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FORORD

VED KONFERENCER OM "FORURENINGEN AF GUDENÅSYSTEMET"

I SILKEBORG DEN 2. MARTS 1972 OG DEN 24. MAJ 1973.
HVORI DELTOG REPRÆSENTANTER FOR DE 3 AMTSKOMMUNER
OG DE 34 PRIMÆRKOMMUNER I GUDENÅSYSTEMETS OPLAND
SAMT REPRÆSENTANTER FRA MINISTERIER OG MYNDIGHEDER
MED TILKNYTNING TIL PLANLÆGNING/ FREDNING OG MILJØ,
ENEDES MAN OM

AT TILVEJEBRINGE ET UNDERSØGELSESMATERIALE/ DER KUNNE GIVE EN SAMLET V I DEN OM SYSTEMETS

FORURENINGSTILSTAND

OG OM SYSTEMETS REAKTION PÅ DE TILFØRTE FORURENINGER.

HEREFTER BLEV GUDENÅUNDERSØGELSEN 1973 - 75 IVÆRKSAT
AF AMTSRÅDENE I

VEJLE AMTSKOMMUNE
VIBORG AMTSKOMMUNE
ÅRHUS AMTSKOMMUNE/

IDET DE TRE AMTSRÅD BEVILGEDE 8.2 MILLIONER KR. OG
MILJØSTYRELSEN

470.000 KR. TIL GUDENÅUNDERSØGELSENS

GENNEMFØRELSE.
TIL AT FORESTÅ GUDENÅUNDERSØGELSEN BLEV DER NEDSAT ET

UDVALG - GUDENAUDVALGET - BESTÅENDE AF REPRÆSENTANTER
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FRA KOMMUNALBESTYRELSER OG AMTSRÅD I GUDENÅOPLANDET

GUDENAUDVALGET BESTÅR

PR.

1. JUNI 1976 AF

FØLGENDE:

ARHUS AMTSRÅD

AMTSBORGMESTER
ROBERT SVANE HANSEN, FORMAND

ÅRHUS AMTSRÅD

AMTSRÅDSMEDLEM
IB STÆHR

ARHUS AMTSRÅD

AMTSRÅDSMEDLEM
K.E. SÆRKJÆR

ARHUS AMTSRÅD

AMTSRÅDSMEDLEM
PER AMTOFT

KOMMUNEFORENINGEN
I ARHUS AMT

BORGMESTER
JØRGEN NIELSEN

VEJLE AMTSRÅD

AMTSRÅDSMEDLEM
SØREN ØSTERGÅRD

KOMMUNEFORENINGEN
I VEJLE AMT

BYRÅDSMEDLEM
CARL BUNDGÅRD

VIBORG AMTSRÅD

AMTSRÅDSMEDLEM
INGEMANN WITTRUP

KOMMUNEFORENINGEN
I VIBORG AMT

BYRÅDSMEDLEM
A. TANG SØRENSEN

MILJØSTYRELSEN

INGENIØR
BENT JØRGENSEN

SEKRETÆRER

TEKNISK DIREKTØR
J. STENBÆK
FULDMÆGTIG
B. STOUGAARD NIELSEN
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TIL AT BISTÅ UDVALGET OG FORESTÅ DEN PRAKTISKE LEDELSE

AF UNDERSØGELSESARBEJDET HAR DER TIL GUDENA-

UDVALGET VÆRET TILKNYTTET EN TEKNIKERGRUPPE/ DER
PR. 1. JUNI 1976 HAR FØLGENDE SAMMENSÆTNING:

TEKNISK DIREKTØR
J. STENBÆK

ARHUS AMTSKOMMUNE

AMTSVANDINSPEKTØR
Sv. FAURBY

ARHUS AMTSKOMMUNE

AMTSVANDINSPEKTØR
AGE ELTONS

VIBORG AMTSKOMMUNE

AMTSVANDINSPEKTØR
H. BLICHFELDT

VEJLE AMTSKOMMUNE

AMTSLÆGE

RISSKOV

OTTO CHRISTIANSEN

TEKNISK DIREKTØR
H. THOMSEN

RANDERS KOMMUNE

STADSINGENIØR
H. BERING PETERSEN

SKANDERBORG KOMMUNE

AFDELINGSINGENIØR
A. C. LARSEN

SILKEBORG KOMMUNE

CAND.SCIENT
MOGENS BAHN

MILJØSTYRELSEN

SEKRETÆRER
AFDELINGSINGENIØR
H. BAK
FULDMÆGTIG
B. STOUGAARD NIELSEN

ARHUS AMTSKOMMUNE
ARHUS AMTSKOMMUNE
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TIL AT UDFØRE OG KOORDINERE DE MANGE DELUNDERSØGELSER ANSATTE

