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SØER I GUDENÅENS VANDSYSTEM

En kort beskrivelse af økologiske forhold, herunder
forureningstilstanden, i de enkelte søer i Gudenåens
vandsystem.

Gudenåkomitéen. Rapport nr. 1.
Rapport udarbejdet af:

Arhus amtskommune, vandvæsenet
Viborg amtskommune, vandvæsenet
Vejle amtskommune, forvaltningen for teknik og miljø,

Arhus 1982
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INDLEDNING
Indhold.
Denne rapport indeholder en kortfattet omtale af de enkelte søer 1 Gudenåens
vandsystem.
Der er lagt vægt på at beskrive de økologiske forhold i søerne, herunder forureningstilstanden, i et kortfattet sprog med konkrete oplysninger om den enkelte sø. Det er hensigten, at rapporten skal kunne læses uden særlige faglige forudsætninger ud over en interesse for søerne. Fagudtryk er dog anvendt
i det omfang, det har været nødvendigt for at beskrive forholdene i søerne.
En ordliste findes bag i rapporten.

Opbygning.
Omtalen af den enkelte sø fylder 2 sider, og består dels af en side med beskrivelse af søen og dels af en side med et kort over søen og dens omgivelser
og med en skematisk angivelse af karakteristiske fysiske og kemiske forhold.
Beliggenheden af den enkelte sø er dels vist på et oversigtskort (1:200.000,
1 km = 0,5 cm) og dels på et detailkort over søen og dens nærmeste omgivelser.

Skemaet over de fysisk-kemiske forhold indeholder oplysninger om søens størrelse og dybdeforhold og om vandets opholdstid i søen. Desuden er anført tal for
indholdet af fosfor og kvælstofforbindelser i overfladevandet og for vandets
gennemsigtighed (sigtdybde). I skemaerne er også anført værdier for planktonalgemængden i søvandet (målt ved klorofylindholdet) og for produktionen af
planktonalger.
Alle disse data findes dog ikke for alle søerne. En del af skemaerne er derfor kun delvist udfyldte.
Søerne er omtalt i rækkefølge, således at søer fra samme område er omtalt umiddelbart efter hinanden. Søerne er således i rapporten opdelt i grupper efter følgende områdeopdeling:

3

Mattrup å's opland
Gudenå's øvre del
Skanderborg-området
Salten å's opland
Ry - Silkeborg-området
Området nedstrøms Silkeborg
Vib org-området
En alfabetisk liste over søerne med henvisning til sidetal i rapporten findes
bag i rapporten.

Kilder til oplysninger.
Datamaterialet i denne rapport stammer hovedsageligt fra amtskommunernes tilsyn med forureningstilstanden i søerne og fra data indsamlet ved Gudenåundersøgelsen i 1973-75. En del data stammer dog fra videnskabelige undersøgelser
af enkelte søer i området.
Oplysningerne i teksten stammer fra de samme kilder, samt fra et generelt
kendskab til og iagttagelser af den enkelte sø.

Administrativ baggrund.
Af Århus, Viborg og Vejle amtsråd er der udpeget en Gudenåkomité, der skal
formidle den kontakt mellem de tre amtsråd, som er nødvendig for bl.a, recipientkvalitetsplanlægning og spildevandsplanlægning i Gudenåsysternet og dets opland. Gudenåkomitéen består af politikere og teknikere fra de tre amtskommuner. Komitéens sekretariat er hos Århus amtskommune, amtsvandvæsenet. Lyseng
Allé 1, 8270 Højbjerg (telf. (06) 27 33 44).
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MORFOMETRISKE DATA:

RSBV SØ

km^

vandspejlskote
over DNN
m

max.
dybde
m

middeldybde
m

0,046

73

8,6

3-4

søareal

vandets
opholdstid
døgn

opland
til afløb
km=

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET:
RflBV SØ
klorofyl
naeringssaltkoncentrationer
sigtdybde
planktonprimærmaxisommer
minisommerproduktion
total N
uorg. N
ortho P
total P
mum
gnsnt."
gensnt.
mum
mg/l
g C/mVår
mg/I
m
m
/^g/i
M9l\
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RÆV
Ræv sø er en lille, næringsfattig,
klarvandet sø, beliggende ved Bryrup umiddelbart Øst for hovedopholdslinien for isen under den seneste istid. Søen er hovedsageligt
omgivet af skov.
Ræv sø ligger i et udvasket sandområde. Bikarbonatindholdet i søvandet er derfor meget lavt, og botanisk karakteriseres søen bedst som
en Lobelia sø. Mest karakteristisk
er grundskudsplanterne strandbo,
lobelie og brasenføde.
Der er ingen tilløb og afløb til
Ræv sø. Dog løber der et lille
vandløb med retning mod søen, men
det siver i jorden, inden det når
frem til søen. Det er således usik-

