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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 for

ureningstilstanden, i et kortfattet sprog med konkrete oplysninger om den en

kelte sø. Det er hensigten, at rapporten skal kunne læses uden særlige fagli

ge 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 be

skrivelse 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 størrel

se 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 plankton

algemængden i søvandet (målt ved klorofylindholdet) og for produktionen af 

planktonalger. 

Alle disse data findes dog ikke for alle søerne. En del af skemaerne er der

for kun delvist udfyldte. 

Søerne er omtalt i rækkefølge, således at søer fra samme område er omtalt u-

middelbart efter hinanden. Søerne er således i rapporten opdelt i grupper ef

ter følgende områdeopdeling: 
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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 til

syn med forureningstilstanden i søerne og fra data indsamlet ved Gudenåunder

søgelsen 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, recipi

entkvalitetsplanlægning og spildevandsplanlægning i Gudenåsysternet og dets op

land. Gudenåkomitéen består af politikere og teknikere fra de tre amtskommu

ner. 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 

søareal 

km^ 

0,046 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

73 

max. 
dybde 

m 

8,6 

middel
dybde 

m 

3-4 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km= 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: RflBV SØ 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

klorofyl 

sommer 
gnsnt." 

maxi
mum 
M9l\ 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

naeringssaltkoncentrationer 

total P ortho P 
/̂ g/i 

total N 
mg/I 

uorg. N 
mg/l 
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R Æ V 

Ræv sø er en lille, næringsfattig, 
klarvandet sø, beliggende ved Bry
rup umiddelbart Øst for hovedop-
holdslinien for isen under den se
neste istid. Søen er hovedsageligt 
omgivet af skov. 

Ræv sø ligger i et udvasket sandom
råde. Bikarbonatindholdet i søvan
det er derfor meget lavt, og bota
nisk 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-

S 0 

kert, om dette vand siver ind i søen, 
og om næringssaltindholdet i vandlø
bet virker eutrofierende på Ræv sø. 

Ræv sø påvirkes af badning, idet ve
getationen på badestederne er slidt 
bort. Desuden påvirkes søbredden af 
tidvis færdsel med heste og knaller
ter. 

På grund af det lave incihold af bikar
bonat i vandet og på grund af indhol
det af svovlsyre i nedbøren er der 
fare for en forsuring af Ræv sø. 

Ræv sø er målsat som et naturviden
skabeligt referenceområde. Bortset 
fra ovennævnte påvirkninger må mål
sætningen anses for at være opfyldt. 
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MORFOMETRISKE DATA: G r a H C L a n g S Ø 

søareal 

km= 

0,12 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

74 

max. 
dybde 

m 

11 

middel
dybde 

ni 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km' 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: G r a H C L a f l g S Ø 
sigtdybde 

som me r-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

4 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

maxi
mum 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

25 

næringssaltkoncentrationer 

total P ortho P 
/^g/i 

total N 
mg/l 

uorg. N 
mg/l 
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G R Å N E L A N G S 

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 Ny
gaards undersøgelser i 1950-62 fand
tes 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 fore
komme overmætning af ilt i bundvandet 
som følge af fotosyntese af fytoplank-
ton 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 grundskuds-
planter, tvepibet lobelie, strandbo 
og brasenføde. Derimod findes der 
praktisk taget ikke rørsump langs sø
bredden. Produktionen af grundskuds-
planter 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 dæk
ket ved optagelse af kuldioxyd fra se
dimentet gennem rødderne. 

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 nedbø
ren. 

Af karakteristiske større dyr i vandet 
i Gråne Langsø kan nævnes aborren, som 
er den eneste fiskeart i søen, og flod
krebs . 

At Gråne Langsø er forblevet en uforu
renet, meget klarvandet sø skyldes, at 
vandtilførslen til søen udelukkende 
sker i form af grundvandstilførsel og 
necSbØr, og at der ikke er sket opdyrk
ning 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 skovgødsk
ning eller ændret mønster for skovdrift. 
Badning i søen vil medføre, at grund
skudsplanterne bliver slidt bort på ba
destederne. 

I recipientkvalitetsplanen er Gråne Lang
sø målsat som et naturvidenskabeligt 
referenceområde og som fiskevand for ik-
ke-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 

søareal 

km^ 

0,105 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

74 

max. 
dybde 

m 

11 

middel
dybde 

m 

4,6 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: K a l g a r d SØ 1 9 7 7 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

5 

mini
mum 

m 

2,2 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

10 

maxi
mum 
/̂ g/i 

45 

plankton-
primær

produktion 
g C/m /̂år 

32 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
MQt\ 

ortho P 
/̂ g/i 

total N 
mg/l 

0-17 

uorg. N 
mg/l 

-4 
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K A L G A R D SØ 

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 over
jordiske tilløb til eller afløb 
fra Kaigård sø. Vandtilførslen 
sker således gennem nedbør og gen 
nem underjordisk indsivning. 

Kaigård sø er en moderat sur, næ
ringsfattig sø med et lavt ind
hold af bikarbonat, fosfor og 
kvælstof i vandet. I sommerperi
oden er søens vancSmasser tempera
turlagdelte . Sommersigtdybden er 
normalt 4 - 6 m. Lagdelingen og 
det klare overfladevand muliggør 
udviklingen af algemaxima på dyb
der fra 6-9 m med klorofylkoncen
trationer på 30-100 lig/l, mens 
klorofylkoncentrationer i over
fladevandet normalt er ca. 5 ]ig/ 
1. At algekoncentrationen i dyb
devandet 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 grundskuds-
planter tvepibet lobelie, strand
bo og brasenføde. Produktionen af 

REFERENCE: 

Søndergård, M. & Sand-Jensen, K. (1979): Physicochemical environment, phyto-
plankton biomass and production in oligotrophie, softwater 
Lake Kalgaard, Denmark. - Hydrobiologia 63̂ , 241-253. 

Sand-Jensen, K. & Søndergård, M. (1979): Distribution and quantitative deve
lopment of aquatic macrophytes in relation to sediment in 
oligotrophie Lake Kalgaard, Denmark. - Freshwater Biology 
9, 1-11. 

disse planter er formentlig mindst 
af samme størrelse som plankton
produktionen. Derimod findes der 
praktisk taget ikke nogen rørsiomp 
langs søbredden. I modsætning til 
Grane Langsø findes der ingen vege
tation i søbunden i den dybeste del 
af søen. 

hf karakteristiske større dyr i sø
en kan nævnes aborren, som forment
lig er den eneste fiskeart i søen, 
samt flodkrebs. 

At Kaigård sø er forblevet en ufor
urenet, 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 med
ført, at grundskudsplanterne er 
slidt bort på badestederne. 

I recipientkvalitetsplanen er Kai
gård sø målsat som et naturviden
skabeligt referenceområde og som 
fiskevand for ikke-laksefisk. Mål
sætningen må anses for at være op
fyldt. Søen er dog ikke egnet som 
fiskevand. 
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Mål 1 :25 .000 

MORFOMETRISKE DATA: K O H g SØ 

søareal 

km' 

0,044 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

75 

max. 
dybde 

m 

9,3 

middel
dybde 

m 

4,8 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: K O H g SØ 
sigtdybde 

som me r-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

maxi
mum 
/^g/i 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
/^g/i 

ortho P 
Mgl\ 

total N 
mg/l 

uorg. N 
mg/l 
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K O N G 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 nåle
skov. 

Kong sø ligger i et udvasket sand
område. Bikarbonatindholdet i sø
vandet er derfor meget lavt, og bo
tanisk karakteriseres søen bedst 
som en Lobelia sø. Mest karakte
ristisk er grundskudsplanterne 
strandbo, lobelie og brasenføde. 

Kong sø modtager et lille tilløb 
fra den opstrøms beliggende Kai
gård sø. Vandføringen i tilløb og 
afløb er dog ringe, og vandets op
holdstid i søen er derfor lang. 

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 ilt
indholdet her om sommeren ofte er 
meget lavt. 

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

Kong sø er målsat som et naturviden
skabeligt referenceområde. Bortset 
fra en eventuel forsuring er målsæt
ningen opfyldt. 



' ""'̂ v^^ '̂̂ S^^?^ 

fdmmerby j v - ' >->^i 

_^ U , Addil SkDv 

^ ^ S x / y i ! lj/y'Sukketio>Mrr 
HemOdile 

r l i o v e d X ' S - ^ ' ' ^ ' ' ' ' 

1 2 2 , 

j , rtf"" - - i -iiniJfiolniHDved ' °''''^" MoSSO 
|j/y"Sukket10>Mrr ^ I 
/ |4iillu"(l SkDvVfiotup Sko^ ' >cs Hem Odile 

o , StiQshoInt — / T . ^ ^ 
Boest Si>K\ I Gfædstfuij 

Worre^iie<Je\ 

Fængsel / ^<:Sif bferib^ri ip V+ / 1 i i - D - ' - i U : ^ A ' " ' " f 

K lo 'bor§^ -^981 X\ ,o . . ' - - ! • 'r"--,rS5ndBt-Arn|!sho 

I ^ •̂̂ ^ ~\'. ^ •T O;̂ '̂ ' ̂ !?V J .U" 

lier Kiik|it^\.--—-—^ y yiZ22yS^jl--''r^Jj ^ * " ''^iSZ/Å ••, 

pH^rtsval4r"^ i7^ Y 5 ! 1 4 = ^ ' ^ V ^ 
63 toV/x-'-'-Hjjpnu 

Hundehoved 

/ 

V 

J ' ^ . Yding Skovho 

' " ^ ' " " 'feedve/> "1̂ 1 

Triable) 

Rask 
A'e Kær 

Dorfea " 

N e d e r y r ^ h d T b ^ 

..j lhave J^WimboJa 

^Hav/unjT / Ossingg 
' l u "Y.XX, "f n ZL - /' ^SrnngtiarjPu— ^ 

Sro l l e l up ^ A " ' 

MORFOMETRISKE DATA: Torup SØ 

søareal vandsDellskote max. 
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1 • i i r ^ 
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Søareal 

km^ 

0,18 

vandspejlskote 
over DNN 
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75,6 

max. 
dybde 
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middel
dybde 
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4,4 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 900 

opland 
til afløb 

km^ 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: T O r u p SØ 1 9 7 9 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,0 

mini
mum 

m 

0,75 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
figl\ 

42 

maxi
mum 

69 

plankton-
primær

produktion 
g G/m /̂år 

271 

nærlngssaitkoncentrationer 

total P 
//g/l 

110-270 

ortho P 
//g/l 

3-100 

total N 
mg/l 

1,3-5,1 

uorg. N 
mg/l 

0-0,3 
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T O R U P SØ 

Torup Sø er beliggencSe tæt ved isens 
hovedopholdslinie under den seneste 
istid, sydvest for Vrads på amtsgræn
sen mellem Århus og Vejle amtskommuner. 
Søen har afløb til Gudenåen gennem 
Boest bæk og Mattrup å. Vandføringen 
i afløbet fra søen er ringe, i sommer
perioden 0-5 1/sek. 

Søen er omgivet af marker og småplan
tager. Ved den sydlige ende tillige 
et sumpet engområde. Søen ligger i et 
område, som anses for særligt værdi
fuldt i fredningsmæssig henseende. 

Den største målte dybde i søen er 
ca. 9 m. Søen har en langstrakt, re
gelmæssig form. VancSmassen i søen er 
i sommerperioden temperaturlagdelt 
med springlag i ca. 6 m dybde og med 
lave iltkoncentrationer, dog fore
kommer også om sommeren perioder med 
totalcirkulation i søens vandmasser, 
formentlig som følge af vindpåvirk
ning. 

Næringssaltkoncentrationen i søvandet 
er relativt højt i betragtning af, at 
søen ikke modtager tilløb af spilde
vand fra samlede bebyggelser. Det er 
dog muligt, at der sker en vis til
ledning fra enkeltliggende huse og 
gårde omkring søen. 

Primærproduktionen er i 1979 målt til 
271 g c/m /år. Sommergennemsnitssigt-
dybden er 1 m. Efter forureningstil
stand må søen karakteriseres som en 
C-sø. 

I recipientkvalitetsplanen er Torup 
sø målsat som egnet til naturviden
skabelige studier, undervisningsfor
mål og rekreative formål, samt egnet 
som fiskevand. Med den nuværende for
ureningstilstand er det tvivlsomt om 
søen opfylder målsætningen. 

REFERENCER: 

Vejle amtskommune (1976): 
Vejle amtskommune (1979): 
Vejle amts vandinspekto
rat (1973): 

Foreløbig recipientplan for Vejle amt 
Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1978 

Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1973 
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MORFOMETRISKE DATA: H a l l C SØ 

søareal 

km' 

0,31 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

68,0 

max. 
dybde 

m 

3,8 

middel-
dybde 

m 

2,3 

vandets 
opholdstid 

døgn 

40 

opland 
til afløb 

km= 

23 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: H a l l e SØ 1 9 7 8 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,5 

mini
mum 

m 

1,0 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

33 

maxi
mum 
/^g/i 

82 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

353 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
/^g/i 

70-230 

ortho P 

10-75 

total N 
mg/l 

0,8-4,0 

uorg. N 
mg/l 

0-2,4 
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H A L L E SØ 

Halle Sø er beliggende i Brædstrup 
og Nr. Snede kommuner i Vejle amt, 
og har tilløb fra Boest Bæk med af
løb til Gudenåen gennem Mattrup Å. 

Vandføringen i afløbet fra søen udgør 
i sommerperioden ca. 75 l/sek. 

Søen er beliggende i et tunneldal
system, der gennemstrømmes af Matt
rup Å. Halle Sø afgrænses mod nord
øst 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 syd
lige bred et mindre moseområde.' 

Opholdstiden i Halle Sø er målt i 1979 
ved dosering af sportsoffet lanthan 
i indløbet til søen og analysering af 
sporstoffet i afløbet. Middelopholds
tiden måltes til ca. 40 døgn. 

Halle Sø er en eutrofieret sø med en 
stor algemængde og med uklart vand. I 
algernes vækstsæson er sigtdybden så
ledes omkring 1 ra. Den væsentligste 
årsag til den store algemængde er 
fosfortilførslen fra dambrug til 
søen. Således udgør fosforbelast
ningen 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 forbed
ring 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. 

Amtskommunen vil fremover følge ud
viklingen i søens tilstand til vurde
ring af, om de fastsatte krav er til
strækkelige til opnåelse af en forbed
ring af forureningstilstanden i søen. 

I recipientkvalitetsplanen er Halle 
Sø målsat som egnet til naturviden
skabelige studier, undervisnings
formål og rekreative formål samt 
egnet som fiskevand. Minimumssigt-
dybden må ikke være mindre end 1 m. 

Bedømt på baggrund af undersøgelser
ne i 1978 er målsætningen ikke op
fyldt. 

REFERENCER: 

Isotopcentralen/ATV (1979): Måling af initialt opblandingsforløb i Rørbæk 
Sø og opholdstidsfordeling i Rørbæk Sø, Nedersø 
Halle Sø. 
Foreløbig recipientkvalitetsplan for Vejle amt. 
Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1978. 

Vejle amtskommune (1976): 
Vejle amtskommune (1979): 
Vejle amts vandinspekto
rat (1973): 

Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1973. 
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MORFOMETRISKE DATA: StigSholm SØ 
søareal 

km' 

0,27 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

68 

max. 
dybde 

m 

1,2 

middel
dybde 

m 

1,1 

vandets 
opholdstid 

døgn 

43 

opland 
til afløb 

km= 

45 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: StlgSholm SØ 1978 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,8 

mini
mum 

m 

0,4 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
/^g/i 

18 

maxi
mum 
//g/l 

24 

plankton-
primær

produktion 
g G/mVår 

nseringssaltkoncentratloner 

total P 
MQn 

30-470 

ortho P 
//g/l 

10-100 

total N 
mg/l 

0,8-4,2 

uorg. N 
mg/l 

0-2,8 

file:///S/SiothDO
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S T I G S H O L M SØ 

Stigsholm sø er beliggende i Bræd
strup og Nr. Snede kommuner i Vejle 
amt. Søen ligger i samme tunneldal 
som Halle sø og gennemstrømmes af 
Mattrup å. 

Stigsholm sø er meget næringsrig med 
en kraftig rørskov langs søens bred
der. Søen er omgivet af dyrkede marker 
og spredte plantager. Midt i søen 
ligger en lille ø. 

Vandets opholdstid i Stigsholm sø er 
målt i 1980 ved dosering af sporstof
fer i indløbet til søen og analyse
ring af sporstofferne i afløbeb fra 
søen. Undersøgelsen viste, at vand
strømmen gennem søen kan opfattes 
som to parallelle systemer. Igennem 
det ene strømmer ca. 40% af tilløbet 
til søen med en middelopholdstid på 
3 dage, medens den resterende del af 
tilløbet passerer gennem det andet 
system med en middelopholdstid på 55 
dage. Det må antages, at øen i Stigs-
holm sø adskiller de to systemer. 
Opholdstiden for søen som helhed er 
43 dage. 

Spildevandsbelastningen af søen hid
rører næsten udelukkende fra dambrug, 
som bidrager med næsten 60% af den 
samlede fosfortilledning. 

En forbedring af søens forurenings
tilstand vil således ligesom for 
Halle sø forudsætte en reduktion af 
fosforudledningen fra dambrugene. 

I recipientkvalitetsplanen er Stigs-
holm sø målsat som egnet til natur
videnskabelige studier, undervisnings
formål og rekreative formål samt eg
net som fiskevand. Minimumsigtdybden 
må ikke være mindre end 1 m, hvilket 
ikke er opfyldt med den nuværende 
algemængde i søen om sommeren. 

REFERENCER: 

Isotopcentralen/ATV (1980) 

Vejle amtskommune (1976): 
Vejle amtskommune (1979): 
Vejle amts vandinspekto
rat (1973): 

Måling af opholdstidsfordeling i Kulsø og 
Stigsholm sø 
Foreløbig recipientkvalitetsplan for Vejle amt 
Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1978 

Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1973 



MORFOMETRISKE DATA: Gretb jergC SØ 
søareal 

km^ 

0,04 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

78 

max. 
dybde 

m 

2-3 

middel
dybde 

m 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

0,5 

VANDKVALITETSDAl 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

ca.2 

mini
mum 

m 

rA FOR OVERFLADEVANDET: Grc tb j c rge SØ 1981 
klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
//g/l 

19 

maxi
mum 
MQn 

27 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

nærlngssaitkoncentrationer 

total P 
MQn 

197-200 

ortho P 
MQn 

1-12 

total N 
mg/i 

1,2-1,9 

uorg. N 
mg/i 

0-0,6 
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G R E T B J E R G E SØ 

Gretbjerge sø er en lille, lavvan
det sø beliggende ca. 1 km nord for 
Åle by i Tørring-Uldum kommune i 
Vejle amt. 

Søen er næringsfattig og svagt brun
vandet. Der er kun afløb fra søen i 
nedbørsrige perioder. Gretbjerge sø 
er helt omgivet af nåleskovsplantage. 
Søen udnyttes i nogen grad til bad
ning. 

Indholdet af kvælstof og fosfor i 
søvandet er lavt. Vandet er klart og 
surt med pH-værdier på 4,5-5,5, og 
alkaliniteten er under 0,05 mval/1. 
På grund af den lave alkalinitet er 
der fare for en forsuringspåvirkning 
af søen gennem indholdet af svovlsyre 
i nedbøren. 

Gretbjerge sø er ikke målsat i reci
pientkvalitetsplanen, men kan have 
interesse som naturvidenskabeligt re
ferenceområde. Søen opfylder forment
lig de hygiejniske krav til badning, 
idet der ikke sker spildevandsafled
ning til søen. Gretbjerge sø er ikke 
egnet som fiskevand på grund af de 
lave pH-værdier= 

REFERENCE: 

Vejle amtskommunes recipientundersøgelse, 1981. Ikke afrapporteret. 



MORFOMETRISKE DATA: B r c d v a d SØ 

søareal 

km= 

0,18 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

42,3 

max. 
dybde 

m 

2,8 

middel
dybde 

m 

1,0 

vandets 
opholdstid 

døgn 

1 

opland 
til afløb 

km= 

332 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: BreOVad SØ 1978-79 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,1 

mini
mum 

m 

0,9 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

5 

maxi
mum 
MQn 

12 

plankton-
primær

produktion 
g C/m'/år 

23 

nærlngssaitkoncentrationer 

total P 
MQn 

170-390 

ortho P 
MQn 

60-270 

total N 
mg/l 

2,6-9,8 

uorg. N 
mg/l 

1,8-8,1 
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B R E D V A D S Ø 

Hii'dv.ul sø or tMi lavvandet sø, der 
iiiMuu-m:U i-ømmi's <if Gudenåen og er be-
li.MiMuio i (lodvod kommune i Vejle 
.iint , 

Søon Ol" aaiiiinon med Vestbirk sø og 
Naldal sø dannet ved opstemning af 
Gudonåen i forbindelse med oprettel
sen af Vestbirk kraftværk. 