GUDENAUDVALGET

ENVIROPLAN A/S SOM KOORDINATOR FOR
UNDERSØGELSER INDENFOR RANDERS FJORDS
OPLAND

OG

VANDKVALITETSINSTITUTTET/ ATV SOM KOORDINATOR FOR UNDERSØGELSER INDENFOR GUDENÅENS OPLAND.

I NÆRVÆRENDE RAPPORT PRÆSENTERES SAMMENFATTENDE
RESULTATER OG KONKLUSIONER AF UNDERSØGELSERNE GENNEMFØRT INDENFOR GUDENÅENS OPLAND,

EN SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRTE UNDERSØGELSER
OG TILHØRENDE RAPPORTER ER GIVET I BILAG
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INDLAGT I RAPPORTEN:
1,

KORT VISENDE. GUDENÅSYSTEMET:

FORURENINGSGRADER

2.

KORT VISENDE. GUDENÅSYSTEMET:

"FISKEVANDE"

1.0

GUDENÅSYSTEMETS AFSTRØMNINGSOMRADE
GUDENÅOPLANDET INKLUSIVE RANDERS FJORD-OPLANDET

UDGØR CA. 3,300 KM2, SVARENDE TIL 8 % AF DANMARKS AREAL/ DET VIL SIGE PÅ STØRRELSE MED FYN.

1.1

1,

1.1

RESUME OG KONKLUSIONER

ADMINISTRATIVE

FORHOLD

Gudenåundersøgelsen 1973 - 1975 blev iværksat af
amtsrådene i Vejle, Viborg og Århus amtskommuner.
Til at forestå undersøgelsen blev der nedsat et udvalg - G U D E N Å U D V A L G E T - til hvilket, der knyttedes
en TEKNIKERGRUPPE. Gennemførelsen af de mange delundersøgelser er blevet administreret af henholdsvis
Enviroplan A/S
(koordinator for undersøgelser vedr.
Randers fjord).
Vandkvalitetsinstituttet, ATV
(koordinator for undersøgelser i Gudenåoplandet) .

En lang række institutioner og firmaer har medvirket
ved undersøgelsernes gennemførelse i Gudenåoplandet.
Disse er:
Botanisk Institut, Århus Universitet
Cowiconsult, København
Det danske Hedeselskab, Slagelse
Det danske Hedeselskab, Viborg
Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns
Universitet
Hygiejnisk Institut, Århus Universitet
Isotopcentralen, København
Laboratoriet for fysisk Geografi, Århus
Universitet
Laboratoriet for teknisk Hygiejne, Danmarks tekniske højskole
Vandkvalitetsinstituttet, ATV, Hørsholm
Zoologisk Institut, Lab. B, Århus Universitet

1.2

Desuden har levnedsmiddellaboratorierne i Horsens,
Randers og Silkeborg samt medarbejdere ved amtsvandinspektoraterne og berørte kommuner deltaget.
En lang række enkeltpersoner og firmaer har herudover bidraget til undersøgelsens gennemførelse.
I nærværende rapport er redegjort for undersøgelser,
der er gennemført indenfor Gudenåens opland frem til
Randers fjord ved hovedvej A 10.

1.2

GUDENÅUNDERSØGELSEN - FORMÅL OG GENNEMFØRELSE

Gudenåundersøgelsen har haft til formål
at angive Gudenåsystemets nuværende forureningstilstand og stofbelastning,
at vejlede vedrørende fastsættelse af kvalitetskrav til recipienter og angive forslag til rensningsforanstaltninger og disses prioritering,
at angive kontrolforanstaltninger.

Der er gennemført et omfattende analyse- og måleprogram vedrørende vandløbs- og søundersøgelser, suppleret
med måling og registrering af forureningskilder. Undersøgelsesresultaterne er bearbejdet ved hjælp af EDB nogle blot ved simpel datalagring - andre er bearbejdet
ved udtegnings- og statistikprogrammer, samt rutinemæssig talbehandling. Til vurdering af forskellige indgrebs effekt på vandkvaliteten i en række vandløb og
søer er opstillet:
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en netværksstoftransportmodel
en dambrugsforureningsmodel
en vandløbsmodel
en sømodel
samt

en økonomisk "model" (til beregning
af omkostningerne
ved forskellige
rensningsindgreb)

Der er afleveret i alt 32 rapporter, som beskriver
delundersøgelsesresultater og vurderinger. I Bilag I
er samtlige delrapporter anført.