S0
kert, om dette vand siver ind i søen,
og om næringssaltindholdet i vandløbet virker eutrofierende på Ræv sø.
Ræv sø påvirkes af badning, idet vegetationen på badestederne er slidt
bort. Desuden påvirkes søbredden af
tidvis færdsel med heste og knallerter.
På grund af det lave incihold af bikarbonat i vandet og på grund af indholdet af svovlsyre i nedbøren er der
fare for en forsuring af Ræv sø.
Ræv sø er målsat som et naturvidenskabeligt referenceområde. Bortset
fra ovennævnte påvirkninger må målsætningen anses for at være opfyldt.
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MORFOMETRISKE DATA:

GraHC LangSØ

km=

vandspejlskote
over DNN
m

max.
dybde
m

0,12

74

11

søareal

klorofyl

som me rgensnt.
m

minimum
m

4

sommer
gnsnt.

maximum

vandets
opholdstid
døgn

middeldybde
ni

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET:
sigtdybde

-^ _-^ '

GraHC LaflgSØ

planktonprimærproduktion
g C/mVår

25

opland
til afløb
km'

næringssaltkoncentrationer
total P

ortho P
/^g/i

total N
mg/l

uorg. N
mg/l

GRÅNE
Gråne Langsø ligger i en dal vest for
Bryrup i den øverste del af Mattrup
å's afstrømningsområde tæt ved isens
hovedopholdslinie under den seneste
istid.
• Gråne Langsø er formentlig den mest
klarvandede sø i Danmark. Ved Nygaards undersøgelser i 1950-62 fandtes ofte sommersigtdybder på omkring
11 m. Den mindst målte sigtdybde var
4 m under et gulalgemaximum.
I sommerperioden er søens vanc3masser
temperaturlagdelte. På grund af den
meget lille algeproduktion og på grund
af det meget klare vand sker der ikke
noget særligt iltsvind i bundvandet i
sommerperioden. Der kan endog forekomme overmætning af ilt i bundvandet
som følge af fotosyntese af fytoplankton i bundvandet og af mosser og
kransnålsalger på søbunden.
I botanisk henseende er Gråne Langsø
en Lobelia sø. Fra søbredden ud til
en vanddybde på ca. 5 m er søbunden
dækket af de stedsegrønne grundskudsplanter, tvepibet lobelie, strandbo
og brasenføde. Derimod findes der
praktisk taget ikke rørsump langs søbredden. Produktionen af grundskudsplanter er sandsynligvis større end
planktonproduktionen, og forekomsten
af disse planter hænger sammen med,
at indholdet af bikarbonat i vandet
er meget lavt. Grundskudsplanterne
får normalt deres kulstofbehov dækket ved optagelse af kuldioxyd fra sedimentet gennem rødderne.

LANGS
I vandkemisk henseende er Gråne Langsø
en moderat sur sø med et meget lavt
indhold af bikarbonat og af kvælstof
og fosfor. De kvantitativt vigtigste
stoffer i vandet er natrium og klorid,
der hovedsageligt tilføres med nedbøren.
Af karakteristiske større dyr i vandet
i Gråne Langsø kan nævnes aborren, som
er den eneste fiskeart i søen, og flodkrebs .
At Gråne Langsø er forblevet en uforurenet, meget klarvandet sø skyldes, at
vandtilførslen til søen udelukkende
sker i form af grundvandstilførsel og
necSbØr, og at der ikke er sket opdyrkning af arealerne rundt om søen.
En kulturpåvirkning, det vil sige en
forurening, af Gråne Langsø kan ske ved
forsuring gennem nedbøren eller ved en
ændring af udnyttelsen af arealerne
rundt om søen, f.eks. gennem skovgødskning eller ændret mønster for skovdrift.
Badning i søen vil medføre, at grundskudsplanterne bliver slidt bort på badestederne.
I recipientkvalitetsplanen er Gråne Langsø målsat som et naturvidenskabeligt
referenceområde og som fiskevand for ikke-laksefisk. Målsætningen må anses for
at være opflydt. Søen er dog ikke egnet
som fiskevand.