Efter målsætningen i recipientkvali
tetsplanen skal Bredvad sø være egnet 
til rekreative formål samt kunne an
vendes som fiskevand, og sigtdybden 
i søvandet skal være over 1 m. Denne 
målsætning må anses for opfyldt på 
nuværende tidspunkt. 

Bredvad sø har sammen med de øvrige 
søer ved Vestbirk stor rekreativ 
betydning, idet de hvert år besejles 
af talrige kanoer. Søen er hovedsa
geligt omgivet af skovbevoksede skræn
ter. Mod syd findes en udbredt rør
sump langs søbredden. 

På grund af Gudenåens gennemstrøm
ning er vandets opholdstid i søen 
meget lille. Opholdstiden er i 1977 
målt ved en sporstofundersøgelse som 
viste, at der skete fuld opblanding 
af de tilførte vandmængder til søen 
samt at opholdstiden var ca, 1 døgn. 

Den korte opholdstid for vandet i 
Bredvad sø er årsagen til, at produk
tionen af alger er meget lav, på trods 
af en stor næringssaltbelastning af 
søen. 

REFERENCER: 

Isotopcentralen/ATV (1977) 

Vejle amtskommune (1976): 
Vejle amtskommune (1979): 

Måling af opholdstidsfordeling og opblandings-
forholdene i Vestbirk-søerne 1977 
Foreløbig recipientplan for Vejle amt 
Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1978 



MORFOMETRISKE DATA; N a W a l SØ 
søareal 

km= 

0,14 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

42,3 

max. 
dybde 

m 

5,5 

middel
dybde 

m 

2,4 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

333 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: N a l d a l SØ 1978-79 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,3 

mini
mum 

m 

0,9 

klorofyl 
sommer 
gnsnt. 

MQn 

30 

maxi
mum 
MQn 

92 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

342 

nærlngssaitkoncentrationer 

total P 

MQn 

130-270 

ortho P 
MQn 

25-150 

total N 
mg/l 

1,6-9,2 

uorg. N 
mg/l 

0,6-8,0 
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N A L D A L S Ø 

Naldal Sø er beliggende mellem Bred
vad Sø og Vestbirk Sø i Gedved kommu
ne i Vej le amt. 

Søen er, som de øvrige Vestbirk-søer, 
dannet ved opstemning af Gudenåen i 
forbindelse med oprettelsen af Vest
birk kraftværk. 

Søen er omgivet mod nord af små sko
ve, medens de tilstødende marker langs 
resten af bredden enten er opdyrket 
eller græsses intensivt. 

Vandet fra Gudenåen føres til søen 
gennem en gravet kanal i det nord
vestlige hjørne af søen og afløbet til 
Vestbirk Sø sker gennem en kanal i den 
nordøstlige ende af søen. 

På grund af tilløbets og afløbets be
liggenhed i den nordlige ende af søen 
xunne man forvente, at der i Naldal Sø 
var områder med stillestående søvand, 
som ikke blev effektivt opblandet med 
tilløbsvandet. En sporstofundersøgelse 
af søen i 1977 viste imidlertid, at 
der skete fuld opblanding af vandet 
i Naldal Sø. Dette forhold skyldes 
muligvis temperaturforholdene på un
dersøgelsestidspunktet, idet vandet i 
tilløbskanalen var koldere end søvandet 
cg derfor søgte ud mod bunden af den 
varmere sø. Det kan meget vel tænkes, 
at der under de modsatte temperatur
forhold, varmt vand i kanalen og koldt 
vand i søen, vil findes et stort stil
lestående volumen af søvand i Naldal 
Sø. 

Naldal Sø er en eutrofieret sø med 
en kraftig algevækst i sommerperio
den. Indholdet af næringssaltene 
fosfor og kvæstof var hverken i 1978 
eller 1979 begrænsende faktor for al
gemængden i søen. 

Efter målsætningen i recipientkvali
tetsplanen skal Naldal Sø være egnet 
til rekreative formål, kunne anvendes 
som fiskevand og anvendelig til bad
ning. 

Sigtdybden i søvandet skal være mindst 
1 m. Kravet til sigtdybde var ikke 
opfyldt i 1978, men i 1979 måltes 
ingen sigtdybder på under 1 m. 

Den bakteriologiske vandkvalitet i 
Naldal Sø har i 1980 og 1981 været til 
fredsstillende for anvendelse til 
badning, dog bevirker det til tider 
uklare vand, at søen er mindre veleg
net til badning. 

REFERENCER: 

Isotopcentralen/ATV (1977) 

Vejle amtskommune (1976) 
V'.3jle amtskommune (1979) 
Vejle amtskommune (1981) 

Måling af opholdstidsfordeling og opblandingsfor-
holdene i Vestbirk-søerne 1977. 
Foreløbig recipientplan for Vejle amt. 
Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1978. 
Badevand 1980 
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IVIORFOMETRISKE DATA: V c S t b i r k SØ 

søareai 

l<m=' 

0,12 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

42,3 

max. 
dybde 

m 

5,0 

middei-
dybde 

m 

3,2 

vandets 
opholdstid 

døgn 

2 

opland 
tii afiøb 

km^ 

335 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: V C S t b i r k SØ 1 9 7 0 - 7 ^ 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,2 

mini
mum 

m 

0,9 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

34 

maxi
mum 
^g/1 

86 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

524 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
MQt\ 

140-660 

ortho P 
MQl\ 

17-140 

total N 
mg/l 

1,8-9,2 

uorg. N 
mg/l 

0,8-8,0 
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V E S T B I R K S Ø 

Vestbirk Sø gennemstrømmes af Guden
åen og er beliggende i Gec3ved kommu
ne i Vejle amt. 

Søen udgør sammen med Naldal Sø og 
Bredvad Sø et samlet søkompleks, 
som er dannet ved opstemningen af 
Gudenåen oven for Vestbirk kraft
værk. 

Søen er omgivet af opdyrkede a-
realer og græsmarker. Der er kun 
en sparsom rørskovsbevoksning langs 
søbredden. Søen udnyttes intensivt 
til lystfiskeri. 

På grund af gennemstrømningen af 
Gudenåvandet er vandets opholdstid 
i søen kun ca. 2 døgn. Opholdstiden 
er i 1977 målt ved en sporstofun
dersøgelse, som desuden viste, at 
der skete fuld opblanding af søvan
det i Vestbirk Sø samt, at den sam
lede opholdstid for de 3 Vestbirk-
søer er ca. 5 døgn. 

Belastningen af søen med kvælstof 
og fosfor via Gudenåvandet er stor, 
og kun i korte perioder af somme
ren er fosfor begrænsende faktor 
for algevæksten i søen. 

Vestbirk Sø er en eutrofieret sø 
med et stort indhold af plankton
alger i vandet og en gennemsigtighed 
af vandet på omkring 1 m i sommer
perioden. 

Vestbirk Sø har stor rekreativ 
betydning især i forbindelse med 
kanosej ladsen. 

I recipientkvalitetsplanen er Vest
birk Sø målsat som egnet til rekre
ative formål, egnet til badning 
samt til anvendelse som fiskevand. 

Gennemsigtigheden af søvandet skal 
være mindst 1 m og den hygiejniske 
vandkvalitet skal opfylde kravene 
til badevand. 

Ved undersøgelsen af Vestbirk sø 
i 1978 var krawet til sigtdybden 
ikke opfyldt. 

Ved undersøgelsen i 1979 måltes in
gen sigtdybder mindre end 1 m. De 
hygiejniske kvalitetskrav til 
badevandet i Vestbirk Sø var ikke 
opfyldt i 1980, idet antallet af co
libakterier var for stort. 

I 1981 har badevandskvaliteten i 
Vestbirk Sø været bedre og har op
fyldt kravene til badevand. 

REFERENCER: 

Isotopcentralen/ATV (1977) 

Vejle amtskommune (1976) : 
Vejle amtskommune (1979); 
Vejle amtskommune (1981): 

Måling af opholdstidsfordeling og opblandings-
forholdene i Vestbirk-søerne 1977. 
Foreløbig recipientplan for Vejle amt. 
Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1978. 
Badevand 1980. 



nder Ki rk«)y 

MORFOMETRISKE DATA: N c d c n s k O V SØ 

søareal 

km= 

0,10 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

33 

max. 
dybde 

m 

9,0 

middel
dybde 

m 

4,5 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 500 

opland 
til afløb 

km' 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVA 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

2,9 

mini
mum 

m 

2,5 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

6 

maxi
mum 
//g/l 

11 

NDET: Nedenskov sø 1979 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

75 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
;̂ g/l 

30-96 

ortho P 
//g/l 

6-51 

total N 
mg/l 

0,6-1,1 

uorg. N 
mg/l 

0-0,1 
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N E D E N S K O V S Ø 

Nedenskov Sø er beliggende i et død
ishul ved Voervadsbro i Brædstrup 
kommune i Vejle amt. 

Søen er omgivet af nåleskov og græs
arealer. Der er intet afløb fra sø
en, og søen modtager intet tilløb 
af spildevand. Vandtilførslen til 
Søen sker udelukkende fra nedbøren 
og ved udsivning af grundvand. 

Søen har stor rekreativ betydning og 
anvendes i udstrakt grad til badning, 
I den sydlige ende af søen er der 
lidt rørskovsbevoksning. Søen har 
en udbredt bundvegetation. 

Nedenskov Sø er en klarvandet sø med 
en sommersigtdybde på omkring 3 m. 
Indholdet af fosfor og kvælstof er 
lavt, og algeproduktionen er lille. 

I sommerperioden fra omkring maj til 
september er søens vandmasser tem
peratur lagdelt med et temperatur-
springlag i ca. 6 m c^ybde. Under 
springlaget falder iltindholdet i 
bundvandet i løbet af sommeren. 
Det laveste iltindhold i bundvandet 
er målt i slutningen af august må
ned til 0,5 mg/l. 

været tilfredsstillende og egnet 
til badeformål. 

Nedenskov Sø bør beskyttes i ud
strakt grad mod forurening, idet 
søen på grund af den langsomme vand
udskiftning er meget sårbar over 
for spildevandsudledning- En gødsk
ning af arealerne omkring søen bør 
undgås på grund af risiko for ud
vaskning af næringssalte til søen. 

Området af søen, der anvendes til 
badning, udgør ca. 100 m af den 
østlige søbred. Badeområdet bør ik
ke udvides, således at sliddet på 
grundskudsplanterne ved badning i 
søen kan begrænses til dette om
råde. 

I recipeintkvalitetsplanen er Neden
skov Sø målsat som et naturviden
skabeligt referenceområde, målsat 
som egnet til badning og målsat 
som fiskevand. Målsætningen må 
anses for at være opfyldt. 

Nedenskov Sø er forblevet en ufor
urenet og klarvandet sø på grund 
af, at vandtilførslen til søen ude
lukkende sker i form af grundvands-
tilførsel og nedbør, samt at are
alerne omkring søen er forblevet 
uopdyrkede. 

Den hygiejniske vandkvalitet i Ne
denskov Sø har i såvel 1980 som 1981 

REFERENCER: 

Vejle amtskommune (1976): Foreløbig recipientplan for Vejle amt. 
Vejle amtskommune (1979); .Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1978. 
Vejle amts vandinspek
torat /1973): Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1973. 
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Mål 1 : 2 5 . 0 0 0 j j \ 

MORFOMETRISKE DATA: Sor tc SØ (Ska i ide rborg ) 
søareal 

km^ 

0,13 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

24 

max. 
dybde 

m 

middel
dybde 

m 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: SortC SØ 1973-74 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

maxi
mum 
MQn 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
MQn 

6000-
8000 

ortfio P 
MQn 

2000-
6000 

total N 
mg/l 

10-20 

uorg. N 
mg/l 

5-8 
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S O R T 

Sorte sø i Skanderborg er en lil-
le lavvandet sø (areal 0,13 km ). 
I en årrække frem til 1977 er der 
blevet tilledt spildevand fra 
Skanderborg. Søen var i 1975-76 
så stærkt forurenet, at afløbet 
fra den nærmest havde karakter 
af mekanisk renset spildevand. 
På søbunden er aflejret store 
mængder slam, der stammer fra ud
ledningen af det mekanisk rensede 
spildevand. 

REFERENCE: 

E S 0 

Efter afskæringen af spildevandet må 
det forventes, at der langsomt vil 
ske ændringer i søens forurenings
tilstand. Omfanget af disse og den 
hastighed, de vil ske med, er dog 
uvisse. En hurtigere tilbagevenden 
til en mere naturlig tilstand vil 
sandsynligvis kunne ske ved fjer
nelse af en del af den mudrede sø-
bund. 

Mathiesen, H. (1981): Søkarakteristik. Gudenåundersøgelsen 1973-75. Raport nr. 25. 
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Mål 1:25.000 ^ A " \:;^.::txy^J:^ 

MORFOMETRISKE DATA: S k a i i d e r b o r g L i l l e s ø 
søareal 

km= 

0,23 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

23,5 

max. 
dybde 

m 

3,8 

middel
dybde 

m 

1,9 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: S k a n d e r b o r g LlUCSØ 197o 
sigtdybde 

som me r-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

150 

maxi
mum 
MQn 

211 

plankton-
primær

produktion 
g C/m Vår 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
MQn 

1000-
3000 

ortho P 
MQn 

50-
2500 

total N 
mg/l 

3-8 

uorg. N 
mg/l 

0,4-4 
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S K A N D E R B O R G L I L L E S Ø 

Afløbet fra Sorte sø løber til 
Lillesø, der herved gennem en 
årrække er blevet eutrofieret i 
stedse stigende grad af spilde
vandsudledningen fra Skander
borg. 

Ved opmåling af søen i 19 34 var 
arealet 0,23 km^ og den største 
dybde 3,8 m. Både areal og vand
dybde er nu sandsynligvis bety
deligt mindre. 

Bundvegetationen er forsvundet, 
og masseforekomster af blågrøn
alger har karakteriseret søen 
indtil 1973. 

I denne periode er der målt me
get høje værdier af algeproduk
tionen i søen (1.200 g C/m^ år) , 

Siden da har søvandet om sommeren 
ofte været klart, men næsten ilt
frit, og der har været massefore
komst af bakterier og dafnier, men 
med mindre mængder af alger i søen. 

Skanderborg Lillesø er således en 
meget stærkt forurenet sø. Det er 
usikkert, i hvor høj grad og hvor 
hurtigt forureningstilstanden i 
søen vil bedres, efter at spilde-
vandstilførslen til Sorte s^i er 
ophørt i 1978. En hurtigere tilba
gevenden til en mere naturlig til
stand vil sandsynligvis kunne ske 
ved fjernelse af en del af den mud
rede søbund. 

REFERENCE: 

Gudenåundersøgelsen 1973-75. Samlerapport, 
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MORFOMETRISKE DATA: S k a n d c r b o r g S0 
søareal 

km= 

6,3 

varidspejlskote 
over DNN 

m 

23,5 

max. 
dybde 

m 

18,8 

mlddel-
dybde 

m 

7,8 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 530 

opland 
til afløb 

km= 

c a . 100 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: S k a n d c r b O r g SØ 1977 -78 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1 

mini
mum 

m 

0,6 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

MQn 

maxi
mum 

. MQn 

62 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

560 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
MQn 

200-500 

ortho P 
MQn 

100-500 

total N 
mg/l 

1-6 

uorg. N 
mg/l 

0,5-4 
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S K A N D E 

Den væsentligste del af søsyste-
met omkring Skanderborg udgøres 
af Skanderborg sø, der er opdelt 
i 2 hovedbassiner, Skanderborg 
Storesø og Hylke sø. Dybdeforhol
dene i og arealerne af de to bas
siner er omtrent ens, og de vil i 
det følgende blive omtalt under 
ét. 

De vigtigste tilløb til Skander
borg sø er Ringkloster å, Hylke 
bæk og Hvolbæk. Vandet løber fra 
søen gennem Tåning sø og Tåning 
å til Mossø. Den største spilde-
vandstilførsel til søen kommer 
fra Skanderborg centralrensnings
anlæg med ca. 16.000 personer 
tilsluttet. Inden udledningen til 
Hylke sø renses spildevandet bio
logisk, og siden 1978 er der des
uden foretaget fosfatfjernelse 
fra spildevandet for herved at 
mindske algemængden i Skanderborg 
sø og Mossø. 

Skanderborg sø er fra naturens 
side en alkalisk, eutrof sø. Der 
sker ikke nogen særlig stabil 
temperaturlagdeling af søens 
vandmasser i sommerperioden, for
di søen, blandt andet på grund 
af sin størrelse, er ret vind-
eksponeret. Der findes derfor 
heller ikke længerevarende ilt
frie forhold i dybdevandet. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1980): Undersøgelse af 
søerne i 1978. 

B O R G SØ 

Algekoncentrationen i søvandet er i 
sommerperioden meget høj, og sigt
dybden ofte under 1 m. Algesammen
sætningen er karakteristisk for 
stærkt eutrofierede søer med do
minans af blågrønalger. Disse dri
ver ofte ind mod land og kan gene
re badning samt give lugtgener, 
hvis de går i forrådnelse. 

Undervandsvegetationen af højere 
planter er meget sparsom på grund 
af det uklare vand. Derimod findes 
mange steder langs søbredden en 
tæt rørskov især bestående af tag
rør. 

Før 1978 tilførtes størstedelen af 
den totale fosforbelastning af 
Skanderborg sø med spildevandet 
fra Skanderborg. Efter indførelsen 
af den effektive fosforfjernelse på 
rensningsanlægget i Skanderborg vil 
der ske en væsentlig reduktion af 
fosforkoncentrationen i søvandet 
fra 0,3 - 0,5 mg P/1 i 1978 til ca. 
0,1 mg P/l i løbet af nogle år. 

Denne nedgang i fosforkoncentratio
nen i søvandet forventes at medføre 
en betydelig reduktion i algemængde 
og en forøgelse af den gennemsnit
lige sommersigtdybde fra ca. 1 m 
til ca. 1,5 m. 

forureningstilstanden i Skanderborg-
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MORFOMETRISKE DATA: T a i l i n g S0 

søareal 

km^ 

0,46 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

23,5 

max. 
dybde 

m 

7,8 

mlddel-
dybde 

m 

4,2 

vandets 
opholdstid 

døgn 

11 

opland 
til afløb 

km= 

120 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: T a i l l l l g SØ 1 9 7 8 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,7 

mini
mum 

m 

0,5 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

55 

maxi
mum 
MQn 

83 

plankton-
primær

produktion 
g C/m=/år 

670 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
MQn 

200-600 

ortho P 
MQn 

40-300 

total N 
mg/l 

1,5-5 

uorg. N 
mg/l 

0,1-2,4 



T A N I N 6 SØ og 

Fra Skanderborg sø løber vandet 
gennem Vrold sø og Tåning sø og 
herfra gennem Tåning å til Mossø 
ved Fuldbro mølle. 

De to søer ligner hinanden meget 
både størrelsesuKessigt og med 
hensyn til kemiske og biologi
ske forhold. Søerne omtales der
for her under ét, og der er i 
tabellen kun angivet data for 
Tåning sø. Arealet af Vrold sø 
er lidt mindre (0,38 km^) og 
raaksimim- og middeldybden (7,3 
m og 3,8 m) lidt mindre end de 
tilsvarende værdier for Tåning 
sø. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1979): Undersøgelse af 
søerne i 1978. 

Gudenåundersøgelsen 1973-75. Samlerapport 

35 

V R O L D SØ 

Da vandet i Vrold sø og Tåning sø kora-
m.er fra Skanderborg sø, minder de ke-
misk-biologiske forhold i høj grad om 
forholdene i Skanderborg sø. Dog er 
algemængden i Vrold sø og Tåning sø 
ofte større end i Skanderborg sø, og 
vandet er mere liklart i sommerperio
den. Dette skyldes, at middelvanddyb
den er mindre i Vrold sø og Tåning sø. 
Som følge af det uklare vand er der 
praktisk taget ingen undervandsvege-
tation af højere planter. 