1.3

GUDENÅSYSTEMET - GENERELT

Gudenåen og Gudenåsystemet har i historisk tid været et centralt område for mennesker. Stenalderfolket
bosatte sig indenfor området, og i middelalderen etablerede flere munkeordener deres klostre her, specielt
på steder hvor vandkraften kunne udnyttes. Med industrialiseringens gennembrud i starten af det 19. århundrede
fik byer som Silkeborg og Randers en kraftig befolkningstilvækst, og af virksomheder, der opstod i denne sammenhæng, kan nævnes Silkeborg Papirfabrik, som udnyttede
Gudenåens vand som vandkraftkilde og råprodukt samt som
transportvej.
I dag er det især turisterne - lystfiskere og lystsejlere (kano- og motorbådssejlads), der benytter Gudenåsystemet
som rekreativt område.
Gudenåen er 146 km lang og falder fra sit udspring ved
Tinnet krat til Randers fjord i alt ca. 70 m. Vandkraften
udnyttes undervejs, specielt ved kraftværkerne i Vestbirk
og ved Tange sø.
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Gudenåen og dens sidetilløb, hvoraf de vigtigste
er,
Knudå
Uldum lilleå
Mattrup å
Tåning å
Salten å
Funder å
Lin å
Gjern å
Hinge å
Tange å
Hadsten lilleå
Nørre å
afvander et område på 2600 km .
Inden for området ligger der en række betydningsfulde,
større søer, hvoraf kan nævnes
Skanderborgsøerne
Mos sø
Salten langsø
Himmelbj ergsøerne
Silkeborg langsø
Knudsø
Ravnsø
Tange sø
Hald sø

Vedsø
Nørresø
Søndersø

)
)

VIBORG

De fleste af de typiske langsøer i Gudenåsystemet ligger i tunneldale fra istiden.
Inden for Gudenåoplandet bor ca. 190.000 indbyggere og
deres spildevand tillige med industriers og dambrugs
forureninger tilføres vandløb og søer. Industriernes spil-
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devandsmængde svarer stort set til den, der ville
komme fra 170.000 personer, og dambrugenes forurening svarer til den ca. 47.000 personer ville udlede.
En opgørelse pr. juni 19 76 over ca. 95 kloakområder
viser, at når spildevandet udledes er
ca.

5 % urenset

ca. 38 % mekanisk renset
ca. 57 % mekanisk-biologisk renset
ca.
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1 %omekanisk-biologisk-kemisk renset

GUDENÅSYSTEMET - FYSISKE FORHOLD OG NUVÆRENDE RECIPIENTKVALITET

1.4.1

AFSTRØMNINGSFORHOLD

Gudenåsystemets vandmængder er målt i en række hovedstationer, og systemets vestlige sidetilløb er karakteriseret ved en høj grad af grundvandspåvirkning,
Gudenåens medianminimums- og middelvandføring er ved
Åstedbro

865 1/sek og

2500 1/sek

Tvilum

6200 1/sek og 15200 1/sek

Ulstrup

10000 1/sek og 19300 1/sek.

Vandets opholdstid gennem hovedsystemet er forholdsvis
kort. For vandløbsstrækningers vedkommende 1 - 3 døgn
afhængig af strækning og årstid, og i de mellemstore
søer 1 - 5 måneder. I de dybe søer, Skanderborg sø,
Mossø, Knudsø, Ravn sø samt Hald sø er opholdstiden ca.
1 - 3 år.
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Til brug for vurderingen af vandtilførsler og vandafgang fra Mossø er specielt opblandingen af Gudenåvand i Mossø samt fordampningen fra Mossø bestemt.
Fordampningen fra Mossø er opgjort til ca, 800 mm/år,
en værdi der er 22 % højere end den normalt anvendte,
(650 mm/år - Søndersø, København),

