.
Tabel 2.1
Arealanvendelse og jordbundsforliold i en række dek)plandc i Gudenåens vandsystem (opgørelser ifølge Arealdatakontoret, Vejle).
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UZ\
I

150 mm-250 mm
I 250 mm -350 mm

LZH 400 mm-500 mm
^M
Figur 2.1
Vandafstrømning i 1993 i dcloplandc i Gudenåens vandsystem.

600 mm - 650 mm
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Viborg

Gudenå, Møllerup (090657)
Gudenå, Voervadsbro (090312)
Tåning Å, Fuldbro Mølle (090280)
Skanderborg Sallen Å, Salten Bro (090270)
Gudenå, Ry Mølle (090267)
Knud Å, Sophiendal (090293)
Gudenå, Remstrup Å (090303)
Funder Å, Fundediolme (090258)
Gjern Å, Smingevad Bro (070245)
Gudenå, Tvilum Bro (070244)
Gudenå, afl. Tange Sø (070323)
Gudenå, Ulstrup (070234)
Lilleå, Løjstrup (080221)
Nørreå, Vejrumbro (070270)
Nørreå, Fladbro Bro (070217)
Gudenå, A-10/070216
Alling Å, Fløjstrup (040204)
Alling Å, Allingåbro (040202)
Figur 2.2
Hovedmålestationer i oplandet til Randers Fjord, der indgår i afrapporteringen.
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Vandafstrømningen på årsbasis (1993) er vist i figur 2.1.
Belastningen fra punktkilder i oplandet stammer for en
stor del fra byernes spildevand. Lokalt kan dambrugsbelastningen dog også have stor betydning for vandløb og
nedstrøms beliggende søer. Totalt er der i 1993 målt en
spildevandsproduktion fra byerne svarende til knap
550.000 PE.
Den relative betydning af fosforbelastningen fra spredt
bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og ikke
mindst fra landbrugsarealerne er dog blevet støn'e i takt
med, at spildevandet 1 dag renses bedre.
I figur 2.2 er vist hovedmålestationer i oplandet til Randers Fjord samt de største byer i oplandet.
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3. Stoftransport i Gudenåens vandsystem
De stoffer, der primært er årsag til forureningsproblemer
i vandløb, søer og kyst- og havområder, er organisk stof
samt næringsstofferne fosfor og kvælstof.
I vandløbene er det især vandets indhold af letnedbrydeligt organisk stof, der virker 'forurenende således, at
vandløbels biologiske tilstand forringes. Måling af koncentrationer og tilførsler af organisk stof bidrager til at
belyse årsager til eventuelt utilfredsstillende forureningstilstand i vandløb. Kvælstof- og fosforkoncentrationerne har derimod ingen væsentlig indflydelse på
vandløbenes forureningstilstand.
I søer, fjorde og havområder er det derimod belastningen med fosfor og kvælstof, der udgør det største forureningsproblem.
Når næringsstoftilførslerne øges ud over det naturlige
niveau, sker der en overgødskning (eutrofiering) af disse
vandområder, typisk med større algemængde og mere
uklart vand til følge og eventuelt større iltsvind ved
bunden. Næsten alle søer er eller kan blive fosforbegrænsede - d.v.s. at den miljømæssige tilstand især er
bestemt af, hvor store fosformængder, der tilføres. De
åbne havområder (Kattegat) er primært kvælstofbegrænsede, mens produktionen i fjord- og kystområder kan
være styret både af fosfor og kvælstof.
Tilførsel af organisk stof , bl.a. i form af alger fra opstrøms liggende søer, kan dog også virke forurenende i
søer og ijorde.
I det følgende vil hovedvægten blive lagt på beskrivelse
af fosfor- og kvælstoftransport og -dynamik i Gudenåsystemet, da disse næringsstoffer er de væsentligste
faktorer, der påvirker den miljømæssige tilstand i Gudenåsysleniets mange søer samt i Randers Fjord.
Den biologiske tilstand i Gudenåens hovedløb beskrevet
ved forureningsgradsbedømmelser vil blive afrapporteret særskilt. For den miljømæssige tilstand i søerne henvises til diverse specifikke sørapporter (se f.eks. Århus
Amt, 1994 a).

Udviklingen fra 1974 til 1993
På de fleste af hovedstationerne i Gudenåens opland
blev der som tidligere omtalt opfort stoftransport og
spildevandsbelastning i 1974 (Vandkvalitetsinstituttet
1976, 1976 a).
Fra 1977-78 har de tre amter genoptaget målingerne,
således at der i dag stort set ligger sammenhængende
tidsserier fra dette tidspunkt. Ved sidste afrapportering
af stoftransport i Gudenåsystemet som hele (Gudenåkomitéen, 1987) er opgjort spildevandsbelastning for 1974
og 1985. Disse opgørelser er anvendt videre i denne
afrapportering. Ved den her foreliggende afrapportering
er for alle stationer desuden opgjort spildevandsbelastning fra 1989 og frem og i et vist omfang (for deloplande kun beliggende i Århus Amt) desuden tilbage til
1980.
1 det efterfølgende gennemgås eksempler fra nogle af
målestationerne langs hovedløbet samt fra nogle sidetilløb til Gudenåen. I bilag 1 bagest i rapporten findes data
og figurer for samtlige stationer. I gennemgangen er
fokuseret på næringsstofferne fosfor og kvælstof.
I figurerne er det væsentligt at bemærke, at der ud fra
spildevandsbelastningen i de samlede oplande opstrøms
stationen og den målte transport ikke umiddelbart kan
foretages en vurdering af de enkelte stofkilders relative
betydning. En stor del af den kvælstof- og fosformængde, der tilledes, vil tilbageholdes eller omsættes
undervejs - kvælstof hovedsageligt ved denitrifikation
(omdannelse til atmosfærisk kvælstof) i søer og fosfor
ved sedimentation til (eller frigivelse fra) søernes bund.
Figurerne viser således ikke punktkildernes andel af
stoftransporten.