Selv om algeproduktionen i de to søer 
således er meget høj, er der næppe 
problemer med dårlige iltforhold i sø
vandet, idet vanddybden er så lille, 
at der ikke sker nogen temperaturlag
deling af søernes vanctoasser i som
merperioden . 

forureningstilstanden i Skanderborg-
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MORFOMETRISKE DATA: MOSSØ 

søareal 

km= 

16,9 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

22 

max. 
dybde 

m 

22 

mlddel-
dybde 

m 

8,6 

vandets 
opholdstid 

døgn 

265 

Opland 
til afløb 

km^ 

624 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: MOSSØ 1 9 8 0 , ØStbaSSlIl 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,5 

mini
mum 

m 

1,2 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

20 

maxi
mum 
MQn 

32 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

490 

næringssaltkoncentratloner 

total P 
//g/l 

60-270 

ortho P 
MQn 

0-200 

total N 
mg/l 

1-6 

uorg. N 
mg/! 

0-2 
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O S S 

Mossø er med et overfladeareal på 
169 km^ Jyllands største og Danmarks 
trediestørste sø. 

Mossø er en naturlig eutrof sø, som 
er blevet eutrofieret som følge af 
en forøgelse af fosfortilførslen til 
søen, især gennem Tåning å og Guden
åen. Algemængden i vandet er derfor 
høj, og vandet er normalt ret u-
klart. 

Mossø gennemstrømmes af Gudenåen, 
der løber til søen i det lille vest
ligste bassin meget tæt ved det 
sted, hvor den igen løber fra søen. 
Det er derfor kun en lille del af 
vandet fra Gudenåen, som løber ind 
i Mossø's midterbassin, og en end
nu mindre del, som løber over i øst-
bassinet, der er den største og dy
beste del af søen. 

Til søens øst±)assin løber Tåning å, 
der danner afløb fra Skanderborg
søerne. Den fosfortilførsel, som 
er sket hertil, især fra Skander
borg, har ikke blot virket eutro-
fierende på Skanderborgsøerne, men 
også på Mossø, idet kun en mindre 
del af den udledte fosformængde er 
tilbageholdt i Skanderborgsøerne, 
mens hovedparten føres videre til 
Mossø. 

Selv om Mossø efter danske forhold 
er en dyb sø, sker der ikke nogen 
stabil opdeling af søens vandmas
ser om sommeren i et varmt over
fladelag og et koldt bundlag. Det

te skyldes søens betydelige størrelse, 
og at søens længderetning er øst-vest. 
Vindpåvirkningen af søens vandmasser 
er derfor så stor, at søens vandmas
ser altid bliver opblandet fra over
flade til bund i blæsevejr, dog ikke 
hvis søen er islagt. 

Vandets opholdstid for søen som helhed 
er ca. 265 døgn. Den reelle opholdstid 
i det store østbassin er dog langt 
større, ca. 2-3 år, fordi Gudenåvandet 
kun i ringe grad løber ind i dette bas
sin. 

På grund af den betydelige opholdstid 
for vandet, dels i Mossø's østbassin 
og dels i Skanderborgsøerne, vil det 
vare endnu nogle år, før en effekt af 
fosforfjernelsen fra spildevandet i 
Skanderborg (fra 1978) vil kunne regi
streres i Mossø. Det må forventes, at 
fosforfjernelsen i Skanderborg vil med
føre nogen nedgang i algemængden i øst-
bassinet, og at vandet derfor bliver 
mere klart. 

Mossø er målsat som fiskevand for ik-
ke-laksefisk og som badevand. Sigtdyb
den bør være mindst 2 m. Målsætningen 
var ikke opfyldt i 1980. 

REFERENCE: 

Riemann, B. (1976): Gudenå-undersøgelsen 1973-75. Rapport nr. 21, Mossø-eutro-
fiering. 

Riemann, B. (1977): Phosphorus budget for a non-stratified Danish lake and 
horizontal differences in phytoplankton growth. - Arch. 
Hydrobiol. 79, 357 - 381. 

Århus amtskommune: Undersøgelser af Mossø 1978-81 (under udarbejdelse). 



(Hvejsel 

MORFOMETRISKE DATA: V æ H g SØ 

søareal 

km' 

0,15 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

26 

max. 
dybde 

m 

1,8 

middel
dybde 

m 

0,7 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 20 

opland 
til afløb 

km' 

9 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: V æ t t g SØ 1 9 7 8 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,7 

mini
mum 

m 

0,3 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

16 

maxi
mum 
MQn 

210 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

414 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
MQn 

110-270 

ortho P 
MQn 

4-130 

total N 
mg/l 

1,0-5,0 

uorg. N 
mg/l 

0-0,8 
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V Æ N G S Ø 

Væng Sø er en lavvandet sø beliggen
de 1 km vest for Gudenåen ved Højlund 
Skov i Brædstrup kommune i Vejle amt. 

Søen er mod øst og vest omgivet af 
plantage og mod syd af græsarealer. 
Ved nordenden grænser Væng Mose til 
søen. Der findes en udbredt rørskovs
bevoksning langs søbredden. Søen mod
tager tilløb af vand fra Væng Mose 
samt fra en række tilløb ved vest
siden af søen. Afløbet fra Væng Sø 
sker til Møllebæk, der har udløb i 
Gudenåen. 

Væng Sø har i en lang årrække mod
taget mekanisk renset spildevand fra 
Sdr. Vissing by, hvilket har medført, 
at søen er stærkt eutrofieret Koncen
trationen af alger i søvandet er i 
sommerperioden meget høj, hvilket be
virker meget uklart vand med sigt
dybder ned til 30 cm. Den høje al
geproduktion bevirker, at søvandet 
om sommeren bliver meget basisk 
med pH-værdier op til 10 med risi
ko for fiskedød i søen på grund af 
det stærkt basiske vand. 

Afskæringen af spildevandet fra Sdr. 
Vissing vil medføre en kraftig ned
gang i algemængden i Væng Sø, og 
det skønnes således, at sigtdybden 
i sommerperioden vil blive øget til 
ca. 1,8 m, når fosforindholdet i sø
en efter en overgangsperiode er mind
sket til et stabilt niveau. Den stør
re sigtbarhed i søvandet vil medfø
rer, at lyset altid kan nå søbunden, 
således at søen igen får mulighed 
for udvikling af iindervandsvegeta-
tion. 

Væng Sø er i recipientkvalitetsplanen 
målsat som egnet til rekreative for
mål samt egnet som fiskevand, og som-
mersjgtdybden skal være over 1 m. 

Målsætningen er ikke opfyldt, man kan 
forventes opfyldt i løbet en en kort 
årrcekke. 

Spildevandet fra Sdr. Vissing er i 
1981 blevet ført uden om Væng Sø 
til afløbet fra søen, og der er e-
tableret biologisk rensning af spil
devandet. 

Fosforbelastningen af Væng SØ fra 
spildevand fra Sdr. Vissing har tid
ligere udgjort 80% af den totale be
lastning af søen. 

REFERENCER: 

Vejle amtskommune (1976): Foreløbig recipientplan for Vejle amt. 
Vejle amtskommune (1979): Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1978. 
Vejle amts vandinspek
torat (1973); Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1973. 
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MORFOMETRISKE DATA: RødCSØ 

søareal 

km= 

0,03 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

28 

max. 
dybde 

m 

9,0 

middel
dybde 

m 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

1,1 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: R ø d C S Ø 1 9 8 1 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,7 

mini
mum 

m 

0,4 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

110 

maxi
mum 
MQn 

290 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
MQn 

170-340 

ortho P 
MQn 

43-63 

total N 
mg/l 

1,1-2,6 

uorg. N 
mg/l 

0-1,4 
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R 0 D E S 0 

Rødesø er en lille sø beliggende i Rødesø er ikke målsat i recipient-
et dødishul syd for Salten Langsø kvalitetsnlanen. Søen har inter-
i Brædstrup kommune i Vejle amt. esse som naturvidenskabeligt re

ferenceområde . 
Botanisk karakteriseres Rødesø bedst 
som en Lobelia sø med grundskuds-
planterne strandbo, lobelie og 
brasenføde. Søvandet er svagt brun
farvet . 

Rødesø har ingen afløb. Der er et 
lille moseområde ved sydenden af 
søen, som formentlig har tilløb til 
søen. 

Søvandet er ret surt med pH-værdier 
på omkring 6. Alkaliteten er lav 
med værdier på omkring 0,05 mval/1. 
På grund af det lave indhold bikar
bonat i søvandet og på grund af 
indholdet af svovlsyre i nedbøren 
er der fare for en forsuring * af 
Rødesø. 

REFERENCE: 

Vejle amtskommunes recipientundersøgelse, 1981. Ikke afrapporteret. 



iHveisel' 

MORFOMETRISKE DATA: OvCrSØ 

søareal 

km= 

0,05 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

27 

max. 
dybde 

m 

11,0 

middel
dybde 

m 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km* 

0,5 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: OvCrSØ 1 9 8 1 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,5 

mini
mum 

m 

1,1 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

10 

maxi
mum 
MQn 

15 

plankton-
primær

produktion 
g G/mVår 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
MQn 

39-46 

ortho P 
^g/1 

3-7 

total N 
mg/l 

0,6-2,6 

uorg. N 
mg/l 

0,02-1,5 
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O V E R S 0 

Oversø er en lille næringsfattig sø 
beliggende i et dødishul syd for 
Salten Langsø i Brædstrup kommune i 
Vejle amt. 

Søen er omgivet af nåleskov og he
dearealer. Botanisk karakterise
res søen bedst som en Lobelia sø 
med grundskudsplanterne lobelie, 
strandbo og brasenføde. 

Der er intet afløb fra Oversø. Til
løbet til søen sker hovedsageligt 
ved udsivning fra grundvand, dog 
har et lille moseområde ved sydenden 
af søen afløb til søen. 

Søvandet er nærmest neutralt med pH-
værdier på 6,5-7,0, og indholdet 
af fosfor og kvælstof er lavt. 

Søen anvendes i begrænset omfang 
til badning. 

Oversø er ikke målsat i recipient-
kvalte tsplanen . 

Søen er egnet som naturvidenskabe
ligt referenceområde samt egnet 
som fiskevand for ikke laksefisk. 

Den hygiejniske vandkvalitet må 
forventes at være tilfredsstillen
de, idet der ikke sker spildevands-
tilledning til søen. 

REFERENCE: 

Vejle amtskommunes recipientundersøgelse, 1981. Ikke afrapporteret. 
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MORFOMETRISKE DATA: BlldSØ 

søareal 

km^ 

0,05 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

26 

max. 
dybde 

m 

8 

middel
dybde 

m 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

0,4 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: B l l d S Ø 1 9 8 1 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

ca.3 

mini
mum 

m 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

4 

maxi
mum 
MQn 

6 

plankton-
primær

produktion 
g C/m=/år 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
MQn 

41-69 

ortho P 
MQn 

4 

total N 
mg/l 

0,6-2,0 

uorg. N 
mg/l 

0,01-1,2 
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B L I D S 0 

Blicasø er en- lille, klarvandet sø be
liggende i et dødishul syd for Salten 
Langsø i Breedstrup kommune i Vejle 
amt. Søen er omgivet af hede og nåle
skov og har en regelmæssig form. 
Langs søbredden er der en ret udbredt 
bevoksning af tagrør. 

Der er ingen tilløb til eller afløb 
fra Blidsø, og vandtilførslen til 
søen sker ved udsivning fra grund
vandet samt fra nedbøren. Søen an
vendes i begrænset omfang til bad
ning. 

NæringssaltindhoIdet i Blidsø er 
meget lavt, og søvandet er klart 
med en sigtdybde på op til ca. 3 m 
i sommerperioden. Søvandet er nær
mest neutralt med pH-værdier på 
7-8. 

Blidsø er ikke målsat i recipient
kvalitetsplanen. Søen har interesse 
som naturvidenskabeligt reference
område samt som fiskevand for ikke 
laksefisk. 

REFERENCE: 

Vejle amtskommunes recipientundersøgelse, 1981. Ikke afrapporteret. 
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MORFOMETRISKE DATA: G c d d C SØ 

søareal 

km= 

0,03 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

23 

max. 
dybde 

m 

4,7 

middel-
dybde 

m 

2,0 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

0,2 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: G c d d e SØ 1 9 o l 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,1 

mini
mum 

m 

0,8 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

24 

maxi
mum 
MQn 

43 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaltkoncentratloner 

totai P 
MQn 

41-74 

ortho P 
MQn 

4-8 

total N 
mg/l 

0,7-1,1 

uorg. N 
mg/l 

0-0,06 
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G E D D E S Ø 

Gedde Sø er en lille sø beliggende 
i et dødishnl syd for Salten Langsø 
i Brædstrup kommune i Vejle amt. 

Søen er omgivet af nåleskov. Der 
er intet afløb fra søen og vandtil
førslen til søen sker udelukkende 
fra nedbøren og fra udsivning af 
grundvand. 

Søen ligger beskyttet mod vind
påvirkning af skov på alle sider. 
Der findes ingen rørskov langs sø
bredden, og søen har en udbredt be
voksning af grundskudsplanter. 

Gedde Sø er en sur sø med pH-værdi-
er på 4-4,5 og med en lav alkali-
ni tet. På grund af det lave ind
hold af bikarbonat er søen truet 
af yderligere forsuring gennem 
svovlsyre i nedbøren. 

Gedde Sø er ikke målsat i re
cipientkvalitetsplanen. Søen er 
egnet som naturvidenskabeligt re
ferenceområde . 

På grund af surhedsgraden i søen 
er Gedde Sø ikke egnet som fiske
vand. 

REFERENCE: 

Vejle amtskommunes recipientundersøgelse, 1981. Ikke afrapporteret. 



fvlORFOMETRISKE DATA: LiliC LaHgSØ 
søareai 

• km" 

0,02 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

23 

max. 
dybde 

m 

ca.l 

middel
dybde 

m 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km= 

0,1 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: LUlC LaHgSØ 1981 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,4 

mini
mum 

m 

0,3 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
MQn 

35 

maxi
mum 
MQn 

49 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaltkoncentratloner 

total P 
//g/l 

270-310 

ortho P 
MQn 

160-170 

total N 
mg/l 

1,2-1,9 

uorg. N 
mg/l 

0-0,05 
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L I L L E L A N G S Ø 

Lille Langsø er en lavvandet mosesø 
beliggende syd for Salten Langsø i 
Brædstrup kommune i Vejle amt. Søen 
er omgivet af mose og nåleskov. Der 
er ikke afløb fra søen, og vandtil
førslen sker udelukkende fra nedbøren 
og ved udsivning af grundvand. 

Søvandet er på grund af brunfairvning 
meget uklart med en sigtdybde ned 
til 30 cm. Der er en kraftig bevoks
ning af vandmosser i søen. 

Lille Langsø er en sur sø med pH-vær-
dier på 4,2-4,4 og med en lav alkali-
nitet. På grund af det lave indhold 
af bikarbonat i vandet og på grund af 
svovlsyre i nedbøren er der fare for 
forsuring af søen. 

Lille Langsø er ikke målsat i reci
pientkvalitetsplanen. Søen er egnet 
som naturvidenskabeligt reference
område, på grund af det sure søvand 
er søen ikke egnet som fiskevand. 

REFERENCE: 

Vejle amtskommunes recipientundersøgelse, 1981. Ikke afrapporteret. 
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MORFOMETRiSKE DATA: SvlnCSØ 

søareai 

km^ 

0,02 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

26 

max. 
dybde 

m 

ca.l 

middei-
dybde 

m 

vandets 
opiioidstid 

døgn 

opiand 
tii afiøb 

km^ 

0,1 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: SvInCSØ 1 9 8 1 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,4 

mini
mum 

m 

0,3 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
//g/l 

37 

maxi
mum 
//g/i 

63 

piankton-
primær-

produktion 
g C/m=/år 

næringssaltkoncentrationer 

totai P 
//g/i 

100-240 

ortho P 
//g/i 

11-48 

totai N 
mg/i 

1,0-2,2 

uorg. N 
mg/l 

0-0,01 
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S V I N E S 0 

Svinesø er en lille lavvandet sø Søen er egnet som naturvidenska
beliggende syd for Salten Langsø beligt referenceområde, 
i Brædstrup kommune i Vejle amt. 

Søen er omgivet af nåleskov og he
de. Der findes intet afløb fra sø
en. Vandtilførslen sker udelukkende 
fra nedbøren og ved udsivning af 
grundvand. 

Søvandet er ret uklart med en sigt
dybde på ca. 40 cm på grund af brun
farvning samt en kraftig vækst af 
vandmosser. Der findes ingen grund-
skudsplanter i søen og ingen rør
sump langs bredden. 

Svinesø er en sur sø med pH--værdi-
er på omkring 4,4 og med en lav 
alkalinitet. På grund af det la
ve bikarbonatindhold i søvandet 
er der fare for en forsuring af 
søen gennem svovlsyre fra nedbø
ren. 

Svinesø er ikke målsat i reci-
pientvalitetsplanen. 

REFERENCE: 

Vejle amtskommunes recipientundersøgelse, 1981. Ikke afrapporteret. 
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MORFOMETRISKE DATA: S tCJ lho l t SØ 

søarea) 

km= 

0,02 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

23 

max. 
dybde 

m 

11 

middei-
dybde 

m 

vandets 
opiioidstid 

døgn 

opiand 
tii afiøb 

km^ 

0,3 

VANDKVALiTETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: S t e j l h o l t SØ 1 9 o l 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

>1,5 

mini
mum 

m 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
//g/i 

6 

maxi
mum 
//g/i 

8 

piankton-
primær-

produktion 
g C/m^/år 

næringssaitkoncentrationer 

totai P 
/ig/i 

39-78 

ortiio P 
//g/i 

0-4 

totai N 
mg/i 

0,5-0,8 

uorg. N 
mg/i 

0-0,1 
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S T E J L H O L T SØ 

stejlholt Sø er en lille klarvan-
ciet sø beliggende syc3 for Salten 
Langsø i Bræc3strup kommune i Vejle 
amt. 

Søen er hovec3sageligt omgivet af 
nåleskov. 

Vandtilførslen til søen sker ude
lukkende fra nedbøren og ved udsiv
ning af grundvand, og der er intet 
afløb fra søen. 

Stejlholt Sø er en sur sø med pH-
værdier på omkring 5. Alkaliniteten 
er lav og på grund af det lave 
bikarbonatindhold i søvandet er der 
fare for forsuring af søen gennem 
svovlsyre fra nedbøren. 

Der findes en udbredt bevoksning af 
grundskudsplanten lobelie langs 
søbredden. 

Indholdet af fosfor og kvælstof 
i søvandet er lavt og algemængden 
er ringe. 

Stejlholt Sø er ikke målsat i re
cipientkvalitetsplanen. Søen er 
egnet som naturvidenskabeligt re
ferenceområde . 

REFERENCE: 

Vejle amtskommunes recipientundersøgelse, 1981. Ikke afrapporteret. 
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MORFOMETRISKE DATA: KragSØ 

søareal 

km= 

0,02 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

27,0 

max. 
dybde 

m 

1,0 

middel-
dybde 

m 

vandets 
ophoidstid 

døgn 

opiand 
tii afløb 

km^ 

0,6 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: KragSØ 1 9 8 1 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,3 

mini
mum 

m 

0,2 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
//g/l 

149 

maxi
mum 
//g/i 

370 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaltkoncentrationer 

totai P 
//g/i 

170-380 

ortiio P 
//g/i 

14-39 

totai N 
mg/l 

1,4-3,6 

uorg. N 
mg/i 

0-0,01 
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K R A G S Ø 

Kragsø er en lille, lavvandet sø be
liggende syd for Salten Langsø i Bræd
strup kommune i Vejle amt. 

Søen er omgivet af mose med lidt træ
bevoksning. Der findes ingen tilløb 
til eller afløb fra Kragsø, og vand
tilførslen sker ved udsivning fra 
grundvand og fra nedbøren. 

Vandet i Kragsø er meget uklart på 
grund af brunfarvning fra tilført 
humus, og sigtdybden er ringe, kun 
20-30 cm. Der findes ingen under
vands vegetation i søen på grund af 
det uklare vand. 

Kragsø er en sur sø med pH-værdier på 
4,8-5,1 og en lav alkalinitet < 0,05 
mval/1. På grund af det lave indhold 
af bikarbonat i vandet er der fare 
for en yderligere forsuring af Kragsø 
gennem svovlsyren i nedbøren. 

Kragsø er ikke målsat i recipient
kvalitetsplanen- Søen er egnet som 
natuirvidenskabeligt referenceområde. 