1.4.2

VANDKVALITET - KILDER

Gudenåsystemet har ca. 550 kilder samt øvre bækområder.
Af disse er ca, 200 blevet vurderet nøjere på grundlag af
en faunistisk vurdering. Af de undersøgte lokaliteter
er 77 bedømt til at have naturhistorisk værdi, og af
disse betegnes 28 at være særdeles "gode 3-stjernede
lokaliteter"
Vandkvaliteten er fulgt i en række jyske kilder, hvoraf 6 ligger indenfor Gudenåoplandet. Der vurderes, at
normalkoncentrationen af fosfor og kvælstof i kildernes afløbsvand er af størrelsesordenen 0,059 mg P/l og
0,380 mg N/l - totalværdier målt på filtrerede prøver.
Med henblik på at retablere forurenede recipienter er
det af stor betydning ikke at påvirke kildeområderne.
Derved muliggøres en rekruttering og genetablering af
en rentvandsfauna i de nedstrøms dele af et vandsystem, og der kan eventuelt opnås en acceptabel
vandkvalitet, efter at der for eksempel er iværksat
yderligere rensningsforanstaltninger.

1.4.3

VANDKVALITET - VANDLØB

Vandkvaliteten er i Gudenåsystemets vandløbsstrækninger
bedømt på grundlag af biologiske, kemiske og fysiske
forhold.
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Undersøgelser af bundfaunaen viser, at forureningsgraden bedømt efter saprobiesystemet oftest ligger omkring grad II, svarende til "ret svagt forurenet" , Mellem 5 og 10 % af de mere betydende
vandløbsstrækninger i Gudenåsystemet kan betegnes
med en forureningsgrad større end eller lig med
grad III, og kun ganske få procent af den samlede
strækningslængde er karakteriseret ved en forureningsgrad på IV.
Årstidsvariationerne i saprobiegraden er små, af
størrelsesorden 1/4 grad, og disse variationer
forekommer oftest på stationer, beliggende umiddelbart efter spildevandstilløb.
På nogle strækninger i Gudenåsysternet, for eksempel
Gudenåens nedre løb, lader saprobiesystemet sig kun
anvende med forbehold.
På Gudenåstrækningen før Mossø mellem Bresten bro og
Klostermølle er der fundet en etableret fauna af forholdsvis sjældne rentvandsarter, som henføres til
"den gamle Gudenå-fauna", og denne rene strækning må
betegnes som en sjælden bevaringsværdig lokalitet.
Undersøgelser af udvalgte vandløbsstrækningers flora
viser, at Elodea canadensis (vandpest) og Sparganitim
simplex (enkelt pindsvineknop) er de to arter, som
forekommer talrigst. Der er ikke konstateret direkte
relationer mellem koncentrationer af næringssalte i
vandfasen og produktion af vandløbsvegetation (rodfæstede planter).

Det er registreret, at der aldrig forekommer generende og langvarige masseforekomster, hverken af epifyter eller af trådformede grønalger ved lave total-fosforkoncentrationer af størrelsesordenen 0,05 mg/l eller
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mindre (middel/vækstperiode).
Ved mekanisk-fysiske indgreb, for eksempel regulering, grødeskæring m.m., vil dette påvirke vegetationens successionsforløb, idet dette er nøje
korreleret med vandhastighed og bundforhold.
De fysisk-kemiske forhold i vandløbene er vurderet dels
strækningsvis ved såkaldte intensive undersøgelser,
hvor der i sommerperioderne er foretaget indgående
døgnstudier, og dels ved punktmålinger ved hovedmålestationer - hver 14. dag. De intensive undersøgelser viste, at der i Nørreåen var dårlige iltforhold
på grund af høj belastning og ringe genluftning.
I Hadsten lilleå var vandkvaliteten uacceptabel, idet
der på en længere strækning var anaerobe (iltfrie) forhold på grund af nedbrydning af urenset spildevand fra
Hadsten by. I Tange å's øvre del var iltforholdene ligeledes uacceptable på grund af udledning af mekanisk
renset spildevand.