REFERENCER:
Nygaard, G. (1965): Hydrographic studies, especially on the carbon dioxide system,
in Gråne Langsø. - Biol. skr. Kgl. Dan. Vidensk. selsk. skr.
14 (2). 110 pp.
Nygaard, G. & Sand Jensen, K. (1981): Light climate and metabolism of Nitella flexilis
(L.) AG. in the bottom water of oligotrophie Lake Grane Langsø,
Denmark - Int. Revne ges. Hydrobiol- 66, 685-699.
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MORFOMETRISKE DATA:

K a l g a f d S0

km^

vandspejlskote
over DNN
m

0,105

74

søareal

middeldybde
m

max.
dybde
m

opland
til afløb
km^

vandets
opholdstid
døgn

4,6

11

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET:
K a l g a r d SØ 1 9 7 7
næringssaltkoncentrationer
klorofyl
sigtdybde
planktonprimærmaxisommer
minisommeruorg. N
total N
produktion
ortho P
total P
mum
gnsnt.
mum
gensnt.
mg/l
mg/l
g C/m^/år
/^g/i
m
MQt\
m
/^g/i

5

2,2

10

45

32

0-17
-4
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KALGARD
Kaigård sø ligger i en dal vest
for Bryrup i den øverste del af
Mattrup å's afstrømningsområde
tæt ved isens hovedopholdslinie
under den seneste istid.
Der findes ingen vedvarende overjordiske tilløb til eller afløb
fra Kaigård sø. Vandtilførslen
sker således gennem nedbør og gen
nem underjordisk indsivning.
Kaigård sø er en moderat sur, næringsfattig sø med et lavt indhold af bikarbonat, fosfor og
kvælstof i vandet. I sommerperioden er søens vancSmasser temperaturlagdelte . Sommersigtdybden er
normalt 4 - 6 m. Lagdelingen og
det klare overfladevand muliggør
udviklingen af algemaxima på dybder fra 6-9 m med klorofylkoncentrationer på 30-100 lig/l, mens
klorofylkoncentrationer i overfladevandet normalt er ca. 5 ]ig/
1. At algekoncentrationen i dybdevandet kan blive høj, skyldes
frigørelsen af næringssalte fra
sedimentet. I bundvandet er der
konstateret iltfrie forhold på
dybder større end 9 m.
I botanisk henseende er Kaigård
sø en Lobelia sø. Fra søbredden
ud til en vanddybde på ca. 4,5
m, det vil sige; på ca. 40% af
søens areal, er søbunden dækket
af de stedsegrønne grundskudsplanter tvepibet lobelie, strandbo og brasenføde. Produktionen af

SØ
disse planter er formentlig mindst
af samme størrelse som planktonproduktionen. Derimod findes der
praktisk taget ikke nogen rørsiomp
langs søbredden. I modsætning til
Grane Langsø findes der ingen vegetation i søbunden i den dybeste del
af søen.
hf karakteristiske større dyr i søen kan nævnes aborren, som formentlig er den eneste fiskeart i søen,
samt flodkrebs.
At Kaigård sø er forblevet en uforurenet, klarvandet sø, skyldes, at
der ikke findes overjordiske tilløb,
og at der ikke er sket opdyrkning
af hede og plantagearealerne rundt
om søen.
En kulturpåvirkning, det vil sige
en forurening, af Kaigård sø kan
ske ved forsuring gennem nedbøren
eller ved en ændring af udnyttelsen
af arealerne rundt om søen, f.eks.
gennem skovgødskning eller ændret
skovdrift. Badning i søen har medført, at grundskudsplanterne er
slidt bort på badestederne.
I recipientkvalitetsplanen er Kaigård sø målsat som et naturvidenskabeligt referenceområde og som
fiskevand for ikke-laksefisk. Målsætningen må anses for at være opfyldt. Søen er dog ikke egnet som
fiskevand.