REFERENCE: 

Vejle amtskommunes recipientundersøgelse, 1981. Ikke afrapporteret. 



MORFOMETRISKE DATA: BrudCSØ 

søareal 

km^ 

0,01 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

27 

max. 
dybde 

m 

1,2 

middel
dybde 

m 

vandets 
ophoidstid 

døgn 

opland 
tii afløb 

km^ 

0,1 

VANDKVALiTETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: B rudeSØ 1 9 8 1 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,8 

mini
mum 

m 

0,5 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
//g/i 

11 

maxi
mum 
//g/i 

22 

plankton-
primær

produktion 
g C/m'/år 

næringssaitkoncentrationer 

total P 
//g/l 

83-140 

ortho P 
//g/i 

0-34 

total N 
mg/l 

0,8-1,7 

uorg. N 
mg/i 

0,01-0,03 
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B R U D E S Ø 

Brudesø er en lille, lavvandet sø 
beliggende syd for Salten Langsø i 
Brædstrup kommune i Vejle amt. 

Søen er omgivet af mose og græsarealer. 
Der er intet afløb fra Brudesø, og 
vandtilførslen sker fra udsivning af 
grundvand og fra nedbøren. 

Søvandet er brunfarvet på grund af 
tilført humus, og vandet er ret u-
klart med en sigtdybde på ned til 
50 cm. På grund af det uklare vand er 
søen uden bundvegetation. 

Brudesø er en sur sø med pH-værdier 
på 5,4-5,9 og en lav alkalinitet. 
På grund af det lave indhold af bi
karbonat i søvandet er der fare for 
en forsuring af søen via svovlsyre i 
nedbøren. 

Brudesø er ikke målsat i recipient
kvalitetsplanen. Søen er egnet som 
naturvidenskabeligt referenceområde. 

REFERENCE: 

Vejle amtskommunes recipientundersøgelse, 1981. Ikke afrapporteret. 
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MORFOMETRiSKE DATA: R l l l g SØ 

søareai 

km' 

0,24 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

79 

max. 
dybde 

m 

4,70 

middel-
dybde 

m 

2,1 

vandets 
ophoidstid 

døgn 

ca.300 

opland 
tii afiøb 

km' 

3 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: R l l l g SØ 1 9 7 9 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,9 

mini
mum 

m 

0,6 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
//g/i 

41 

maxi
mum 
//g/i 

116 

plankton-
primær

produktion 
g C/m=/år 

386 

næringssaitkoncentrationer 

totai P 
//g/l 

740-4000 

ortho P 
//g/i 

240-1600 

total N 
mg/i 

1,2-2,7 

uorg. N 
mg/i 

0-0,7 
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R I N G S Ø 

Ring sø er beliggende i Brædstrup 
kommune i Vejle amt. Søen ligger i en 
tunneldal umiddelbart syd for Braed-
strup by og har afløb til Gudenåen via 
Dalbæk, Nimdrup bæk, Bryrup Langsø og 
Salten å. Den er hovedsagelig omgivet 
af dyrkede marker og enge. I den syd
lige ende af søen er der en kraftig 
rørskovsbevoksning. 

Ring sø har igennem mange år været 
recipient for både urenset og util
strækkeligt renset spildevand fra 
Brædstrup by. I 1970 blev opført et 
nyt mekanisk-biologisk renseanlæg 
for Brædstrup by, samtidig med at 
afløbet fra renseanlægget blev ført 
udenom søen til Ring Sømose med af
løb til Gudenåen. Den tidligere kraf
tige spiIdevandsbelastning har med
ført, at der er sket en meget stor 
ophobning af næringssalte i Ring sø, 
både i søens vandfase og i sedimen
tet. 

Søen modtager ikke permanent tilløb 
af spildevand, men der kan under me
get kraftige og langvarige regnskyl 
ske aflastning til søen med opspeedet 
spildevand fra Brædstrup by. 

Fiskebestanden i søen omfatter abor
rer og gedder, men er ikke detalje
ret undersøgt. 

I recipientkvalitetsplanen er Ring sø 
målsat som egnet til naiurvidenskabe-
lige studier, undervisningsformål og 
rekreative formål samt egnet som fi
skevand. Minimumsigtdybden må ikke 
være mindre end 1 m. Denne målsæt
ning er ikke opfyldt på nuværende 
tidspunkt. 

Ring sø har et særdeles højt indhold 
af næringssalte, især er fosforind
holdet meget højt. Sigtdybden er 
overraskende god i forhold til det 
høje næringssaltindhold. I algernes 
vækstsæson er kvælstof en begrænsen
de faktor for algemængden. 

De ophobede næringssalte i søen vil 
formentlig først være fjernet efter 
en lang årrække, idet vandets opholds
tid i søen er meget lang. Der er så
ledes kun afløb fra søen i kortere 
perioder af året. 

REFERENCER: 

Vejle amtskommune (1976): 
Vejle amtskommune (1979): 
Vejle amts vandinspek
torat (1973): 

Foreløbig recipientplan for Vejle amt 
Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1978 

Vandforureningstilstanden i Vejle amt 1973 
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Its \Tin-\lj 

Mål 1 :25 .000 

MORFOIVIETRISKE DATA: Karl S0 
søareal 

km^ 

0,076 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

58 

max. 
dybde 

m 

3,5 

middel
dybde 

m 

2,3 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 150 

opland 
til afiøb 

km^ 

11 

VANDKVALiTETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: K a f l S0 1 9 7 o 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

2,5 

mini
mum 

m 

1,2 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
//g/i 

16 

maxi
mum 
//g/i 

40 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

210 

næringssaitkoncentrationer 

totai P 
//g/i 

50-220 

ortho P 
//g/i 

5-140 

total N 
mg/i 

2-9 

uorg. N 
mg/i 

0,1-6,8 

file:///Tin-/lj
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K A R L 

Karl sø er den øverste og mindste 
af de fire søer/ der ligger i 
bunden af en tunneldal ved Bry
rup. To små bække løber til søen, 
og afløbet løber til Bryrup Lang
sø. 

Vandet i de to tilløb er normalt 
uforurenet kildevand. I necJbørs-
rige perioder tilføres dog gen
nem Kringelbæk spildevand fra 
bassinanlægget i Vinding samt 
permanente udledninger af mød-
dingsvand og ajle, som er tilledt 
gennem drænsystemerne i Vinding 
sømose. 

I sommerperioder siver disse ud
ledninger i jorden, inden de når 
frem til Karl sø, men som følge 
af opholdstiden og fosfatudveks
ling mellem vand og sediment i 
Karl sø vil fosfor, der tilføres 
søen i vinterperioden medføre en 
forøgelse af algemængden i for
års- og sommerperioden. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1979): Undersøgelse 
1978. 

S 0 

Karl sø må dog stadig betragtes som 
en ret svagt forurenet sø. Rigemæng
den i vandet er moderat og vandet 
ofte klart, men der kan forekomme 
algemaxima og heraf følgende uklart 
vand. 

Langs det meste af søbredden findes 
en rørsump, der især består af tag
rør og søkogleaks. Af undervandsplan-
ter er den mest karakteristiske 
grundskudsplanten, strandbo, der ho
vedsageligt findes i uforurenede og 
svagt forurenede søer. 

Karl sø udnyttes en del som badesø, 
især fordi der sydøst for søen fin
des en del sommerhusbebyggelse. 

Karl sø er målsat som badesø og som 
en klarvandet sø, hvor vandets gennem
sigtighed er mindst 3 m. På grund af 
spildevandstilførslen og de ulovlige 
udledninger var målsætningen ikke op
fyldt i 1978. Med mindre disse tilled
ninger ophører, må det forventes, at 
der vil ske en yderligere eutrofiering 
af søen. 

forureningstilstanden i Bryrup-søerne 
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MORFOMETRiSKE DATA: Bryrup Langsø 
søareal 

km' 

0,37 

varidspejlskote 
over DNN 

m 

58 

max. 
dybde 

m 

9,0 

middel-
dybde 

m 

4,7 

vandets 
ophoidstid 

døgn 

94 

Opland 
til afiøb 

km' 

48 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: B r y r U P L a n g S Ø I V T o 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,3 

mini
mum 

m 

0,9 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
/^g/i 

25 

maxi
mum 
//g/i 

37 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

ca. 570 

næringssaltkoncentrationer 

totai P 
/̂ g/i 

65-140 

ortiio P 
//g/i 

5-80 

total N 
mg/l 

1,5-7 

uorg. N 
mg/i 

0,1-6 
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R Y R U P L A N G S 

Bryrup Langsø ligger i bunden af 
en øst-vest liggende tunneldal. 
Hovedparten af vandtilførslen 
sker gennem Nimdrup bæk. Desu
den løber afløbet fra Karl sø til 
Bryrup Langsø. På grund af den 
forholdsvis lille vanddybde sker 
der ikke nogen stabil temperatur
lagdeling af søens vancSmasser i 
sommerperioden. Som følge heraf 
og på grund af den betydeligt af
strømning fra oplandet er Bryrup 
Langsø en naturlig eutrof sø. 

Der er sket en eutrofiering af 
Bryrup Langsø, især som følge af 
tidligere spildevandstillednin-
ger. Indtil 1970 udledtes der 
spildevand fra Brædstrup til Ring 
sø. I nedbørsrige perioder løber 
vandet herfra gennem Nimdrup bæk 
til Bryrup Langsø, der herved er 
blevet tilført en del af den fos
formængde, som er udledt med 
spildevandet. Før bygningen af 
det biologiske rensningsanlæg i 
Bryrup i 1971 tilførtes endvi
dere en del spildevand fra Bry
rup, og gennem Nimdrup bæk til
føres stadig spildevand fra Slag
balle, Grædstrup og Davding. 

Spredte undersøgelsesresultater 
både før og efter 1978 tyder på, 
at algemængden i Bryrup Langsø 
er i aftagende som følge af den 
mindre fosfattilførsel især ef
ter afskæringen af spildevandet 

fra Brædstrup. Der er desuden sket 
en ændring i algesammensætningen, 
således at den tidligere dominans 
af grønalger i sommerperioden i no
gen grad er afløst af blågrønalger. 

Rørsumpen langs bredden af Bryrup 
Langsø er meget smal eller mangler 
helt, fordi søbunden de fleste ste
der skråner stærkt. Dels af denne 
grund og dels på grund af det ukla
re vand er den undersøiske plante
vækst meget sparsom. 

Efter målsætningen skal Bryrup Lang
sø anvendes til badning og som fiske
vand for ikke-laksefisk. Søen er for
mentlig et udmærket fiskevand, og 
det kan nævnes, at der findes søør-
red. På grund af det uklare vand 
(minimiamssigtdybde 0,9 m) var bade
vandskvaliteten ikke opfyldt i 1978. 

Med gennemførelse af kommunernes 
spildevandsplaner (afskæring af spil
devandsudledning fra bysamfund i af
strømningsområdet) samt med elimine
ring af de ulovligt udledninger fra 
landbrug (møddingsvand) vil fosfor
tilførslen til Bryrup Langsø efter
hånden mindskes, og algemængden vil 
samtidig reduceres væsentligt, såle
des at sommersigtdybden formentlig 
vil næinne sig 2 m. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1979): Undersøgelse af forureningstilstanden i Bryrup-søerne 
i 1978. 
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Mål 1 : 2 5 . 0 0 0 

MORFOMETRiSKE DATA: Kvind sø 
søareal 

km' 

0,15 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

55 

max. 
dybde 

m 

2,5 

middel-
dybde 

m 

1,8 

vandets 
opholdstid 

døgn 

14 

Opland 
til afiøb 

km= 

51 

VANDKVALiTETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: K v i n d SØ 1 9 7 8 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,95 

mini
mum 

m 

0,7 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
//g/i 

27 

maxi
mum 

. /^g/i 

37 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

620 

næringssaitkoncentrationer 

total P 
//g/i 

120-650 

ortho P 
//g/i 

30-500 

total N 
mg/l 

2-7 

uorg. N 
mg/i 

0-5,5 



K V I N D 

Kvind sø er en lille lavvandet sø 
i en tunneldal ved Bryrup. Søen 
modtager vand gennem Bryrup å fra 
Bryrup Langsø. Fra Kvind sø løber 
vandet gennem Kul sø og herfra vi
dere gennem Lystrup å til Salten 
å. Kvind sø tilføres biologisk 
renset spildevand fra Bryrup. 

Kvind sø er en stærkt eutrofieret, 
alkalisk sø med høje koncentratio
ner af alger i vandet og med meget 
uklart vand, især om sommeren 
(sigtdybde 0,5 - 1 m). Som følge 
af den høje algeproduktion bliver 
søvandet ofte meget basisk om som
meren (op til pH-værdier på 10 -
11). 

Der findes næppe nogen undervands-
vegetation i søen, men derimod 
langs den sydvestlige bred en tæt 
rørs\imp især af tagrør. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1979): Undersøgelse af 
i 1978. 

65 

S 0 

Den stærke eutrofiering af Kvind sø 
kan kun mindskes ved at reducere til
førslen af fosfor. En fosfatfjernel
se på rensningsanlægget i Bryrup vil 
mindske algemængden i søen, og det 
skønnes, at sigtdybden i sommerperio
den vil øges til ca. 1,2 - 1,4 m. Af 
hensyn til forureningstilstanden i 
søen er det dog også vigtigt, at til
førslerne af organisk stof og ammoni
ak med spildevandet holdes på et lavt 
niveau. 

Efter målsætningen skal Kvind sø 
være egnet som fiskevand for ikke-
laksefisk, og sommersigtdybden skal 
være over 1 ra. Målsætningen er ikke 
opfyldt, men kan sandsynligvis opfyl
des gennem bedre spildevandsrensning. 

Fosforfældningsanlægget forventes fær
digbygget i Bryrup i 1982/83. 

forureningstilstanden i Bryrup-søerne 
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: 25.000 

MORFOMETRiSKE DATA: K i l l S0 

søareal 

km= 

0,16 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

ca. 55 

max. 
dybde 

m 

2,8 

middel-
dybde 

m 

1,9 

vandets 
opholdstid 

døgn 

13 

opland 
til afløb 

km' 

54 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: K u l SØ 1 9 7 8 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,95 

mini
mum 

m 

0,8 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
//g/i 

29 

maxi
mum 

.//g/i 

38 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

460 

næringssaitkoncentrationer 

totai P 
/ig/i 

120-700 

ortho P 
//g/l 

20-400 

total N 
mg/i 

1-6,3 

uorg. N 
mg/l 

0-4,5 
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K U L 

Kul sø er en lille lavvandet sø i 
tunneldalen ved Bryrup. Søer mod
tager vand fra Kvind sø. Vandkva
liteten i Kul sø er derfor afhæn
gig af kvaliteten i Kvind sø, og 
de kemiske og biologiske forhold 
i de to søer minder meget om hin
anden. Gennem Lystrup å løber van
det fra Kul sø til Salten å. 

Kul sø er en stærkt eutrofieret, 
alkalisk sø med høje koncentra
tioner af alger i vandet og med 
meget uklart vand, især om som
meren (sigtdybde 0,5 - 1 m). Al
geproduktionen i Kul sø er sand
synligvis lidt mindre end i Kvind 
sø. Måske begrænses produktionen i 
sensommerperioden af kvælstofmæng
den i vandet. 

Resultaterne af undersøgelserne 
i Kul sø og Kvind sø i 1978 ty
der på, at der er fare for, at 
søerne bliver over-eutroflerede. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1979): Undersøgelse 
i 1978. 

S 0 

således at der opstår iltfrie forhold 
i hele søernes vancimasser som følge 
af nedbrydning af det organiske stof, 
som produceres af algerne i forårs
perioden. Sådanne iltfrie forhold er 
konstateret f.eks. i Søbygård sø og 
Skanderborg Lillesø. 

Eutrofieringsgraden i Kul sø kan 
kun mindskes ved en reduktion af fos
fortilførslen. En fosfatfjernelse på 
rensningsanlægget i Bryrup vil mind
ske eutrofieringsgraden, og det 
skønnes, at sigtdybden i sommerperio
den vil øges til ca. 1,2 - 1,4 m. 

Efter målsætningen skal Kul sø være 
egnet som fiskevand for ikke-lakse
fisk, og sommersigtdybden skal være 
over 1 m. Målsætningen er ikke op
fyldt, men kan sandsynligvis opfyl
des gennem fosfatfjernelse fra spil
devand, som tilføres vandløbssyste
met opstrøms Kul sø. 

forureningstilstanden i Bryrup-søerne 
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MORFOMETRISKE DATA: E n g C t V C d SØ 

søareal 

km= 

ca. 0,05 

varidspejlskote 
over DNN 

m 

ca. 26 

max. 
dybde 

m 

ca. 2 

middel-
dybde 

m 

ca. 1,2 

vandets 
ophoidstid 

døgn 

ca. 50 

opland 
til afløb 

km= 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: E n g C t V e d SØ 
sigtdybde 

. sommer-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 

maxi
mum 

plankton-
primær

produktion 
g C/m /̂år 

næringssaitkoncentrationer 

total P 
//g/i 

ortho P 
//g/l 

total N 
mg/i 

uorg. N 
mg/i 
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E N G E T V 

Engetved sø ligger i Salten å-
dal på nordsiden af Salten å ca. 
2 km, før denne løber ud i Sal
ten Langsø. 

Engetved sø er en lavvandet sø, 
der er opdelt i 3 nogenlunde 
afgrænsede bassiner. Tilløbet 
til søen nordfra (fra blandt 
andet Salten-profilet) løber 
til det'østlige bassin, hvor
fra også afløbet sker. 

I østbassinet er vegetationen af 
højere planter sparsom bortset 
fra rørsumpsvegetarionen. Deri
mod er undervandsvegetationen 
især af tusindblad og vandaks-
arter udbredt over det meste 

E D S 0 

af søbunden i det vestligste og mid
terste bassin, og der findes en be
tydelig rørsump, især af tagrør, 
langs søbredden. 

Med sin ringe vanddybde og den be
tydelige vandtilførsel gennem over
jordiske tilløb er Engetved sø en 
naturlig produktiv sø. 

I recipientkvalitetsplanen er En
getved sø målsat som fiskevand for 
ikke-laksefisk. Denne målsætning 
vurderes at være opfyldt. 
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MORFOMETRiSKE DATA: S l i a b C IgClSØ 

søareal 

km= 

0,034 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

60,5 

max.' 
dybde 

m 

ca7,5 

middel-
dybde 

vandets 
ophoidstid 

døgn 

opiand 
til afløb 

km^ 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: S l i a b e IgClSØ 
sigtdybde 

sommer-
gensnL 

m 

mini
mum 

m 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
//g/l 

maxi
mum 

. //g/l 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaitkoncentrationer 

total P 
//g/i 

ortho P 
//g/l 

total N 
mg/l 

uorg. N 
mg/l 
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S N A B E I 

Snabe Igelsø ligger i et dødis
hus i Snabegårds plantage mellem 
Bryrup og Vrads. 

Søen er klarvandet, og koncentra
tionerne af uorganisk kulstof, 
kvælstof og fosfor i søen er me
get lave. Søvandet er svagt surt, 
pH 6-7, og alkaliniteten er under 
0,05 mækv/i. Der er ikke foreta
get hyppige målinger i søen, men 
i vandkemisk henseende ligner 
Snabe Igelsø i høj grad f.eks. 
Kaigård sø. Algekoncentrationen 
i vandet er ligeledes lav og som
mersigtdybden formentlig normalt 
4-6 m. Søens vandmasser er i som
merperioden temperaturlagdelte. 

G E L S 0 

I botanisk henseende er Snabe Igel
sø en Lobelia sø med de stedsegrøn
ne grundskudsplanter tvepibet lobe
lie og strandbo, som den mest ka
rakteristiske bundvegetation. Her
udover findes blandt andet nogen be
voksning med tagrør og med hårtu-
sindblad. 

I recipientkvalitetsplanen er Snabe 
Igelsø målsat som et naturvidenska
beligt referenceområde og som fiske
vand for ikke-laksefisk. Søen er 
uforurenet, og målsætningen må an
ses for at være opfyldt. Søen er 
dog ikke velegnet som fiskevand. 
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MORFOMETRiSKE DATA: V e l l l l l g IgClSØ 

søareal 

km= 

0,088 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

50 

max. 
dybde 

m 

ca. 14 

middel-
dybde 

m 

vandets 
ophoidstid 

døgn 

opiand 
til afiøb 

km^ 

ca. 1 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: V c l l m g IgClSØ 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
//g/l 

maxi
mum 
//g/l 

plankton-
primær

produktion 
g C/m /̂år 

40-50 

næringssaitkoncentrationer 

total P 
//g/l 

ortho P 
//g/l 

total N 
mg/i 

uorg. N 
mg/l 
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V E L L I N G I G E L S Ø 

Velling Igelsø ligger umiddelbart 
syd for Salten å ved Katrinedal i 
et dødishus dannet under den sene
ste istid. Søen har afløb til Sal
ten å gennem Krude Møllebæk, men 
vandføringen i afløbet er oftest 
kun få l/s, og i sommerperioden er 
der ofte intet afløb. 