1.4.4

FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØGELSER

Fiskeribiologiske undersøgelser over forekomst og bestandtætheder af fisk i Gudenåsystemet har vist, at ørred
(Salmo Trutta) er den art, der er fundet på flest stationer
(68 % af de undersøgte stationer) og i størst antal
(59,3 % af den samlede fangst). Hyppigt forekommende
er også regnbueørred, ål og trepigget hundestejle, der
er fundet på mellem 23 % og 27 % af de undersøgte lokaliteter. Foruden ovennævnte arter er der fundet yderligere 14 arter.
Ved bygningen af dæmningen og kraftværket ved Tange i
1920 blev opgangslaksene hindret i at nå deres gydeplad-
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ser, der alle lå ovenfor kraftværkets opstemning.
Dette medførte laksebestandens udryddelse samt en
kraftig nedgang i havørredfiskeriet. Da en del af
gydepladserne tillige lå umiddelbart ovenfor Tange,
blev disse ødelagt ved oversvømmelser i takt med
dannelsen af Tange sø. Dette betyder, at selv om
fisketrappen ved Tangeværket gøres funktionsdygtig,
vil der formentlig ikke kunne skabes en selvreproducerende laksebestand i Gudenåen.
En ombygning, der bringer fisketrappen ved Tangeværket i funktionsdygtig stand, vil imidlertid have
betydning for havørredbestanden, idet undersøgelsen
har vist, at der ovenfor Tangeværket findes mange
vandløbsstraskninger, der er velegnede som gyde- og
opvækstvande for havørreder.

1.4.5

VANDKVALITET - SØER

Gudenåsystemets søer er undersøgt og vurderet på grundlag af vand- og sedimentkemiske forhold samt vegetationsforhold, særlig planteplankton.
Det er konstateret, at silicium, fosfor og kvælstof
og naturligvis lyset er regulerende for primærproduktionens størrelse. I de fleste af søerne er der sandsynlighed for næringsstofbegrænsning med fosfor som det oftest forekommende vækstregulerende/begrænsende næringsstof,
I nedenstående oversigt er for en række søer angivet
gennemsnitlige sigtedybdeværdier samt klassifikation i
henhold til Miljøstyrelsens inddeling.
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Gennemsnit
af
sigtedybde
m

Klassifikation

Almind sø

5,3

A

Brassø

1,1

C (B)

Sønavn

i
A, B og C søer

~ 1,2

C

Hald sø

3,2

B

Hinge sø

0,6

C

-

B

Nørresø (Viborg)

1,7

B

Salten langsø

1,4

B

Silkeborg
langsø

0,8

C

^ 1,0

C

Slåensø

6,0

A

Søbygård sø

1,5

C

Søndersø (Viborg)

1,1

C

Tange sø I

1,1

C

Tange sø II

0,8

C

Thorsø

1/7

B (A)

Vedsø

1,1

B

Ve s sø

1,6

B

Ørn sø

1,0

C

Bryrup langsø

Mossø

Skanderborg sø
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1.4.6

KVIKSØLV, ANDRE TUNGMETALLER SAMT

DDT OG PCB

SEDIMENTER
I udvalgte sedimentprøver (bundprøver) fra søer og
vandløb er kviksølvindholdet samt indholdet af andre
tungmetaller undersøgt. Silkeborg langsø, Tange sø
og Tange å er belastet med kviksølv, og Skanderborgsøerne, Ørn sø og Silkeborg langsø er belastet med
kobber. Endelig viser Silkeborg langsø belastning
med nikkel.
FISK

'

Kviksølvindholdet i fisk fra Tange sø og Silkeborg
langsø viser en nedgang i akkumuleringstilvæksten på ca.
6 gange i forhold til tidligere undersøgelser (1968)
og de fundne koncentrationer ligger på niveau med eller
under de af WHO og FDA angivne vejledende grænseværdier.
Indholdet af DDT og PCB er undersøgt i de samme fisk,
som er vurderet ved kviksølvundersøgelsen, og indholdet
af DDT og PCB i de undersøgte fisk ligger væsentligt
under de kritiske grænseværdier.

1.4.7

VANDKVALITET - HYGIEJNE

Der er gennemført et hygiejnisk måleprogram ved hovedstationerne i systemet. Dette afspejler tydeligt, hvor
der sker "direkte" spildevandstilførsler. Såfremt bakterierne tilført med spildevandet passerer søbassiner
med mulighed for længere tids ophold og sedimentation,
reduceres bakteriemængden væsentligt. Gudenåen kan så-
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ledes opdeles i to afsnit, et afsnit med søer og et
uden. Det første strækker sig til og med Tange sø det andet efter Tange sø inklusive Nørreåen efter Viborg
samt Hadsten lilleå. Den hygiejniske vandkvalitet opfylder kun ved få af hovedstationerne de hygiejniske
krav til badevand - men ved de egentlige badeområder
i søerne, for eksempel Almind sø, Hinge sø, Knud sø
m.fl. er der gode hygiejniske forhold,

1:4.8

DAMBRUGSUNDERSØGELSEN

Til belysning af recipientreaktioner over for de tilførte stofbidrag er der på Bregnholm mølle dambrug.
Mattrup å, udført intensive detailundersøgelser med det
formål at belyse:
effekt af udledning af iltforbrugende stoffer samt næringsstoffer,
effekt af slamakkumulering og sedimentation,
transportveje gennem det betragtede økosystem for: ilt, næringsstoffer og organisk
stof.