REFERENCE:
Søndergård, M. & Sand-Jensen, K. (1979): Physicochemical environment, phytoplankton biomass and production in oligotrophie, softwater
Lake Kalgaard, Denmark. - Hydrobiologia 63^, 241-253.
Sand-Jensen, K. & Søndergård, M. (1979): Distribution and quantitative development of aquatic macrophytes in relation to sediment in
oligotrophie Lake Kalgaard, Denmark. - Freshwater Biology
9, 1-11.
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MORFOMETRISKE DATA:

K O H g SØ

km'

vandspejlskote
over DNN
m

max.
dybde
m

middeldybde
m

0,044

75

9,3

4,8

søareal

vandets
opholdstid
døgn

opland
til afløb
km^

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET:
K O H g SØ
næringssaltkoncentrationer
klorofyl
sigtdybde
planktonprimærmaxisommer
som me rminitotal N
uorg. N
produktion
ortho P
total P
mum
gnsnt.
mum
gensnt.
mg/l
g
C/mVår
mg/l
m
Mgl\
m
/^g/i
/^g/i

n
KONG

sø

Kong sø er en lille, næringsfattig,
klarvandet sø beliggende ved Bryrup
ikke langt fra hovedopholdslinien
for isen under den seneste istid.
Søen er omgivet af hede og nåleskov.

Selv om Kong sø er en næringsfattig
og klarvandet sø, sker der dog en
nedbrydning af så store mængder af
organisk stof i bundlagene, at iltindholdet her om sommeren ofte er
meget lavt.

Kong sø ligger i et udvasket sandområde. Bikarbonatindholdet i søvandet er derfor meget lavt, og botanisk karakteriseres søen bedst
som en Lobelia sø. Mest karakteristisk er grundskudsplanterne
strandbo, lobelie og brasenføde.

På grund af det lave indhold af bikarbonat i søvandet og på grund af
indholdet af svovlsyre i necibøren er
der fare for en forsuring af Kong sø.

Kong sø modtager et lille tilløb
fra den opstrøms beliggende Kaigård sø. Vandføringen i tilløb og
afløb er dog ringe, og vandets opholdstid i søen er derfor lang.

Kong sø er målsat som et naturvidenskabeligt referenceområde. Bortset
fra en eventuel forsuring er målsætningen opfyldt.
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MORFOMETRISKE DATA:

^

A " '

T o r u p SØ

km^

vandspejlskote
vandsDellskote
over DNN
m

max.
max.
dybde
m

middeldybde
m

vandets
opholdstid
døgn

0,18

75,6

9,7

4,4

ca. 900

søareal
Søareal

opland
til afløb
km^

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET:
T O r u p SØ 1 9 7 9
nærlngssaitkoncentrationer
klorofyl
sigtdybde
planktonprimærmaxisommer
minisommeruorg. N
ortho P total N
produktion
total P
mum
mum
gensnt.
gnsnt.
mg/l
mg/l
g
G/m^/år
//g/l
m
//g/l
m
figl\

1,0

0,75

42

69

271

110-270

3-100

1,3-5,1

0-0,3
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TORUP

SØ

Torup Sø er beliggencSe tæt ved isens
hovedopholdslinie under den seneste
istid, sydvest for Vrads på amtsgrænsen mellem Århus og Vejle amtskommuner.
Søen har afløb til Gudenåen gennem
Boest bæk og Mattrup å. Vandføringen
i afløbet fra søen er ringe, i sommerperioden 0-5 1/sek.
Søen er omgivet af marker og småplantager. Ved den sydlige ende tillige
et sumpet engområde. Søen ligger i et
område, som anses for særligt værdifuldt i fredningsmæssig henseende.

Primærproduktionen er i 1979 målt til
271 g c/m /år. Sommergennemsnitssigtdybden er 1 m. Efter forureningstilstand må søen karakteriseres som en
C-sø.
I recipientkvalitetsplanen er Torup
sø målsat som egnet til naturvidenskabelige studier, undervisningsformål og rekreative formål, samt egnet
som fiskevand. Med den nuværende forureningstilstand er det tvivlsomt om
søen opfylder målsætningen.

Den største målte dybde i søen er
ca. 9 m. Søen har en langstrakt, regelmæssig form. VancSmassen i søen er
i sommerperioden temperaturlagdelt
med springlag i ca. 6 m dybde og med
lave iltkoncentrationer, dog forekommer også om sommeren perioder med
totalcirkulation i søens vandmasser,
formentlig som følge af vindpåvirkning.
Næringssaltkoncentrationen i søvandet
er relativt højt i betragtning af, at
søen ikke modtager tilløb af spildevand fra samlede bebyggelser. Det er
dog muligt, at der sker en vis tilledning fra enkeltliggende huse og
gårde omkring søen.