Velling Igelsø har en meget regel
mæssig form. Maksimumsdybden er 
ca. 14 m. Søens vandmasser er tem
peraturlagdelte med meget koldt 
bundvand i sommerperioden og med 
lave iltkoncentrationer i bundvan
det. 

Søen er svagt brunvandet på grund 
af tilførslen af humusstoffer fra 
den omkringliggende skov. Vandets 
pH-værdi er omkring 7 og alkalini
teten er ret lav (0,2-0,4 mækv/1), 

men dog tilstrækkelig høj til, at der 
ikke er fare for en forsuringspåvirk-
ning af søen gennem nedbøren. 

Næringssaltkoncentrationerne i søvan
det er lave. Produktionen af plante
plankton blev i 1968 af Mathiesen 
målt til 40 - 50 g C/m^ år. 

Typologisk kan Velling Igelsø karak
teriseres som en mellemting mellem en 
dystrof (brunvandet) sø og en Lobelia 
sø. 

I recipientkvalitetsplanen er Velling 
Igelsø målsat som naturvidenskabeligt 
referenceområde og som fiskevand for 
ikke-laksefisk. Søen må anses for at 
være uforurenet, og målsætningen op
fyldt . 

REFERENCER: 

Riemann, B. & Mathiesen, H. (1977): Danish research in phytoplankton primary 
production. In: C. Hunding (ed.): Danish Lomnology. Reviews and Perspec
tives. - Folia Limnologica Scandinavia. Vol. 17. 
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IVIORFOMETRiSKE DATA: H u n d SØ 

søareal 

km^ 

0,016 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

ca. 70 

max. 
dybde 

m 

ca. 7,5 

middel
dybde 

m 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afiøb 

km' 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: H u i l d SØ 
sigtdybde 

, sommer-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

maxi
mum 
/ig/l 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P ortho P totai N 
mg/l 

uorg. N 
mg/l 
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H U N D 

Hunci sø ligger syd for Salten å 
ved Katrinedal i et dødishul i 
et kuperet skovområde. Kun i 
nedbørsrige perioder er der af
løb fra Hund sø. Hund sø udnyt
tes i nogen grad til badning. 

Søen er næringsfattig og svagt 
brunvandet- Koncentrationerne i 
vandet af uorganisk kulstof, 
kvælstof og fosfor er meget lave. 
Vandet er klart og surt med pH-
værdier på 4-5, og algemængden i 
søen er lille. Søens vandmasser 
er stærkt temperaturlagdelte i 
sommerperioden med koldt, ilt
frit bundvand. 

S 0 

Plantevæksten i søen er meget spar
som og består hovedsageligt af mos
ser. Der er dog også fundet grund-
skudsplanten, brasenføde. 

I recipientkvalitetsplanen er Hund 
sø målsat som et naturvidenskabe
ligt referenceområde, som en bade-
sø og fiskevand for ikke-laksefisk. 
Søen er helt uforurenet, og målsæt
ningen må anses for at være opfyldt. 
Søen er dog ikke egnet som fiske
vand. 



76 

( T I ' I M ' 

^tj^KllliT'SVillHi' 

^i^-s 

- - s.Ti."i",r.^^i" 

{'/iri-li-iJi--/"rfi 

j i t a t r 

"'Å^''::f&r^ 

^ j .u>.h. | , . . | I 
, 1S)"-

^ 

)^1>^^ Tiimnirriiy \^-^ , 

^.•, .Sunriknv Ji^r 

• Jiviiioish^v • |wk js^t. - \- -

. ' a:,„r,. zs 
^ ^ ^ 

• , . ' .S»lynEi 

5e^' 

Mål 1:40.000 • ̂ k••'*•'^^<4'X«y-fe-'?^L.^'^^•r^ *.* ;': .'>-•;*/ '. 

MORFOMETRISKE DATA: S a l t C l l L a n g S Ø 

søareal 

km^ 

3,08 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

23 

max. 
dybde 

m 

12 

middel
dybde 

m 

4,5 

vandets 
opholdstid 

døgn 

77 

opland 
til afløb 

km^ 

167 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: S a l t e i l LaHgSØ 1 9 7 ^ 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,0 

mini
mum 

m 

0,7 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

25 

maxi
mum 

61 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

400 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
^g/1 

50-250 

ortho P 

5-40 

total N 
mg/l 

0,5-3,7 

uorg. N 
mg/l 

0,01-1,5 
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S A L T E L A N G S 

Salten Langsø ligger syd for Silke
borg i samme øst-vestgående tunnel
dal som Mossø. Søen gennemstrømmes 
af Salten å, der løber til Gudenåen 
ca. 2 km nedstrøms søen. 

Selv om Salten Langsø er op til 12 
m dyb, dannes der ikke i sommerpe
rioden nogen stabil temperaturlag
deling. Der findes således ikke læn
gerevarende perioder med dårlige 
iltforhold i bundvandet. 

Salten Langsø er en eutrofieret sø 
med en høj koncentration af plank
tonalger og med uklart vand (som
mersigtdybde ca. 1 m). Den væsent
ligste årsag til, at Salten Langsø 
er eutrofieret, er fosfortilførslen 
fra dambrugene langs Salten å. Fos
fortilførslen med husspildevand er 
af betydeligt mindre omfang. 

På grund af den store vandtilførsel 
gennem Salten å og på grund af den 
forholdsvis lille vanddybde i søen 
vil Salten Langsø dog også uden 
menneskelig påvirkning være en eu-
trof sø med en betydelig koncentra
tion af planktonalger i vandet. En 

total eliminering af fosfortilførsel 
fra dambrug og en fosforfjernelse 
fra udledt spildevand vurderes at 
ville mindske algemængden til ca. 
40% af 1979-niveauet og øge den gen
nemsnitlige sommersigtdybde til ca. 
2 m. 

Mulighederne for at mindske algemæng
den i Salten Langsø begunstiges af et 
højt indhold af jern i tilløbene. Det
te jern udfældes som okker, som i høj 
grad er i stand til kemisk at binde 
fosfor i vandet, og som bundfældes i 
søen. Såvel jernincaholdet som fosfor
indholdet i sedimentet er derfor meget 
højt. 

Salten Langsø har en væsentlig rekrea
tiv betydning, fordi søen ligger i et 
kuperet, uopdyrket landskab, som er 
meget tyndt befolket, og fordi der ik
ke er særligt trafikerede veje i søens 
umiddelbare nærhed. 

I recipientkvalitetsplanen er Salten 
Langsø målsat som fiskevand for ikke-
laksefisk og med en sigtdybde på 1 -
3 m. Målsætningen er ikke opfyldt i 
den vestligste del af søen. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1980) : Undersøgelse af forureningstilstanden i Salten å og 
Salten Langsø 1978-79. Århus 65 pp. 

Vandkvalitetsinstituttet (1976): Gudenå-undersøgelsen 1973-75. Rapport nr. 12, 
14 og 16. 
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MORFOMETRISKE DATA: VCSSØ 

søareal 

km^ 

0,60 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

23 

max. 
dybde 

m 

middel
dybde 

m 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

7,6 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: VCSSØ 1 9 7 4 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,3 

mini
mum 

m 

0,8 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

40 

maxi
mum 

66 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
/̂ g/1 

16-100 

ortho P 

3-40 

total N 
mg/l 

0,7-2,2 

uorg. N 
mg/l 

0,03-1,6 
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V E S 

Vessø er en forholdsvis lavvandet sø 
beliggende i et landbrugsområde syd
øst for Ry. Der er meget ringe til
førsel af husspildevand til søen, 
der gennem Skær å har afløb til Gu
den sø. Søen ligger ret isoleret, 
idet der ikke fører offentlige veje 
ned til den. 

Dybdeforholdene i Vessø er ikke kort
lagt. Søens dybdeforhold og vandets 
opholdstid kan derfor ikke angives 
med sikkerhed. Vessø er undersøgt som 
et led i Gudenå-undersøgelsen i 1974. 

REFERENCE: 

S 0 

Vandet i søen er uklart på grund af 
det store indhold af alger i vandet. 

Årsagen til den høje algekoncentrati
on i søvandet skyldes altså ikke til
førsel af husspildevand, men forment
lig især den ret ringe vanddybde og 
fosfortilførslen fra oplandet ved ud
skylning fra dyrkede marker og even
tuelt ved spildevandsudledninger fra 
lanc3brug. 

Vessø er i recipientkvalitetsplanen 
målsat som fiskevand for ikke-lakse
fisk, og vandets gennemsigtighed skal 
være mindst 1 m. Denne målsætning var 
ikke opfyldt i 1974. 

Vanc3kvalitetsinstituttet (1976): Gudenå-undersøgelsen 1973-75. Rapport nr. 14: 
Søundersøgelser. 
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MORFOIVlETRISKE DATA: G u d C I l SØ 

søareal 

i<m^ 

1,33 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

22 

max. 
dybde 

m 

4,3 

middel
dybde 

m 

2,4 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 4 

opland 
til afløb 

l<m' 

811 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: G u d C I l SØ 1 9 8 0 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

l<iorofyl 

sommer 
gnsnt. 

^g/i 

ca. 50 

maxi
mum 

p!ani<ton-
primær-

produktlon 
g G/mVår 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
MQn 

95-220 

ortho P 

0-100 

total N 
mg/l 

1-5 

uorg. N 
mg/l 

0-4 
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G U D E î  

Guden sø (incl. Ry Møllesø) er en 
lavvandet sø, der gennemstrømmes 
af Gudenåen på dennes vej fra 
Mossø til "Himmelbjergsøerne". 
Vandspejlet i søen ligger lidt 
over det naturligt niveau som 
følge af opstemningen ved Ry 
mølle. 

På grund af Gudenåens gennem
strømning er vandets opholds
tid i søen lille, i sommerpe
rioden dog noget større end den 
gennemsnitligt opholdstid på ca. 
4 døgn. 

S 0 

Algemængden i vandet er normalt høj, 
vandet er iiklart, og der findes næp
pe nogen undersøisk vegetation af be
tydning. De angivne værdier af klo
rofyl- og næringssaltkoncentrationer 
stammer fra analyse af vandprøver ta
get i afløbet fra søen (Ry mølle). 

Efter målsætningen skal Guden sø kun
ne anvendes som fiskevand for ikke-
laksefisk samt badning, og gennem
sigtigheden af vandet skal være over 
1 m. Kravet til gennemsigtighed er 
ikke opfyldt på grund af den store 
algemængde i vandet. 
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VSV^lergé Mål 1:25.000 

MORFOIVlETRISKE DATA: Venge sø 
søareal 

l̂ m= 

0,12 

vandspejlsi<ote 
over DNN 

m 

22 

max. 
dybde 

m 

ca. 2 

middel
dybde 

m 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

ca. 35 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: V c n g C SØ 1 9 7 8 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
//g/l 

maxi
mum 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
//g/l 

100-1200 

ortho P 
/ig/l 

50-1200 

totai N 
mg/i 

2-15 

uorg. N 
mg/l 

0,1-13 
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V E N G E SØ 

Venge sø er en lille, meget lavvan
det sø, der gennemstrømmes af Knud 
å, inden denne løber til Ravn sø. 

Søen er så lavvandet, at hele sø-
overfladen ofte er dækket af åkan
der om sommeren. Vandets opholdstid 
i søen er, især om vinteren, meget 
lille. 

Næringssalttilførslen med Knud å er 
så stor, at der ikke sker nogen be

grænsning af plantevækst på grund af 
næringssaltmangel. Mængden af alger i 
vandet begrænses derimod af åkande
bladenes skyggevirkning. 

Venge sø er målsat som fiskevand for 
ikke-laksefisk, og gennemsigtigheden 
af vandet skal være mindst 1 m. Der 
er ikke foretaget undersøgelser af, 
om målsætningen er opfyldt. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1979): Undersøgelse af forureningstilstanden i Ravn sø og 
tilløb til Ravn sø i 1978. 
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(MORFOMETRISKE DATA: R a V I l SØ 

søareal 

km= 

1,83 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

21,8 

max. 
dybde 

m 

33 

middel
dybde 

m 

15,4 

vandets 
opholdstid 

døgn 

800 

opland 
til afløb 

km^ 

60 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: R a V l l SØ lylo 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

2,5 

mini
mum 

m 

2 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
/^g/i 

8 

maxi
mum 

15 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

240 

næringssaltkoncentration 

total P 

15-60 

ortho P 
/ig/i 

0-35 

total N 
mg/I 

3-8 

er 

uorjg. N 
mg/l 

2-6 
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R A V N SØ 

Ravn sø er en af Danmarks dybeste 
søer med en maksimumsdybde på 33 m 
og en gennemsnitsdybde på 15,4 m. 
Den ligger i bunden af en tunneldal. 
Dette dalstrøg forbinder Århus å-da
len omkring Brabrand sø med den tun
neldal, som Himmelbjergsøerne ligger 
i. 

Fra naturens side er Ravn sø en eu-
trof, alkalisk sø. Algemængden i 
vandet er dog i forhold til det na
turlige niveau øget betydeligt, især 
på grund af ulovlige udledninger 
(møddingsvand) og spildevandsudled
ninger til de vandløb, som løber ud 
i søen (Knud å, Hylte bæk og Jaungy-
de bæk). 

En stor del af spildevandet fra op
landet bliver nu af hensyn til be
skyttelsen af søen pumpet til rens
ningsanlæg uden for afstrømningsom
rådet, og der sker fjernelse af fos
for på Nr. Vissing rensningsanlæg. 
Mange ulovlige udledninger er desu
den bragt til ophør. Der vil derfor 
næppe ske en yderligere eutrofiering 
af søen. Tværtimod må det forventes, 
at algemængden i søvandet vil blive 
en del mindre i de kommende år, og 
at der vil ske en væsentlig forøgel
se af vandets gennemsigtighed, især 
hvis de ulovlige landbrugsudlednin-
ger helt ophører, og hvis fosfortil
førslen fra alle bysamfund elimine
res eller reduceres betydeligt. 

En medvirkende årsag til, at Ravn sø 
ikke er blevet overeutrofieret som 
følge af de betydelige fosfortil
førsler, der sker gennem vandløbene, 
er, at nitratindholdet i søvandet al
tid er højt. Det høje nitratindhold 

stammer især fra udvaskning af nitrat 
fra dyrkede marker. I søen bidrager 
nitrat til at ilte sedimentet (søbun-
den), hvorved sedimentets evne til at 
binde fosfor øges. 

I 1978 blev der i sedimentet bundet 
næsten 3/4 af den fosformængde, som 
tilførtes søen. Posforkoncentrationen 
i søvandet er derfor lavt, og algemæng
den begrænses af den mængde fosfor, som 
findes i vandet. 

Den betydelige binding af fosfor i se
dimentet mindsker ikke blot mængden 
af alger i Ravn sø, men bevirker og
så, at det vand, som løber fra Ravn 
sø til Knud sø, kun indeholder meget 
ligt fosfor (ca. 40 yg/1). På grund af 
den fosforbinding i sedimentet i Ravn 
sø er Knud sø en mere klarvandet sø 
end Ravn sø. 

Der sker en meget stabil opdeling af 
Ravn sø's vandmasser om sommeren i et 
varmt overfladelag og et koldt bund
lag. I perioden juli - november var 
der praktisk taget iltfrit på dybder 
større end 20-25 m. En reduktion af 
algeproduktionen i søen vil kunne for
bedre iltforholdene i bundvandet noget. 

På grund af det høje nitratindhold i 
vandet sker der ikke nogen frigørelse 
af fosfor fra sedimentet under iltfrie 
forhold. 

I Ravn sø findes en bestand af søør-
red, der gyder i tilløbene til søen. 
Tidligere fandtes også en bestand af 
helt, men det vides ikke om helt sta
dig er i søen. 

Ravn sø er målsat som fiskevand for 
ikke-laksefisk og som badevand. Mål
sætningen var opfyldt i 1978. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1979) : Undersøgelse af forureningstilstanden i Ravn sø og i 
tilløbene til Ravn sø i 1978. 
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MORFOMETRISKE DATA: K n u d SØ 

søareal 

km' 

1,91 

vandspejlskote 
over IDNN 

m 

21 

max. 
dybde 

m 

29 

middel
dybde 

m 

13,4 

vandets 
opholdstid 

døgn 

490 

opland 
til afløb 

km= 

75 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: K n u d SØ, ØStbaSSl l l 1 9 7 9 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

3,1 

mini
mum 

m 

2,8 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
/^g/i 

6 

maxi
mum 

10 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

130 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
/^g/i 

15-40 

ortho P 
/^g/i 

0-20 

total N 
mg/l 

2-5 

uorg. N 
mg/l 

1,5-3 
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K N U D SØ 

Knud sø en en dyb, naturlig klarvan
det sø beliggende i den nedre del af 
Knud å's afstrømningsområde, umiddel
bart øst for Gudenåens hovedløb gen
nem Himmelbjergsøerne. 

Årsagen til, at Knud sø er naturligt 
klarvandet, er især søens betydelige 
dybde og dels, at størstedelen af 
den fosformængde, som transporteres 
gennem vandløbene i oplandet, tilba
geholdes i den opstrøms beliggende 
Ravn sø (se denne). 

Tilstand-5n i Knud sø er tæt forbun
det med tilstanden i Ravn sø. En for
mindskelse af eutrofieringsgraden i 
Ravn sø gennem en mindskelse af fos
fortilførslen vil derfor også med
føre, at algemængden i Knud sø mind
skes, og at vandets klarhed øges. 

Knud sø er af en odde og et lavvan
det område næsten opdelt i et stort 
dybt østbassin (29 m) og et mindre 
lavvandet vestbassin (10 m). 

I østbassinet sker der om sommeren 
en stabil lagdeling af vandmasser
ne i et varmt overfladelag og et 
koldt bundlag. 

I perioden 1968-72 ledtes biologisk 
renset spildevand fra Ry til Knud 
sø. Dette medførte en kraftig eu
trofiering på grund af den forøge
de fosfortilførsel. Sigtdybden i 
østbassinet var således 2,1 m og 2,2 
m i 1962 og 1967, men kun 0,8 m i 
1968. I 1973, efter afskæringen af 
spildevandet fra Ry til Gudenåens 
hovedløb i 1972, var den gennem
snitlige sommersigtdybde ca. 2 m, 
mens den i 1979 var steget til 3,1 
m. 

Der skete således en meget hurtig 
eutrofiering af Knud sø, da spilde
vandet fra Ry ledtes til søen i 1968, 
og der skete en mindst lige så mar
kant og hurtig oligotrofiering ef
ter afskæringen af spildevandet i 
1972. 

Nedgangen i algemængden efter 1972 
skyldes først og fremmest reduktionen 
af fosfortilførsel. Meget væsentligt 
er det også, at nitratindholdet i sø
vandet er øget betydeligt, dels på 
grund af øget tilførsel (udvaskning 
fra dyrkede marker) og dels på grund 
af mindre forbrug af nitrat til alger
nes vækst og til nedbrydning af orga
nisk stof (denitrifikation). Det øgede 
nitratindhold i vandet bevirker, at der 
ikke sker nogen frigørelse af fosfat 
fra sedimentet til det iltfrie bundvand 
om sommeren, fordi nitrat ilter sedi
mentet og dermed øger fosforbindings
evnen . 

I 1973-74, da al nitrat i bundvandet 
forbrugtes til denitrifikation, blev 
der frigjort meget store fosfoannængder 
fra sedimentet. I 1979, da nitratindhol
det i bundvandet altid var over 1 mg N/l, 
skete der ingen frigørelse af fosfor. 

Det øgede nitratindhold har således bi
draget til at mindske algemængden i 
Knud sø. 

I vestbassinet sker der ikke nogen sta
bil temperaturlagdeling af vandet om 
sommeren. På grund af den mindre vand
dybde og overfladevandets kontakt med 
sedimentet er sigtdybden i vestbassinet 
naturligt mindre end i østbassinet og 
algemængden større. Den gennemsnitlige 
sommersigtdybde var i 1979 ca. 2,2 m. 