Undersøgelsen har vist, at dambrugsdrift forøger recipientens transport af ammoniakkvælstof, total organisk
kvælstof, ortofosfat, total-fosfor samt kemisk og biokemisk iltforbrug. Der er i den forbindelse konstateret,
at der er en nøje sammenhæng mellem tilførte fodermængder og det umiddelbare fodertab,
I forbindelse med opgørelsen af Gudenåsystemets stofkilder
(afsnit 1.5.4) er der for 71 dambrug vurderet udledningsmængderne af organisk stof, fosfor og kvælstof.
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1.5

GUDENÅSYSTEMET - FORURENINGSKILDER OG
STOFTRANSPORTER

1.5.1

1974

FORURENINGSKOMPONENTER

Forureningskomponenterne, deres art og virkning er
gennemgået som en introduktion til forureningskildeundersøgelserne ,

1.5.2

FORURENINGSKILDER - SPILDEVAND

Af Gudenåoplandets ca. 240 bysamfund belaster de ca.
40 byer systemet med spildevand svarende til 240,000
PE (personækvivalenter) eller ca, 70 % af den samlede
spildevandsbelastning,
RENSNINGSANLÆG
Der er foretaget spildevandsundersøgelser på 33 af disse
byers rensningsanlæg med henblik på at vurdere anlæggenes effektivitet, stofudledning samt slamforhold vedrørende tungmetalkoncentrationer,
Rensningsanlæggene i Tørring, Klovborg, Silkeborg, Åle,
Hammel, Ulstrup og Rødkjærsbro var i undersøgelsesperioden overbelastede og udledte større mængder kvælstof,
fosfor og/eller organisk stof i forhold til, hvad der
under normale driftsforhold måtte forventes.
Undersøgelsen af tungmetalindholdet fra 26 af rensningsanlæggene viste
at chromindholdet i slam var højt i Silkeborg,
Kjellerup og Bjerringbro,
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at kobberindholdet i slam var højt i
Ry,
at kviksølvindholdet i slam var højt i
Kjellerup og havde noget forhøjet niveau
i Silkeborg, Skanderborg, Østbirk, Tange
og Tørring,
1

at nikkelindholdet i slam fra Silkeborg
og Bjerringbro var højt,

Tungmetaludlederne har i flere tilfælde umiddelbart
kunnet udpeges, og kommunerne har iværksat kildekontrol med henblik på at finde samtlige tungmetaludledere.
Rensningsanlæggenes evne til at reducere bakterier er
blevet vurderet, og den hyppigst forekommende værdi
for E. coli i det rensede spildevand var på 10 pr. 100
ml, svarende til hvad man normalt ville forvente fra
mekanisk-biologiske rensningsanlæg ved vinterdrift.
HOSPITALER
Afløbsvandet fra hospitalerne i Brædstrup, Silkeborg
og Kjellerup blev undersøgt, og det konstateredes, at
der var et stort vandforbrug på mellem 177 m 3 - 275 m 3
pr. seng pr. år, ekskl. vand til vaskerier. Een persons normale årlige vandforbrug er ca, 70 m , Hospitalsspildevandets indhold af kemiske stoffer afveg ikke
fra normalt husspildevand, når undtages tungmetallerne
kviksølv og sølv. Fra alle hospitaler udledtes betragtelige mængder kviksølv, stammende fra præparater, reagenser, termometre m.v.. Sølv udledtes i forbindelse med
skyllevand fra røntgenafdelingerne og blev fundet i
to af afløbene i forhøjede koncentrationer.
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I På de undersøgte hospitaler er der i dag taget
initiativ til at nedbringe vandforbrug og udslip
af kviksølv og sølv.
PAPIR- OG PAPFABRIKKER
I Gudenåoplandet findes tre papir- og papfabrikker,
der alle har selvstændig spildevandsudledning.
Fabrikkernes afløbsvand blev undersøgt for at afgøre
mængden og arten af de forurenende stoffer, som udledes fra disse virksomheder,
I nedenstående skema er anført de registrerede døgnmængder :

i
Silkeborg
Papirfabrik

J. Smiths
Papfabrik

Vilholt
Papfabrik

Remstrup å

Nørre å

Gudenå, Mossø

kg

kg

kg
Total-kvælstof
Total-fosfor

10,8

1,0

3,2

2,2

0,2

0,9

Org. stof (BI )