REFERENCER:
Vejle amtskommune (1976):
Vejle amtskommune (1979):
Vejle amts vandinspektorat (1973):

Foreløbig recipientplan for Vejle amt
Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1978
Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1973

iderVirkM)v

iHvejsel

MORFOMETRISKE DATA:

H a l l C SØ

km'

vandspejlskote
over DNN
m

max.
dybde
m

middeldybde
m

vandets
opholdstid
døgn

opland
til afløb
km=

0,31

68,0

3,8

2,3

40

23

søareal

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET:
H a l l e SØ 1 9 7 8
næringssaltkoncentrationer
klorofyl
sigtdybde
planktonprimærmaxisommer
minisommertotal N
uorg. N
ortho P
produktion
total P
mum
gnsnt.
mum
gensnt.
mg/l
mg/l
g C/mVår
/^g/i
m
m
/^g/i

1,5

1,0

33

82

353

70-230

10-75

0,8-4,0

0-2,4
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HALLE
Halle Sø er beliggende i Brædstrup
og Nr. Snede kommuner i Vejle amt,
og har tilløb fra Boest Bæk med afløb til Gudenåen gennem Mattrup Å.
Vandføringen i afløbet fra søen udgør
i sommerperioden ca. 75 l/sek.
Søen er beliggende i et tunneldalsystem, der gennemstrømmes af Mattrup Å. Halle Sø afgrænses mod nordøst af skråninger med løvskov og
med nord med nåleskov. På sydsiden
ligger der et dambrug, omgivet af
buskbevoksede skrænter. Ved den
nordlige bred af søen findes en del
rørskov og pilekrat og ved den sydlige bred et mindre moseområde.'

SØ
Amtskommunen vil fremover følge udviklingen i søens tilstand til vurdering af, om de fastsatte krav er tilstrækkelige til opnåelse af en forbedring af forureningstilstanden i søen.
I recipientkvalitetsplanen er Halle
Sø målsat som egnet til naturvidenskabelige studier, undervisningsformål og rekreative formål samt
egnet som fiskevand. Minimumssigtdybden må ikke være mindre end 1 m.
Bedømt på baggrund af undersøgelserne i 1978 er målsætningen ikke opfyldt.

Opholdstiden i Halle Sø er målt i 1979
ved dosering af sportsoffet lanthan
i indløbet til søen og analysering af
sporstoffet i afløbet. Middelopholdstiden måltes til ca. 40 døgn.
Halle Sø er en eutrofieret sø med en
stor algemængde og med uklart vand. I
algernes vækstsæson er sigtdybden således omkring 1ra.Den væsentligste
årsag til den store algemængde er
fosfortilførslen fra dambrug til
søen. Således udgør fosforbelastningen fra dambrugsdrift ca. 70% af
den totale fosforbelastning af søen.
Der er i alt 5 dambrug, der udleder
spildevand til søen enten direkte
eller gennem Boest Bæk. En forbedring af søens tilstand forudsætter
en reduktion af fosforudledningen
fra dambrugene og amtskommunen har
bl.a. på baggrund heraf fastsat krav
til fosforindholdet i dambrugenes
afløbsvand.

REFERENCER:
Isotopcentralen/ATV (1979): Måling af initialt opblandingsforløb i Rørbæk
Sø og opholdstidsfordeling i Rørbæk Sø, Nedersø
Halle Sø.
Vejle amtskommune (1976):
Foreløbig recipientkvalitetsplan for Vejle amt.
Vejle amtskommune (1979):
Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1978.
Vejle amts vandinspektorat (1973):
Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1973.
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MORFOMETRISKE DATA:

StigSholm SØ

km'

vandspejlskote
over DNN
m

max.
dybde
m

middeldybde
m

vandets
opholdstid
døgn

opland
til afløb
km=

0,27

68

1,2

1,1

43

45

søareal

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET:
klorofyl

sigtdybde
sommergensnt.
m

minimum
m

sommer
gnsnt.
/^g/i

maximum
//g/l

0,8

0,4

18

24

StlgSholm SØ 1978

planktonprimærproduktion
g G/mVår

nseringssaltkoncentratloner
total P
MQn

ortho P
//g/l

total N
mg/l

uorg. N
mg/l

30-470

10-100

0,8-4,2

0-2,8