Knud sø er en meget vigtig badesø, for
mentlig overgås den i antallet af ba
dende i Gudenå-systemet kun af Almind 
sø ved Silkeborg. Badning finder især 
sted fra østbredden. 

Foruden sædvanlige søfisk findes i Knud 
sø en bestand af søørred og af smelt 
(en lille laksefisk). Begge disse fiske
arter gyder i tilløbene til søen. 

Knud sø er målsat som fiskevand for ik
ke-laksefisk og som badevand. Målsæt
ningen var opfyldt i 1979. 

REFERENCER: 

Mathiesen, H. (1970): Miljøændringer og biologisk effekt i søer. - Vatten 2/70, 
149-73. 

Århus amtskommune (1980): Undersøgelse af forureningstilstanden i Knud sø i 1979. 
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MORFOMETRISKE DATA: B i t k S0 

søareal 

km^ 

0,65 

vandspellskote 
over DNN 

m 

21 

max. 
dybde 

m 

2,4 

middel-
dybde 

m 

1,8 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 1,5 

opland 
til afløb 

km^ 

133 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: Birk sø 1980 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,7 

mini
mum 

m 

0,5 

klorofyl 
sommer 
gnsnt. 

//g/l 

47 

maxi
mum 

//g/l 

112 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 

//g/l 

100-300 

ortho P 
//g/l 

0-100 

total N 
mg/l 

1-5,5 

uorg. N 
mg/l 

0-4,5 
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B I R 

Birk sø er den første af "Himmel
bjergsøerne", der gennemstrømmes 
af Gudenåens hovedløb. 

Vanddybden i Birk sø er kun ca. 
2 m. Vandets opholdstid i søen 
er derfor højst nogle få døgn. 
Birk sø modtager desuden vand 
fra Knud å's afstrømningsområde 
omkring Ravn sø og Knud sø. 

Som følge af den store fosfor
tilførsel med Gudenåen og den 
lille vanddybde i søen er plank
tonalgemængden om sommeren meget 
stor og vandet meget uklart. Som
mersigtdybden er mellem 0,5 og 1 
m. Algemængden i Birk sø er stør
re end i de øvrige "Himmelbjerg
søer". Dette må hovedsageligt 
tilskrives, at den gennemsnitli
ge vanddybde er mindst i Birk sø. 

Ved undersøgelserne i 1980 har 
hverken kvælstof eller fosfor i 
længere perioder været begrænsen
de for mængden af alger i vandet. 
En fosforfjernelsG på spilde
vandsanlæggene i Gudenåens opland 
opstrøms søen vurderes dog at 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1982): Undersøgelse 
1980. 

K S 0 

ville medføre nogen formindskelse af 
algemængden i søen, men den vil sta
dig være en sø med et højt indhold 
af alger i vandet og med ret uklart 
vand (sommersigtdybde ca. 1 m). 

Den store produktion og mængde af 
alger i vandet kunne give anledning 
til dårligt iltforhold i vandet ved 
nedbrydningen af det organiske stof. 
Den hurtige vandfornyelse og den rin
ge vanddybde bevirker dog, at iltfor
holdene i vandet i Birk sø normalt 
er gode. 

Birk sø udnyttes i udstrakt grad til 
rekreative formål, især til kano- og 
anden lystsejlads. Ved Ry findes en 
lystbådehavn (i Lillesø). I fiskeri
mæssig henseende er især sandartfi
skeriet nedstrøms Ry Mølle kendt og 
værdsat. 

Efter målsætningen skal Birk sø være 
fiskevand for ikke-laksefisk samt ba
devand, og sigtdybden skal være 
mindst 1 m. På grund af den store al
gemængde er kravet til sigtdybden 
ikke opfyldt. 

af Birk sø. Jul sø, Borresø og Brassø 
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MORFOMETRISKE DATA: J u l SØ 

søareal 

km^ 

5,65 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

21 

max. 
dybde 

m 

17,5 

middel
dybde 

m 

7,8 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 50 

opland 
til afløb 

km^ 

940 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: J u l SØ 1 9 8 0 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,3 

mini
mum 

m 

1,05 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
//g/l 

20 

maxi
mum 
//g/l 

29 

plankton-
primær

produktion 
g C/m'/år 

430 

næringssaltkoncentratloner 

total P 
//g/l 

80-200 

ortho P 
//g/l 

0-100 

total N 
mg/l 

1,3-7,2 

uorg. N 
mg/l 

0,2-5 
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J U L 

Jul sø er med et areal på 561 ha 
og en maksimumsdybde på ca. 17 m 
den største og dybeste af "Him
melbjergsøerne". Da søen gennem
strømmes af Gudenåen, er vandets 
opholdstid kort, i gennemsnit ca. 
50 døgn. 

Bundtopografien i Jul sø er meget 
uregelmæssig. Foruden de øer og 
halvøer, som rager op over vand
spejlet, findes talrige undersø
iske grunde. Gennemsnitsdybden er 
derfor kun ca. 7,8 ra. 

På grund af søens betydeligt stør
relse og udstrækning i øst-vest 
retning (knap 5 km) sker der ik
ke en meget stabil opdeling af 
søens vandmasser i et varmt over
fladelag og et koldt bundlag i 
sommerperioden. I juli og i au
gust 1980 er der dog fundet tem
peraturforskelle mellem overfla
de- og bundvand på op til 3 - 4 
C. I denne periode var der næsten 
iltfrit (under 1 mg/l) på dybder 
større end 12 - 15 m. 

Jul sø er en eutrofieret sø med 
et stort indhold af planktonal
ger i sommerperioden, hvor van
dets gennemsigtighed normalt er 
lidt over én meter. Selv om van
det således er uklart, er Jul sø 
normalt en smule mere klarvandet 
end de øvrige "Himmelbjergsøer". 
Dette må tilskrives, at vanddyb
den i Jul sø er lidt større end 
i de øvrige søer. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1982): Undersøgelse 
1980. 

S 0 

Indholdet af næringssaltene, fosfor 
og kvælstof, var i 1980 som i de øv
rige "Himmelbjergsøer". Algemængden 
begrænsedes ikke, eller kun i korte 
perioder, af de tilgængelige mængder 
af fosfor og kvælstof. 

En fjernelse af fosfor på spilde
vandsanlæg med udledning opstrøms 
Jul sø vurderes at medføre nogen ned
gang i algemængden i søen og dermed 
i en tilsvarende forøgelse af van
dets gennemsigtighed. Hermed vil der 
skabes bedre muligheder for den un
dersøiske vegetation i de lavvande
de områder af søen. 

Jul sø vil dog forblive en produktiv 
sø, med et betydeligt indhold af al
ger i vandet. Omfanget af generende 
blågrønalgemaxima ("vandblomst") vil 
blive mindre, men stadig forekomme. 

Jul sø har en meget stor rekreativ 
betydning, dels som et landskabeligt 
element, der især nydes fra "Himmel
bjerget", og dels som et lystsejlads
område, hvor mange mennesker færdes, 
især med rutebåde og i kanoer. 

Efter målsætningen skal Jul sø være 
fiskevand for ikke-laksefisk, og 
sigtdybden være mindst 1 m. Denne 
målsætning var opfyldt i 1980, men 
vandet er dog for uklart til at være 
velegnet til badning. 

af Birk sø, Jul sø, Borresø og Brassø 
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V^J^=^,?\„v-- Mål 1:25.000 

MORFOMETRISKE DATA: S l å C l l SØ 

søareal 

km' 

0,19 

varidspejlskote 
over DNN 

m 

ca. 23 

max. 
dybde 

m 

11,5 

middel
dybde 

m 

7,3 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 300 

opland 
til afløb 

km= 

ca. 1 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: S l a C l l SØ 1 9 8 1 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

5,1 

mini
mum 

m 

2,8 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
//g/1 

2 

maxi
mum 
//g/1 

5 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
//g/1 

5-30 

ortho P 
//g/1 

0-10 

total N 
mg/l 

0,2-1,3 

uorg. N 
mg/l 

0-0,2 
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S L Å E N 

Slåen sø er en lille, dyb sø, der 
ligger på sydsiden af Borre sø 
kun adskilt fra denne af en smal 
landtange. Vandstanden i søen er 
kunstigt hævet ca. 2 m, idet der 
findes en opstemning ved afløbet. 
Vandkraften udnyttedes tidligere 
til sawærksdrift. 

Slåen sø er en af Danmarks mest 
klarvandede, alkaliske, mesotrofe 
søer. Som følge af det klare vand 
er der en rig undervandsvegetati-
on, især af vandaksarter (Potamo-
geton), som næppe forekommer så 
artsrigt i nogen anden sø i Dan
mark. 

At Slåen sø er så klarvandet skyl
des, at der ikke sker tilløb til 
søen fra opdyrkede eller beboede 
områder. Især på sydskrænten af 
søen sker der tilløb af okkerhol
dige væld. Der findes også under
søiske kilder ud for sydskrænten. 

Der sker en meget stabil tempera
turlagdeling af søens vandmasser 
i sommerperioden. Selv om plank
tonproduktionen er lille, er til
førslen af organisk stof så stor, 
at det kolde bundvand bliver ilt
frit sidst på sommeren. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune: Undersøgelse af 
delse). 

S 0 

Som følge af det klare vand og tempera
turlagdelingen af vandet er der meget 
store forskelle på algemængde og al
gesammensætning i de forskellige dyb
der. Ofte findes de største algekon
centrationer lige under springlaget, 
hvor næringssaltindholdet er højere 
end i overfladevandet, og hvor der 
stadig er tilstrækkeligt lys for al
gernes vækst. 

Slåen sø har meget stor betydning 
dels videnskabeligt og undervisnings
mæssigt og dels som rekreativt område. 
Til badning er søen ikke velegnet på 
grund af de stejle skrænter. Badning 
af betydeligt omfang er ikke ønske
ligt , da flora og fauna i bredzonen 
herved kan ødelægges. 

En påvirkning af Slåen sø vil kunne 
ske ved en ændret udnyttelse af skoven 
omkring søen. F.eks. vil en renafdrift 
eller en skovgødskning indebære en ø-
get tilførsel af næringssalte til sø
en og dermed en eutrofiering. 

Slåen sø er målsat som et naturviden
skabeligt referenceområde. Målsætnin
gen var opfyldt i 1981, 

sø og Slåen sø 1981 (under udarbej-
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MORFOMETRISKE DATA: Bor rCSØ 

søareal 

km' 

1,95 

vandspellskote 
over DNN 

m 

21 

max. 
dybde 

m 

15 

middel
dybde 

m 

4,9 

vandets 
opholdstid 

døgn 

calO 

opland 
til afiøb 

km' 

965 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: Bor rCSØ 1 9 8 0 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,1 

mini
mum 

m 

0,6 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

//g/1 

44 

maxi
mum 
//g/i 

138 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

nærlngssaltkoncentratloner 

total P 
//g/l 

100-290 

ortho P 
//g/l 

0-100 

total N 
mg/l 

1,9-7,9 

uorg. N 
mg/l 

0,3-4 
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B O R R E S Ø 

Borresø er den næststørste af 
"Himmelbjergsøerne" og er belig
gende mellem Jul sø og Brassø. 
Søen består ikke blot af et bas
sin, som Gudenåen strømmer igen
nem, idet en del af søen stræk
ker sig mod vest forbi Paradis
øerne ind mod Virklund, hvor 
Gravbæk med spildevandet fra 
Them og Virklund løber til søen. 

Borresø er ret lavvandet. Kun i 
et meget lille område tæt ved 
indløbet fra Jul sø er dybden 
over 10 m. Uden for dette områ
de sker der ikke nogen tempera
turlagdeling af søens vandmasser 
i sommerperioden, og der findes 
således ikke et bundlag af vand 
med lave iltkoncentrationer. 

Borresø er en eutrofieret sø med 
et stort indhold af planktonal
ger i vandet, og en gennemsigtig
hed af vandet på omkring 1 m i 
sommerperioden. Algemængden er 
omtrent som i Brassø, men gene
relt lidt større end i Jul sø. 

Der er ingen væsentlig forskel på ind
holdet af plantenæringssaltene, fos
for og kvælstof, mellem "Himmelbjerg
søerne", som gennemstrøiranes af Gudenå, 
og forskellen i indholdet af alger i 
vandet må tilskrives søernes forskel
lige gennemsnitsdybde. 

Der er ikke fundet nogen generel for
skel i næringssaltindhold eller i 
algemængde mellem den del af Borresø, 
som gennemstrømmes af Gudenåen og 
den mere isolerede vig omkring Para
disøerne, men der kan til tider være 
store forskelle i algemængde og alge
sammensætning mellem de to dele af 
søen. 

En fosforfjernelse på rensningsanlæg, 
der udleder spildevand opstrøms søen, 
vurderes at ville medføre nogen re
duktion af algemængden i sommerperio
den og nogen forøgelse af vandets gen-
gemsigtighed. Algemængden i søvandet 
vil dog stadig være høj, og der vil 
stadig kunne forekomme generende ma
xima af blågrønalger, "vandblomst", 
dog af mindre omfang og varighed. 

Efter målsætningen skal Borresø være 
fiskevand for ikke-laksefisk samt ba
devand, og sigtdybden skal være over 
1 m. Denne målsætning var ikke op
fyldt i 1980 på grund af den store al-
geraængde i vandet. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1982): Undersøgelse af forureningstilstanden i Birk sø, 
sø, Borresø og Brassø 1980. 

Jul 



96 

MORFOMETRISKE DATA: B faSSØ 

søareal 

km= 

1,14 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

21 

max. 
dybde 

m 

14,1 

middel
dybde 

m 

4,6 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 5 

opland 
til afløb 

km' 

992 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: B taSSØ 1 9 o U 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,2 

mini
mum 

m 

0,9 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
//g/1 

24 

maxi
mum 

. //g/l 

50 

plankton-
primær

produktion 
g C/m'/år 

470 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
//g/l 

110-225 

ortho P 
//g/1 

0-100 

total N 
mg/l 

1,2-5,8 

uorg. N 
mg/l 

0,4-4 
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B R A S S Ø 

Brassø er den af "Himmelbjergsø
erne", der ligger nærmest Silke
borg. Søen modtager Gudenåens 
vand fra Borresø. I afløbet fra 
Brassø kaldes Gudenåen for Rem-
strup å. 

I størstedelen af søen er vand
dybden under 10 m. Kun i et lil
le område i den sydlige del af 
søen, hvor dybden er op til 14 
m, er der i juli og august 1980 
konstateret en lagdeling af sø
ens vandmasser og næsten iltfrit 
vand på vanddybder over 10 - 12 
m. 

Vejlsø er en lavvandet, næsten 
afsnøret del af Brassø. Vandet 
fra den klarvandede Almind sø 
løber til Vejlsø og herfra til 
Brassø. 

Brassø er en eutrofieret sø med 
et stort indhold af planktonal
ger i vandet. Indholdet af næ
ringssaltene, fosfor og kvælstof, 
er som i de øvrige "Himmelbjerg
søer". Algemængden er oftest 
lidt større end i Jul sø på grund 
af den mindre vanddybde. 

REFERENCER: 

Vandkvalitetsinstituttet (1976): Gudenå-undersøgelsen 1973-75. Rapport nr. 
Sømodeller. 

Århus amtskommune (1982): Undersøgelse af Birk sø. Jul sø, Borresø og Brassø 
1980. 

En fosforfjernelse på rensningsanlæg 
opstrøms Brassø vurderes at ville 
medføre nogen reduktion af algemæng
den i Brassø og en tilsvarende forø
gelse af vandets gennemsigtighed i 
sommerperioden. Der vil dog stadig 
være et højt indhold af planktonal
ger i vandet, og der vil stadig kun
ne forekomme generende maxima af blå
grønalger, "vandblomst", dog med min
dre hyppighed og omfang. 

Efter modelberegninger foretaget på 
grundlag af Gudenå-undersøgelsen i 
1974 vil en fosforfjernelse fra spil
devand dog kun medføre en beskeden 
reduktion af algemængden og en til
svarende beskeden forøgelse af som
mersigtdybden, fra ca. 1,0 m i 1974 
til ca. 1,1 m efter fosforfjernelse. 

Efter målsætningen skal Brassø være 
fiskevand for ikke-laksefisk samt 
badevand, og sigtdybden skal være 
mindst 1 m. Denne målsætning var ik
ke opfyldt i 1980 på grund af den 
store algemængde i vandet. 
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Mål 1 :25 .000 

MORFOMETRISKE DATA: A u i l SØ 

søareal 

km' 

0,10 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

20,7 

max. 
dybde 

m 

7,2 

middel
dybde 

m 

ca. 4 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km' 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: A U l l SØ 1 9 o U 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,1 

mini
mum 

m 

0,8 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
//g/l 

17 

maxi
mum 
//g/1 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
//g/1 

50-200 

ortho P 
//g/1 

0-100 

total N 
mg/l 

1,4-3,3 

uorg. N 
mg/l 

0-0,7 
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A U N 

Aun sø er en lille sø, der ligger 
sydvest for Brassø og kun adskilt 
fra denne af en smal landtange. 
Gennem landtangen er der gravet en 
bred kanal (Klyvers kanal). Denne 
bevirker, at vandet kan løbe såvel 
fra Aun sø til Brassø som i modsat 
retning-

Aun sø er tydeligt opdelt i to bas
siner. Det nordvestligste er lang
strakt og smalt på midten. Heri er 
dybden op til ca. 7 m. Det sydøst
ligste lille bassin med en maksi-
mumsdybde på ca. 4,4 m er næsten i-
soleret fra den øvrige del af søen 
af en tærskel, hvor vanddybden kun 
er ca. 1,5 m. 

Vandtilførslen til Aun sø sker dels 
gennem Klyvers kanal fra Brassø, når 
vandstanden her er højere end i Aun 
sø og dels gennem nogle meget små 
tilløb til Aun sø sydfra, dels fra 
Uglsø, og dels fra Mørk sø. Disse 
noget brunvandede tilløb tørrer of
te ud om sommeren, og vandføringen 
er i øvrigt kun få liter pr. sekund. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune: Undersøgelser af små s 

S 0 

Vandmasserne i Aun sø er om sommeren 
meget skarpt opdelte i et varmt over
faldelag og et koldt bundlag. Bundvan
det er iltfrit og indeholder store 
mængder svovlbrinte, der dannes ved 
forrådnelse af organisk stof i sedi
mentet, samt store mængder fosfor, 
der om sommeren frigøres fra sedimen
tet. Også ammoniakindholdet i bundvan
det er meget stort (op til 6,5 mg N/l 
er målt). 

Algemængden i vandet er normalt høj, 
især var blågrønalger (Oscillatoria) 
talrige i 1980. Algemængden synes at 
være begrænset af såvel kvælstof- som 
fosformængden i overfladevandet. På 
grænsen mellem overfladevandet og det 
kolde bundvand findes ofte lag af fo-
tosyntetiserende bakterier. 

En formindskelse af algemængden i Aun 
sø og en forøgelse af vandets klarhed 
vil formentlig kunne opnås ved at for
hindre, at vandet fra Brassø kan løbe 
gennem Klyvers kanal ind i Aun sø. 

Aun sø er målsat som fiskevand for ik-
ke-laksefisk og som badevand. Søen er 
dog ikke velegnet til badning. Målsæt
ningen var ikke opfyldt i 1980 på grund 
af den lave gennemsigtighed af vandet. 

er i 1980 (under udarbejdelse). 
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V-->&,'.7;^;v^-i-0'V'-'S;f;'J; *?^v^>^'S Mål 1 : 4 0 , 0 0 0 

MORFOMETRISKE DATA: A l m i n d SØ 
søareal 

km= 

0,53 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

21 

max. 
dybde 

m 

20,5 

middel-
dybde 

m 

10,4 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 800 

opland 
til afløb 

km= 

ca. 3 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: A l m i n d SØ 1 9 8 1 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

4,9 

mini
mum 

m 

3,5 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

2 

maxi
mum 

4 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaitkoncentrationer 

totai P 
Mgl\ 

5-40 

ortho P 
-ug/l 

0-10 

total N 
mg/l 

0,2-1,3 

uorg. N 
mg/i 

0-0,3 



A L (̂  I N 

Almind sø er en dyb sø beliggende i 
den sydlige udkant af Silkeborg. Vand 
tilføres fra kilder og små bække 
fra skovområdet syd for søen. 

Almind sø er en svagt alkalisk, klar
vandet, mesotrof sø. Søvandet er om 
sommeren lagdelt i et varmt overfla
delag og et koldt bundlag. Bundvan
det er praktisk taget iltfrit fra au
gust til efterårstotalcirkulationen. 