280

47

103

Org. stof (COD)

499

107

267

Suspenderet stof

585

Tørstof

2600

VANDMÆNGDE

7171

82,5
343

m"^

1071 m^

460
929

1754 m"^
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De udledte næringsstofmængder er relativt små og nedbrydningen af organisk stof skønnes ikke at ville få
væsentlig indflydelse på recipienterne - undtaget dog
Nørreå, der ikke bør belastes yderligere med organisk
stof.
Slammet fra virksomhederne er blevet analyseret for
tungmetalindhold - og i Silkeborg papirfabriks slam
er konstateret et forhøjet chrom- og kobberindhold.
Kviksølv, der tidligere er registreret i forbindelse
med kviksølvundersøgelserne i Silkeborg langsø og Remstrup å, fandtes kun i lave koncentrationer i det undersøgte slam.
FJERKRÆSLAGTERI
Afløbsvandet fra Post Fjerkræslagteri i Holmstol - der
udledes separat efter biologisk rensning - blev undersøgt,
og der konstateredes:
Rensningsanlæggets rensningseffekt vedrørende
organisk stof var 80 % (februar måned) og der
udledtes i alt
org. stof (BI^)

9 kg/døgn

kvælstof

4 kg/døgn

fosfor

0,6 kg/døgn

Næringsstofmængderne er relativt beskedne, og recipienten Dalby bæk karakteriseres efter udledningen som
værende svagt forurenet.
MEJERIER
Der er ikke gennemført undersøgelser på mejerier, men på
grundlag af oplysninger om indvejet mælkemængde og rensningsanlæg kan belastningen fra 10 mejerier med egen udledning opgøres til
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org. stof (BI^)

130

tons/år

total-kvælstof

5,0

tons/år

total-fosfor

1,3

tons/år

Næringsstofmængderne er relativt små, men mængden af organisk stof er af en sådan størrelse, at mejerispildevandsudledningerne må forventes at forringe mindre
vandløbs vandkvalitet - hvilket de af amtsvandinspektoraterne gennemførte kommuneundersøgelser bekræfter.

1.5.3

FORURENINGSKILDER - REGNVAND

Der er gennemført undersøgelser af regnvandsafstrømning fra separat og fælles kloakerede områder for at
få et indtryk af forureningskomponenter og -mængder,
som under regnvejr tilføres recipienterne.
For et blandet industri- og lavt bebygget beboelsesområde i Viborg med separatsystem er der fundet følgende maksimale og gennemsnitskoncentrationer i mg/l
af:
Maksimale
værdier

Organisk stof COD
-^
perm
Total-fosfor
Total-kvælstof

90
0,9
14

Middel
værdier

25
0,3
5

Den årlige transport til recipienten Nørresø er opgjort
til
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Organisk stof, COD

70 kg/ha/år
L J ^ ^ ILL

Total-fosfor
Total-kvælstof

1 kg/ha/år
14 kg/ha/år

Undersøgelser for opland i Skanderborg viser væsentligt højere (ca. 50 og 100 %) koncentrationer og dermed transport af både kvælstof og fosfor, men dette
områdes særlige topografiske udformning, grønne områder med stejle, let eroderbare slugter, er skyld i
dette. Af andre parametre, der stikprøvevis er målt,
er suspenderet stof, bly og cadmium.
Et særligt forhold er belyst via undersøgelser på Viborg centralrensningsanlæg, nemlig anlæggets dårlige
funktion under regnvejr. På grund af uhensigtsmæssig
udformning - fejlen er nu rettet - skulle store mængder regnvand gennem hele anlægget med en hydraulisk
overbelastning til følge. Resultatet var, at recipienten Nørreå med mellemrum fik tilført fra 5 - 2 0 gange tørvejrsmængden af organisk stof fra rensningsanlægget,
I Gudenåsystemet skønnes regnvandsbelastningen for de
urbaniserede områder foreløbig kun at have lokal effekt. Til brug ved stoftransportvurderingerne er som
indirekte nedbørsbidrag på søflader benyttet 15 kg N/
ha/år og 0,1 kg P/ha/år.

1.5.4

FORURENINGSKILDER - DAMBRUG

Inden for Gudenåoplandet findes 71 dambrug, hvoraf de
63 dambrug var i funktion under undersøgelsesperioden.
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53 dambrug er registreret og fulgt igennem undersøgelsesperioden - og på grund af kendskab til produktionsforhold, fodermængder m.v. er belastningen fra
^ , ,j / ,Q~,^

de enkelte dambrug opqjort områdevis.
De 63 dambrug tilfører i alt Gudenåsystemet:

^'
-U-t3

^"

I ^'T^X)

. /•,

1035 tons organisk stof/år
bo

'^ C m •}-_

-' ^

28 tons fosfor/år
207 tons kvælstof/år.

1.5.5

'^-<. .

v ^^ t-

FORURENINGSKILDER - DIFFUSE KILDER

De diffuse kilder udgøres af næringsstoftilførsler fra
skov- og landbrugsområder og består af overfladeafstrømmende samt gennem drænsystemer og grundvand tilført
fosfor og kvælstof.

Der er gennemført egentlige undersøgelser af afstrømning fra tre områder, og der kom fra disse følgende
mængder kvælstof og fosfor:

N kg/ha/år

P kg/ha/år

Granslev å
(skov og landbrug)

7,0

0,15

14,0

0,17

25,0

0,43

Voelbæk
(landbrug, sandjord)
Gjelbæk
(landbrug, lerjord)
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I det øvrige Gudenåopland er disse værdier stort set
genfundet, idet dog Gudenåens øvre løb, hvor terrænfaldet er meget markant, afviger. Der er her opgjort
en stoftilførsel på 28 kg N/ha/år og 0,9 kg P/ha/år.
Som et led i undersøgelserne ved Voelbæk og Gjelbæk
er der indhentet oplysninger om fosfor og kvælstoftilførsler (gødskning) og afgang (salg af kvæg, korn)
og der er opstillet detaljerede fosfor- og kvælstofbalancer for disse områder.

Det anføres her, at ca.

20 - 40 % af fosforafstrømningen stammer fra toilet-,
køkken- og staldafløb.

1.5.6

STOFTRANSPORTER I SYSTEMET

På grundlag af målinger i en række hovedstationer
samt kendskabet til forureningskilderne og disses
mængder er der opstillet et detaljeret stoftransportregnskab for fosfor og kvælstof. Der redegøres
her for spildevands-, dambrugs- og landbrugsbidrag,
disses størrelse og fordeling. Spildevandsbidraget
vedrørende fosfor kan opdeles i et bidrag fra vaskemidler/polyfosfater af størrelsesordenen 2,2 g/PE/døgn
og et fysiologisk udskilt bidrag af størrelsesordenen
1,6 - 1,8 g/PE/døgn. Ved passage af søer sker der tilbageholdelse af stof ved sedimentation, og på grundlag
af ophobede fosformængder og kendskab til sedimentsammensætningen er sedimenttilvæksten beregnet.
I alt ophobes der ca. 1200 tons kvælstof og 106 tons
fosfor i systemet, og Randers fjord modtog i 1974
3032 tons kvælstof og 201 tons fosfor fra Gudenåoplandet.
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1.6

GUDENÅSYSTEMET -

SYSTEMOPBYGNING

Modelmæssigt er Gudenåsystemet betragtet som et
netværk af strenge

(vandløb) og reaktionsbassiner

(søer). Netværket tilføres stoffer udefra via spildevand, dambrug og landbrugsafstrømning. Et samlet overblik over belastningen af vandløb og søer fås ved hjælp
•af to typer modelbetragtninger

1)

Overordnet stoftransportmodel, der beskriver
stoftilførsler og transporter i systemet
frem til år 2000,

2)

Modeller, der beskriver omsætningsforholdene
i søer og vandløb.

1.6.1

STOFTRANSPORTMODELLEN

stoftransportmodellen fremskriver spildevandsbelastningen til år 2000, udfra skønnede befolkningsudviklinger
og udfra skønnede belastningsforøgelser pr. person med
kvælstof, fosfor og vandmængde.
Belastningsbidragene fra dambrug og landbrug regnes uændrede frem til år 2000.

1.6.2

VANDLØBSMODELLER

Modelberegninger for vandløb er foretaget på lokalt plan
i systemet for at belyse de umiddelbare påvirkninger af
iltforholdene i forskellige vandløbsstrækninger, som giv-