Karakteriseret efter vegetationen i 
søen må Almind sø betegnes som en 
overgangstype mellem en Potamogeton 
(vandaks) sø og en Lobelia sø. Lobe
lia findes dog kun spredt voksende 
ofte i de spredte bevoksninger af 
tagrør. På de fleste undervandspIan-
ter findes ofte en tæt bevoksning af 
epifyter. Disse kan ved deres skyg
gevirkning virke hæmmende på under-
vandsvegetationen. 

At Almind sø er så klarvandet, på 
trods af beliggenheden meget tæt 
ved Silkeborg og på trods af den 
meget store badeaktivitet i søen, 
skyldes, at vandtilførslen til sø
en sker fra ikke-opdyrkede og ik-
ke-beboede områder. Det store ind
hold af okker i kildetilløbene på 
sydsiden øger desuden fosforbin-

REFERENCE: 

Århus amtskommune: Undersøgelser af Almind 
bejdelse). 

ini 
D s 0 

dingsGvnen i sedimentet- Okkertilførs
len bidrager derved til at begrænse 
algemængden i søen. 

Almind sø har stor betydning både af 
naturvidenskabelige og undervisnings
mæssige grunde. Søen har desuden en 
meget stor rekreativ betydning, idet 
den er den mest benyttede badesø i Gu
denå-systemet . 

Tilstanden i Almind sø kan trues af 
eventuel ændret drift i skovene om
kring søen, f.eks. renafdrift og skov
gødskning, af tilførsel af overflade
vand fra gader og veje, f.eks. fra 
den nordlige del af Virklund. 

Badning i søen ødelægger plante- og 
dyrelivet ved badestederne. Effekten 
af badningen på eutrofieringstilstan
den er ikke undersøgt, men et nogenlun
de hurtigt vandskifte (2-3 år) bidrager 
til at mindske effekten. 

Almind sø er målsat som et naturviden
skabeligt referenceområde, som bade
vand og som fiskevand for ikke-lakse-
fisk. Målsætningen må anses for at væ
re opfyldt. 

sø og Slåen sø i 1981 (under udar-
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IVIORFOMETRISKEDATA: H U I t i m e l SØ 

søareal 

l<m^ 

0,11 

vandspejisi<ote 
over DNN 

m 

ca. 57 

max. 
dybde 

m 

ca. 3,5 

middel
dybde 

m 

ca. 2 

vandets 
opiioldstid 

døgn 

ca. Vi-l år 

opland 
til afløb 

km* 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: H u m m e l SØ VfoM 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,7 

mini
mum 

m 

0,5 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

//g/l 

25 

maxi
mum 
//g/l 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaitkoncentrationer 

totai P 
//g/I 

60-200 

ortfio P 
//g/l 

0-100 

total N 
mg/i 

3-5 

uorg. N 
mg/l 

0,7-3 
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H U M I ^ E L S Ø 

Hummel sø er en lille, lavvandet sø 
beliggende nord for Them. Det væsent
ligste tilløb sker gennem et rørlagt 
vandløb fra syd. Afløbet fra søen lø
ber til Hulbæk mellem Them og Virk
lund. Både afløbet fra søen og den
ne del af Hulbæk er rørlagte, Oplan
det til søen består dels af skov og 
dels af opdyrkede arealer. Oplandet 
og dermed vandgennemstrømningen er 
dog lille/ og vandets opholdstid i 
søen skønnes at være ca. *5-l år. 

Hummel sø er en alkalisk, eutrof sø 
med en høj algeraængde i vandet. Den 
store algemængde skyldes dels den ret 
høje fosforkoncentration i tilløbet 
og dels, at søen er lavvandet. Til

syneladende begrænses algemængden i 
vandet i forårs- og forsommerperioden 
af fosformængden i vandet. Selv om 
den største vanddybde kun er ca. 3,5 
ra, kan der i rolige sommerperioder 
ske en svag lagdeling af søens vand
masser, og der kan være næsten ilt
frit ved bunden. 

Hummel sø er målsat som fiskevand for 
ikke-laksefisk, og vandets gennemsig-
tidhed skal være mindst 1 m. Som føl
ge af det uklare vand er målsætningen 
ikke opfyldt. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune: Undersøgelser af små søer i 1980 {under udarbejdelse). 
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r̂ ORFOfVlETRISKE DATA: GJCSSØ 

søareal 

km^ 

0,014 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

88 

max. 
dybde 

m 

6,5 

middel-
dybde 

m 

3-4 

vandets 
opiioidstid 

døgn 

ca. 2-3 år 

opland 
til afløb 

km= 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: CjjCSSØ 1^011 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,2 

mini
mum 

m 

0,6 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

• //g/i 

30 

maxi
mum 

.//g/i 

50 

piankton-
primær-

produktion 
g C/mVår 

næringssaitkoncentrationer 

totai P 
//g/I 

40-300 

ortho P 
//g/l 

0-150 

total N 
mg/I 

2-5 

uorg. N 
mg/l 

0-1 
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G J E S S 

Gjessø er en meget lille sø syd for 
Silkeborg i Gravbæks afstrømnings
område. Vandføringen i afløbet fra 
søen, Gjessø bæk, er ringe, og af
løbet er ofte tørt om sommeren. 

Selv om søen kun er ca. 6,5 m dyb, 
sker der om sommeren en tydelig op
deling i varmt overfladevand og 
koldt bundvand/ fordi søen er så 
lille og ligger beskyttet mod vind
påvirkning. På dybder over 3 - 4 m 
er der derfor ofte meget dårlige 
iltforhold om sommeren. 

Da Gjessø ligger i Gjessø by, sker 
der nogen tilførsel af overflade
vand fra befæstede arealer, men der 
sker ingen spildevandstilførsel un
der tørvejr. 

Søens topografiske opland er meget 
lille, og tilførslen af næringssal
te er derfor også beskeden. Gjessø 
er således en eutrof sø, men er ikke 
overeutrofieret. I naturtilstand, det 
vil sige uden bebyggelse og opdyrkning 
omkring søen, ville algemængden dog 
have været mindre, vandet mere klart 
og iltforholdene bedre i bundvandet 
om sommeren. 

Efter målsætningen skal Gjessø være 
fiskevand for ikke-laksefisk, og van
dets gennemsigtighed skal være mindst 
1 m. Kravet til vandets gennemsigtig
hed var ikke opfyldt i 1980. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune : Undersøgelser af små søer i 1980 (under udarbejdelse). 
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IVIORFOMETRISKE DATA: ThOY SØ 

søareal 

km^ 

0,69 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

22,6 

max. 
dybde 

m 

7,8 

middel
dybde 

m 

4,2 

vandets 
opiioidstid 

døgn 

180 

opland 
til afløb 

km= 

12 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: T h O F SØ 1 9 7 9 

sigtdybde 

som me r-
gensnt. 

m 

1,8 

mini
mum 

m 

1,5 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
/ig/l 

12 

maxi
mum 
MQl\ 

20 

plankton-
primær

produktion 
g G/m'/år 

125 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
//g/l 

30-180 

ortfio P 

0-40 

total N 
mg/l 

0,5-2,6 

uorg. N 
mg/l 

0-0,7 
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T H O R 

Thor sø ligger i en tunneldal syd 
for Silkeborg, Afløbet fra søen 
(Gravbæk) løber til Himmelbjerg
søerne . 

Thor sø er en lavvandet sø, og der 
sker ingen stabil temperaturlagde
ling af søens vandmasser om somme
ren . 

Selv om Thor sø er en produktiv 
(eutrof) sø, er den ikke overeutro
fieret. Blandt planktonalgerne fin
des arter, som er hyppige i uforu
renede søer, og algemængden er be
grænset af såvel fosformængden som 
kvælstofmængden i vandet. 

Jerntilførslen med tilløbene bidra
ger til at øge bindingen af fosfor 
i sedimentet og dermed til at begræn
se algemængden i søen. Især i søens 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1979): Undersøgelse af 

S 0 

vestlige del er der,fundet høje ind
hold af jern (100 g Fe/kg tørstof) og 
fosfor (5 g P/kg tørstof) i sedimen
tet. 

En eliminering af fosfortilførslen med 
spildevand fra Gjessø by og en reduk
tion af mængden af overløbsvand, som 
løber til søen fra dele af Virklund, 
vurderes at medføre en reduktion af 
algemængden til ca. halvdelen af 1979-
niveauet. Den gennemsnitlige sommer
sigtdybde vurderes at blive øget til 
ca. 2,3 - 2,7 m. 

Thor sø er målsat som fiskevand for 
ikke-laksefisk og som badevand. Des
uden skal sigtdybden være mindst 3 m. 
Vurderet på baggrund af undersøgel
serne i 1979 må det anses for tvivl
somt, om kravet til sigtdybde kan op
fyldes . 

forureningstilstanden i Thor sø i 1979. 
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f\/10RF0f^ETRlSKE DATA: E l l C SØ 

søareal 

km "̂ 

0,13 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

21 

max. 
dybde 

m 

middel
dybde 

m 

ca. 1,3 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

VAMnKVAl ITFTfiDATA FOR OVERFLADEVANDET: E l l C SØ 1 9 o 0 

slqtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,7 

mini
mum 

m 

0,6 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

fign 

50 

maxi
mum 

. fign 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

205(1962) 

næringssaltkoncentration 

total P 
fign 

160-300 

ortho P 
fign 

0-100 

total N 
mg/l 

1,4-6 

er 

uorg. N 
mg/l 

0-0,5 
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E L L E S J3 

Elle sø er en lille, meget lavvan
det sø beliggende øst for Virklund 
i Gravbæks afstrømningsområde. Der 
findes ingen overjordiske tilløb, 
og vandudskiftningen i søen sker 
meget langsomt. 

Elle sø er stærkt eutrofleret. Der 
findes i sommerperioden et meget 
stort indhold af grønalger og ofte 
et meget artsrigt fytoplankton. 

Nitratkoncentrationen i søvandet 
er lille. Dette skyldes først og 
fremmest, at opholdstiden i søen 
er lang, således at størstedelen 
af den tilførte nitrat når at om
dannes til frit kvælstof ved deni-
trifikationsprocesser i sediment
overfladen . 

Fosforindholdet i søvandet er normalt 
så højt, at algemængcien næppe begræn
ses heraf. Algemængden har måske været 
begrænset af den tilgængelige kvælstof
mængde . Der er dog fundet betydelige 
mængder af blågrønalger, som er i stand 
til at udnytte kvælstof fra atmosfæren. 
På grund af det langsomme vandskifte 
vil selv små tilførsler af fosfor have 
betydning for eutrofieringstilstanden. 

Planktonprimærproduktionen blev i 1962 
målt til 205 g C/m^ år. Ud fra alge
mængden i vandet i 1980 må det anses 
for sikkert, at produktionen i 1980 var 
langt større end i 1962. 

Elle sø er målsat som fiskevand for ik
ke-laksefisk, og gennemsigtigheden af 
vandet skal være mindst 1 m. På grund 
af den store algemængde i vandet var 
målsætningen ikke opfyldt i 1980. 

REFERENCE: 

Riemann, B. & Mathiesen, H. (1977) Danish research in phytoplankton primary pro
duction. In: C. Hunding (ed.): Danish Limno
logy. Reviews and Perspectives. - Folia Lim-
nologica Scandinavica. Vol. 17. 

Århus amtskommune : Undersøgelser af små søer i 1980 (under udarbejdelse) . 
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MORFOf̂ ETRiSKE DATA: SUkcborg LUlCSØ 

søareal 

km= 

0,016 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

21 

max. 
dybde 

m 

7 

middel
dybde 

m 

ca. 4 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km= 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: SllkcbOrg LlUeSØ IVoU 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,6 

mini
mum 

m 

1,4 

. klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

^g/1 

7 

maxi
mum 

. fign 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
fign 

20-70 

ortho P 
fign 

0-10 

total N 
mg/l 

1,4-2,6 

uorg. N 
mg/l 

0-0,2 
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S I L K E B O R G L I L L E S Ø 

Silkeborg Lillesø er en lille, dyb 
sø, som ligger i et dødishul i et 
sandområde øst for Silkeborg. Søen 
har afløb til Silkeborg Langsø, men 
vandføringen i afløbet er ringe. 

På grund af søens lidenhed opdeles 
søens vandmasser i sommerperioden 
meget tydeligt i et varmt overfla
delag og i et bundlag, hvor tempe
raturen er under ca. 8° C. Dette 
bundvand er iltfrit i hele sommerpe
rioden (juni - oktober) og lugter 
stÆrkt af svovlbrinte. 

Søvandet indeholder en del hiamus-
stoffer, som er tilført fra den om
givende skov, og som giver vandet en 
brunlig farve. Vandet er neutralt 
eller svagt surt. 

NæringssaltincJholdet i søvandet er 
lavt, og algemængden i vandet er be
skeden og består af arter, som normalt 
findes i ikke-eutrofierede søer, især 
findes mange gulalger. 

Sedimentet i søen er brunsort og rigt 
på humusstoffer (dy) og har et meget 
højt indhold af organisk stof. Indhol
det af visse tungmetaller, især bly 
og zink, er højere end normalt for sø-
sedimenter. Det høje metalindhold skyl
des stærk binding af metaller til hu
musstoffer i sedimentet. Tungmetaltil
førslen er sandsynligvis sket fra luf
ten. 

Silkeborg Lillesø er målsat som et na
turvidenskabeligt referenceområde. Sø
en må anses for uforurenet og målsæt
ningen for opfyldt. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune: Undersøgelser af små søer i 1980 (under udarbejdelse). 
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MORFOfvlETRlSKE DATA: SchOUbyCS SØ 

søareal 

km^ 

ca. 0,04 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

ca. 25 

max. 
dybde 

m 

2,5 

middel
dybde 

m 

ca. 1,4 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
til afløb 

km^ 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: S c h O U P y e S SØ VfoV 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,8 

mini
mum 

m 

0,6 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
fign 

10 

maxi
mum 
fign 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
fign 

10-150 

ortho P 
fign 

0-30 

total N 
mg/l 

0,7-3 

uorg. N 
mg/l 

0-0,2 
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S C H O U B 

Schoxibyes sø, også kaldet Hårup San
de sø, er en lille, lavvandet/ kun
stig sø, der er dannet i en udgrav
ning, hvorfra sand blev anvendt til 
bygning af omfartsvejen nord om Sil
keborg omkring 1958. 

Der er hverken tilløb til eller af
løb fra søen, så vandets opholdstid 
må antages at være flere år. Søens 
omgivelser består af hedesand, aflej
ret af smeltevandsfloder i slutnin
gen af den seneste istid. På søbun-
den har der dog siden søens dannelse 
dannet sig et lag af aflejringer med 
en del organisk stof (gyttje) på nog
le få centimeters tykkelse. 

Søvandet er kalkfattigt (alkalini-
tet = ca. 0,2-0,3 mækv/1) og neu
tralt eller svagt surt. Nærings
saltindholdet i vandet er ligele
des lavt. Den vigtigste næringssalt
tilførsel sker med nedbøren. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune: Undersøgelser af små 

ES SØ 

Vegetationen ved søbredden er meget 
sparsom, især på grund af søens unge 
alder. Ude i søen er der om sommeren 
megen undersøisk vegetation, især af 
tusincJblad. Algesammensætningen i sø
ens frie vandmasser er ensfoinnig og 
består ofte næsten kun af en enkelt 
dominerende art. 

Schoubyes sø er målsat som et naturvi
denskabeligt referenceområde og som 
badesø. Badevandsmålsætningen er ikke 
opfyldt, idet gennemsigtigheden af 
vandet skal være mindst 1 m. Målsæt
ningen som naturvidenskabeligt refe
renceområde må derimod anses for at 
være opfyldt. Denne målsætning er an
vendt for Schousby sø, idet det her 
er muligt at følge udviklingen i plan
te- og dyrelivet i en lavvandet sø 
dannet i et næringsfattigt område fra 
den første tid efter søens dannelse. 

•øer i 1980 (under udarbejdelse). 
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MORFOfVlETRlSKE DATA: Ø m SØ 

søareal 

km^ 

0,42 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

18 

max. 
dybde 

m 

10 

middel
dybde 

m 

4 

vandets 
opholdstid 

døgn 

19 

opland 
tli afløb 

km^ 

59 

VANDKVAI ITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: Ø r ø SØ 1 9 7 9 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,0 

mini
mum 

m 

0,8 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

fign 

28 

maxi
mum 
fign 

61 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

400 

næringssaltkoncentration 

total P 
fign 

50-200 

ortho P 
fign 

0-75 

total N 
mg/l 

1-3 

er 

uorg. N 
mg/l 

0,2-1 
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Ø R N SØ 

ørn sø ligger sydvest for Silkeborg 
og gennemstrømmes af Funder å. Af
løbet fra Ørn sø, Lyså, løber til 
Silkeborg Langsø's vestbassin. 

Den største vanddybde er ca. 10 m. 
Der sker en opdeling, omend ikke sær
lig stabil, af søens vandmasser i et 
varmt overfladelag og et koldt bund
lag om sommeren. I bundvandet er ilt-
inciholdet ofte lavt. 

Ørn sø er en eutrof sø. På grund af 
den store vandtilstrømning og den 
ret lille vanddybde vil der natur
ligt være en betydelig algemængde i 
vandet om sommeren. Søen er dog ble
vet stærkt eutro"ieret på grund af 
fosfortilførsel dels fra dambrug og 
dels gennem tidligere spildevands-
tilførsel fra den vestlige del af 
Silkeborg. 

En sammenligning mellem undersøgel
sesresultater fra 1974 og 1979 ty
der på, at der er sket en reduktion 
af algemængden i søen som følge af 
afskæring af spildevand fra ca. 
3.000 personer i 1977. Efter denne 
afskæring er langt den største eutro-
fieringskilde dambrugene i oplandet, 
især ved Funder å. I 1979 stammede 

således ca. 60% af den tilførte fos
for til Ørn sø fra dambrug. 

En reduktion af algemængden og en her
af følgende forøgelse af vandets klar
hed kan kun ske ved en reduktion af 
fosfortilførslen. 

Mulighederne for at begrænse algemæng
den i Ørn sø forøges på grund af den 
betydelige tilførsel, blandt andet 
gennem Funder å, af jern (okker), som 
kan binde fosfor og dermed mindske den 
fosformængde, der bliver til rådighed 
for algernes vækst. 

På grundlag af måleresultater fra Gu
denå-undersøgelsen i 1974 beregnedes, 
at en eliminering af fosforudledninger 
med spildevand og fra dambrug kun ville 
øge den gennemsnitlige sommersigtdybde 
i Ørn sø fra 0,7 m i 1974 til ca. 1 m. 
Tages der hensyn til de betydelige 
jerntilførsler til søen og sedimentets 
meget store fosforbindingsevne, vurde
res en eliminering af fosfortilførsel 
fra dambrug og med spildevand at ville 
øge den gennemsnitlige sommersigtdybde 
til ca. 2 m. Dette vil omtrent svare 
til naturtilstanden i Ørn sø. 

Ørn sø er målsat som fiskevand for ik
ke-laksefisk og som badevand. På grund 
af det uklare vand anvendes søen næsten 
ikke til badning. På trods af den min
dre forbedring i søens tilstand fra 
1974 til 1979 var målsætningen ikke op
fyldt i 1979. 

REFERENCER: 

Vandkvalitetsinstituttet (1976): Gudenå-undersøgelsen 1973-75. Rapport nr. 16: 
Sømodeller. 

Århus amtskommune (1981): Undersøgelse af forureningstilstanden i Funder å og 
Ørn sø 1978-79. 
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MORFOMETRISKE DATA: S i l k c b o r g LaHgSØ 
søareal 

km^ 

2,24 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

18 

max. 
dybde 

m 

4,9 

middel
dybde 

m 

2,5 

vandets 
opholdstid 

døgn 

vest + midt: 30 
øst: 2 

opland 
tn afløb 

km^ 

1082 

•VANnKVAMTFTSDATA FOR OVERFLADEVANDET: S l l k c b o r g LaHgSØ, ØStbaSSlll 1 9 8 1 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,0 

mini
mum 

m 

0,75 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

fign 

27 

maxi
mum 
fign 

50 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

ca. 400 

næringssaitkoncentrationer 

total P 
fign 

50-250 

ortho P 
fign 

0-100 

total N 
mg/l 

1-5 

uorg. N 
mg/l 

0,05-3 
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S I L K E B O R G L A N G S Ø 

Silkeborg Langsø er en lavvandet sø, 
som strækker sig i øst-vestgående 
retning gennem Silkeborg. Søen er 
blandt andet af vejdæmninger opdelt 
i 3 bassiner. Det østligste bassin 
gennemstrømmes af Gudenåen og til
føres det biologisk-kemisk rensede 
spildevand fra Silkeborg. Vandets op
holdstid i dette bassin er kun ca. 2 
døgn. Det midterste og det vestlig
ste bassin gennemstrømmes af vand fra 
Ørn sø (Lys å), men ikke af Gudenåen. 
Vandets opholdstid i disse to bassi
ner er derfor betydeligt større, ca. 
30 døgn tilsammen. 

Alle søens tre bassiner er præget af 
meget store mængder planktonalger og 
heraf følgende ringe gennemsigtighed 
af vandet. Der findes derfor ingen 
rodfæstet undersøisk vegetation af 
betydning i søen. 

Den store algemængde i søbassinerne 
skyldes dels den lille vanddybde og 
dels det høje indhold af næringssal
te i vandet. Algerne forbruger dog 
ved deres vækst næsten hele den næ
ringssaltmængde, som findes i van
det i sommerperioden. 

Ved Gudenå-undersøgelsen i 1974 blev 
der i Silkeborg Langsø's østbassin 
fundet kviksølvindhold på op til 2 
mg/kg tørstof i sedimentet (9 mg/ 
kg glødetab), Ved undersøgelserne 
i 1978 var de højeste indhold 1,4 
mg/kg tørstof (5,5 mg/kg glødetab), 
og i 1981 var de tilsvarende maksi-
munskoncentrationer 0,4 mg/kg tør
stof (1,5 mg/kg glødetab). Kviksølv 
koncentrationerne i fisk fra østbas-
sinet udviste tilsvarende fald. 
Kviksølvkoncentrationerne i sediment 
og i fisk er dog stadig noget højere 
end normalt for uforurenede søer, 
men indholdet i fisk er dog ikke så 

stort, at der er grund til at nære hy
giejniske betænkeligheder ved at kon
sumere fisk fra søen. Det forhøjede 
indhold af kviksølv skyldes især tid
ligere udledninger fra Silkeborg Pa
pirfabrik . 

En gennemførelse af fosforfjernelse 
fra det spildevand, som udledes op
strøms Silkeborg Langsø og en begræns
ning af fosfortilførslen fra dambrug 
vurderes at ville kunne medføre en 
mindre reduktion af algemængden i alle 
tre bassiner af søen. Vurderingen er 
dog usikker, idet effekten i høj grad 
vil afhænge af de fysisk-kemisk-biolo-
giske omsætninger i de opstrøms belig
gende søer. 

Efter modelberegninger foretaget i for
bindelse med Gudenå-undersøgelsen i 
1974 vil en fosforfjernelse fra spil
devand, som udledes opstrøms søen, kun 
medføre ubetydelige ændringer i alge
mængden i østbassinet, mens der er bed
re muligheder for at mindske algemæng
den i vestbassinet og i midterbassinet. 

Efter målsætningen skal Silkeborg Lang
sø være fiskevand for ikke-laksefisk, 
og sigtdybden skal være mindst 1 m. 
Målsætningen er ikke opfyldt på grund 
af det høje indhold af alger. 

REFERENCE: 

Vandkvalitetsinstituttet (1976): Gudenå-undersøgelsen 1973-75. Rapport nr. 16: 
Sømodeller, 

Isotopcentralen (1976) : Gudenå-undersøgelsen 1973-75. Kviksølv i sediment og fisk. 
Rapport nr. 31. 

Århus amtskommune: Undersøgelser af Silkeborg Langsø 1978-81 (under udarbejdelse). 
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Mål 1 :40 ,000 

fvlORFOfvlETRlSKE DATA: S l l i i n g C SØ 

søareal 

km= 

0,22 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

18 

max. 
dybde 

m 

5,5 

middel
dybde 

m 

0,6 

vandets 
opholdstid 

døgn 

ca. 0,1-0,2 

opland 
tn afløb 

km^ 

1276 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: S l l l l l l g e SØ 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

fign 

maxi
mum 
fign 

plankton-
primær

produktion 
g G/mVår 

næringssaitkoncentrationer 

total P 
fign 

ortho P 
fign 

total N 
mg/l 

uorg. N 
mg/i 

file:///llsa-Uji
file:///vvjh
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S M I N G E SØ 

Sminge sø gennemstrømmes af Gudenå
en nedstrøms Silkeborg. Desuden lø
ber Gjern å til Gudenåen i Sminge 
sø. 

Sminge sø har karakter af en udvi
delse på Gudenåen. Således er van
dets opholdstid i søen kun få ti
mer. De vandkemiske forhold i søen 
er derfor næsten identiske med for
holdene i Gudenåen. 

førsel af alger fra Silkeborgsøerne. 
Hvis vandet/ som gennem Gudenåen lø
ber ud i søen, ikke indeholdt plante
plankton fra Silkeborgsøerne/ ville 
opholdstiden i Sminge sø ikke være 
tilstrækkelig stor til, at algerne kun
ne nå at vokse op, inden de med vandet 
igen var skyllet ud af søen. 

Efter målsætningen skal Sminge sø væ
re fiskevand for ikke-laksefisk, og 
sigtdybden skal være mindst 1 m. 

Mængden af planteplankton i Sminge 
sø er ofte stor. Dette skyldes til-
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Mål 1 : 4 0 . 0 0 0 

MORFOf^ETRlSKE DATA: S ø b y g a f d SØ 

søareal 

km= 

0,39 

varidspejlskote 
over DNN 

m 

34 

max. 
dybde 

m 

2,0 

middel-
dybde 

m 

1,1 

vandets 
opfioidstid 

døgn 

ca. 25 

opland 
til afløb 

km^ 

12 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: S ø b y g a r d SØ 1 9 8 1 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,4 

mini
mum 

m 

0,3 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
fign 

maxi
mum 
fign 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

1100 

næringssaitkoncentrationer 

total P 
fign 

300-1600 

ortho P 
fign 

200-1000 

total N 
mg/l 

3-6 

uorg. N 
mg/l 

0,05-5 
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S Ø B Y G Å R D SØ 

Søbygård sø er en lille, lavvandet, 
overeutrofieret sø i den øverste del 
af Gjern å's vandsystem ved Hammel. 
Den stærke eutrofiering af søen 
skyldes tilførsel af spildevand fra 
Hammel. 

Algemængden i søen er om sommeren 
meget stor og sigtdybden ofte un
der 0,5 m. Algernes respiration og 
sedimentets iltforbrug kan dog væ
re så stort, at hele søens vandmas
se kan blive praktisk taget iltfri. 
Dette medfører fiskedød, samt at 
vandet bliver næsten klart og frit 
for alger, men derimod rigt på bak
terier og dafnier. 

Søbygård sø er derfor i biologisk 
henseende en ustabil sø, hvor f. 
eks. meteorologiske forhold kan væ
re afgørende for, om vandet i et 
par sommermåneder bliver næsten 
klart og iltfrit, eller det hele 
sommeren er overordentligt grønt 
af alger. 

En meget effektiv fosforfjernelse 
fra spildevandet i Hammel vurderes 
at kunne stabilisere de biologiske 
forhold i Søbygård sø, således at 
algemængden holdes på et lidt lavere 
niveau end det nuværende, og således 
at sandsynligheden for, at søvandet 
går i forrådnelse afgørende mind
skes. 

Søbygård sø er dog naturligt en eu
trof sø med et højt indhold af al
ger i vandet. 

Søbygård sø er målsat som fiskevand 
for ikke-laksefisk, og sigtdybden 
skal være mindst 1 m. Målsætningen 
er ikke opfyldt. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune (1979) : Undersøgelse af forureningstilstanden i Søbygård sø 
i 1978. 
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d- ' t i 
Mål 1 : 4 0 . 0 0 0 

MORFOMETRISKE DATA: H l n g C SØ 

søareal 

km^ 

1,08 

vandspejlskote 
over DNN 

m 

26 

max. 
dybde 

m 

5 

middel
dybde, 

m 

2,3 

vandets 
opholdstid 

døgn 

50 

opland 
til afløb 

km^ 

55 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: H l n g C SØ 1 9 8 1 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,5 

mini
mum 

m 

0,4 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
fign 

70 

maxi
mum 
fign 

100 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

450 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
fign 

40-400 

ortho P 
fign 

0-70 

total N 
mg/l 

2-7 

uorg. N 
mg/l 

0-6 
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H I N G E S J2f 

Hinge sø er en lavvandet sø, der 
gennemstrømmes af Hinge å, et sidetil
løb til Gudenå nord for Silkeborg. 

Især på grund af den ringe vanddybde 
og den store vandtilstrømning er 
Hinge sø naturligt en stærkt eutrof 
sø med et meget stort indhold af 
planktonalger i vandet og med meget 

uklart vand (sommersigtdybder på om
kring 0,5 m). 

Til at gøre vandet uklart bidrager og
så, at der i uroligt vejr let sker en 
ophvirvlning af det løse overfladese
diment . 

Hinge sø er målsat som fiskevand for 
ikke-laksefisk. Sigtdybde skal være 
mindst 1 m. Målsætningen er ikke op
fyldt. 

REFERENCE: 

Århus amtskommune: Undersøgelse af forureningstilstanden i Hinge å's vandsystem 
i 1981 (under udarbejdelse). 
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MORFOMETRiSKEDATA: A l l i n g SØ 

søareai 

km^ 

0,40 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

23 

max. 
dybde 

m 

2,2 

middei-
dybde 

m 

1,6 

vandets 
ophoidstid 

døgn 

5 

opiand 
tii afiøb 

km= 

133 

VANDKVALiTETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: A l l i n g SØ 1 9 8 1 

sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,5 

mini
mum 

m 

0,45 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
/ig/l 

60 

maxi
mum 
/ig/l 

70 

piankton-
primær-

produktion 
g C/m'/år 

380 

næringssaltkoncentrationer 

totai P 
//g/i 

30-300 

ortho P 
/^g/i 

0-70 

totai N 
mg/i 

2-7 

uorg. N 
mg/i 

0,5-5 
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A L L I N G SØ 

Alling sø er en lawancJet sø, der 
gennemstrømmes af Hinge å, et si
detilløb til Gudenå nord for Sil
keborg . 

Især på grund af den ringe vand
dybde og på grund af den store 
vandtilstrømning er Alling sø na

turligt en meget eutrof sø med et me
get stort indhold af planktonalger i 
vandet og med meget uklart vand (som
mersigtdybder på omkring 0,5 m). 

Alling sø er målsat som fiskevand for 
ikke-laksefisk. Sigtdybden skal være 
mindst 1 m. Målsætningen er ikke op
fyldt . 

REFERENCE: 

Århus amtskommune Undersøgelse af forureningstilstanden i Hinge å's vandsystem 
i 1981 (under udarbejdelse). 



MORFOIVlETRISKE DATA: O r i t l S t r U p SØ 

søareai 

km' 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

•max. 
dybde 

m 

middel
dybde 

m 

vandets 
ophoidstid 

døgn 

opiand 
til afløb 

km= 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: O r i t l S t r U p SØ 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 
Ag/I 

maxi
mum 

planl<ton-
primær-

produktion 
g C/mVår 

næringssaltkoncentrationer 

totai P 
ugn 

ortho P totai N 
mg/i 

uorg. N 
mg/i 
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O R M S T 

Ormstrup sø er godt 0,1 km stor. 
Søen har afløb til Tange sø, aflø
bet tørrer ofte ud i sommerhalvåret. 
Den ringe tilstrømning til søen be
virker, at vandspejlet i varme somre 
ofte falder op mod 1 m under norma
len. 

Søens største dybde er 4 m. Den be
skyttede beliggenhed medfører perio
disk dannelse af temperaturspring
lag. 

R U P S 0 

Ormstrup sø har en stor opholds
tid og har i en årrække modtaget 
afstrømning fra intensivt dyrke
de arealer og spildevand fra 
Ormstrup gods, hvilket har med
ført, at søen er stærkt eutrof. 
Enkeltmålinger viser, at sigt
dybde kan være under 0,4 m og pH 
over 10. 

1 recipientkvalitetsplanen er sø
en målsat som fiskevand. Denne 
målsætning er ikke opfyldt, da 
søens fiskebestand må betragtes 
som truet af bl.a. søens pH-ni-
veau i sommerhalvåret. 



MORFOMETRiSKEDATA: T a H g C SØ 

søareai 

km^ 

5,8 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

13,5 

, max. 
dybde 

m 

6 

middei-
dybde 

m 

2,6 

vandets 
ophoidstid 

døgn 

11 

opiand 
tii afløb 

km' 

1500 

VANDKVALiTETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: T a H g C S0 1 9 8 1 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

0,8 

mini
mum 

m 

0,6 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

19 

maxi
mum 

160 

piani<ton-
primaer-

produktion 
g C/mVår 

450 

næringssaltkoncentrationer 

totai P 
/̂ g/i 

130-200 

ortiio P 

5-60 

totai N 
mg/i 

1,2-1,6 

uorg. N 
mg/i 

0,4-0,9 
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T A N G E S Ø 

Tange sø er en kunstig sø, skabt 
ved bygningen af Tangeværket, 
der er Danmarks største vandkraft
anlæg. Søen gennemstrømmes af Gu
denåen og er ved vejdccmningen ved 
Ans opdelt i 2 bassiner. 

Den ringe vanddybde og den store 
gennemstrømning medfører, at der 
ikke opstår temperaturspringlag 
i sommerhalvåret. 

Tange sø tilføres meget store 
mængder næringssalte fra Guden
åen, hvilket gør søen stærkt eu-
trofieret, så sigtdybden i sommer
halvåret er lav og pH ofte 9-10. 

Både kvælstof og fosfor kan 
virke begrænsende for algepro
duktionen i søen afhængig af 
tidspunktet i sommerhalvåret. 
Der kan forventes forbedrede 
forhold i søen i de kommende 
år, da der er iværksat kemisk 
rensning (fosforfjernelse) 
ved størstedelen af de større 
bysamfund i oplandet. 

Søen udnyttes i stor udstræk
ning rekreativt til lystsej
lads og -fiskeri. 

I recipientkvalitetsplanen er 
Tange sø målsat som badevand 
og fiskevand. Denne målsætning 
er ikke på nuværende tidspunkt 
opfyldt på grund af den lave 
sigtdybde og periodisk optræ
dende højt pH. 

Reference: Vandkvalitetsinstituttet (1976) 
Gudenåundersøgelsen 1973-75. 
Rapport nr. 14 og 16 
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MORFOMETRiSKE DATA: H a l d SØ 

søareai 

km^ 

3,33 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

9 

max. 
dybde 

m 

34,4 

middel-
dybde 

m 

14,6 

vandets 
opiioidstid 

døgn 

539 

opland 
tii afløb 

km^ 

40,5 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: H a l d SØ 1 9 8 0 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

2,9 

mini
mum 

m 

0,8 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

47 

maxi
mum 

200 

plankton-
primær

produktion 
g C/m=/år 

310 

næringssaltkoncentrationer 

total P 

90-m 

ortho P 
//g/l 

45 - 870 

total N 
mg/l 

0,4-2,1 

uorg. N 
mg/l 

0,3-2,0. 
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H A L D SØ 

Hald sø er beliggende på hoved-
opholdslinien for sidste istid 
(Weichel-istiden) formodentlig 
som del af et tunneldalsystem. 
Den sydvestlige del af Hald sø 
området er karakteriseret ved 
smeltevandsflader af sand og 
grus, mens den øvrige del præges 
af komplicerede moræne- og smel-
tevandsaflej ringer. 

Hald sø, der er fredet, er en af 
Danmarks dybeste søer med en mak-
simumsdybde på 34 m og en middel
dybde på godt 14 If-, I sommerhalv
året er der temperaturlagdeling.' af 
vandmasserne. I denne periode er 
vandtemperaturen på dybder større 
end 13-14 m 8-9°C. Tilførslen af 
organisk materiale til vandmasser
ne under springlaget medfører, at 
iltindholdet falder her i somme
rens løb til under 1 mg/l. 

Søen er fra naturens side klarvan
det og alkalisk. Forureningen af sø
en har imidlertid medført, at sigt
dybden i sommerhalvåret ofte er un
der 1 m, samt at pH-værdien i de 
øverste 5-6 m er 9-10 på grund af 
fotosynteseaktiviteten. Hald sø 

belastes af næringssalte fra 
Dollerup by, landbrug og 4 dam
brug, sidstnævnte er anlagt 
dels som sødambrug og dels som 
dambrug i kildebækkene Dollerup 
bæk og Mostgård bæk. En ændring 
af tilstanden i Hald sø vil kræ
ve vidtgående indgreb overfor 
dambrugene og en væsentlig reduk
tion i næringssaltbelastningen 
fra landbrug. 

Hald sø vurderes som nationalt 
klenodie i fredningsmæssig hen
seende og besøges af titusind
vis af mennesker hvert år. På 
søen udøves et betydeligt sports-
fiskeri efter søørred, regnbue
ørred og aborre. Erhvervsfiske
riet er overvejende baseret på 
fiskeri efter ål. I afløbet 
ved Non Mølle er der anlagt et 
større dambrug. 

I recipientkvalitetsplanen er 
Hald sø målsat som naturviden
skabeligt referenceområde og fis
kevand for laksefisk bl.a. sø-
ørred og smelt. Tilførslen af 
næringssalte er i dag for stor 
til, at målsætningen kan betrag
tes som opfyldt. 

Reference: Viborg amtskommune (1971): 
Forurening af søer i Viborg amt. 

Vandkvalitetsinstituttet (1981): 
Hald sø sømodel. Rapport til Viborg amtskommune, 



MORFOMETRiSKE DATA: V c d S Ø 

søareal 

km^ 

1,60 

vandspeilskote 
over DNN 

m 

5 

max. 
dybde 

m 

13,5 

middel
dybde 

m 

vandets 
opiioidstid 

døgn 

29 

opland 
til afløb 

km= 

32,5 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: V e O S Ø 1 9 7 9 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,5 

mini
mum 

m 

0,7 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

50 

maxi
mum 

110 

plankton-
primær

produktion 
g G/mVår 

360 

næringssaltkoncentrationer 

totai P 

110-500 

ortiio P 
/vg/i 

40-360 

total N 
mg/l 

0,5 2,5 

uorg. N 
mg/l 

27-451-
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V E D S .0 

Vedsø er som Hald sø belig
gende i et tunneldalsystem. 
Søen ligger øst for isens ho
vedopholds linie i et moræneom
råde. 

I sommerhalvåret er der tempe
raturlagdeling af vandmasserne 
på de dybere partier. Lagdelin
gen kan nedbrydes flere gange 
i sommerens løb ved optræden af 
kraftig vind. Afhængig af sta-
biliseringsperiodens længde kan 
iltindholdet i bundvandet falde 
til under 1 mg/l som følge af 
den store tilførsel af organisk 
materiale fra overfladelaget 
(nedsynkende alger). 

Søens beliggenhed i moræneområ
det gør, at den oprindelig har 
udviklet sig mod en klarvandet 
alkalisk tilstand. Tilførslen 
af næringssalte fra Hald sø 
og Non Mølle dambrug i afløbet 
fra denne har vendt udviklingen, 
så Vedsø går mod en mere eutro-
fieret tilstand. 

I Viborg amts recipientkvali
tetsplan er Vedsø målsat som 
badevand og fiskevand. Fasthol
delse af denne målsætning kan 
betyde krav om reduktion af 
tilførsel af næringssalte, da 
der periodevis i sommerhalvåret 
optræder for højt pH og for rin
ge sigtedybde. 

Reference: Viborg amtskommune (1971): 
Forurening af søer i Viborg amt. 

Vandkvalitetsinstituttet (1976): 
Gudenå-undersøgelsen 1973-75. Rapport nr. 14 



MORFOMETRISKE DATA: V i n t m ø l l e SØ 

søareai 

km^ 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

max. 
dybde 

m 

middel-
dybde 

m 

vandets 
opholdstid 

døgn 

opland 
tii afiøb 

km^ 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: V i n t m ø l l e SØ 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

kiorofyi 

sommer 
gnsnt. 

/ig/l 

maxi
mum 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
/̂ Q/l 

ortho P 
/ig/l 

total N 
mg/l 

uorg. N 
mg/l 
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V I N D T P I Ø L L E SØ 

søen ligger i moræneområde nær Recipientmålsætningen for V.. 
Weichel-istidens hovedopholds-2 ^^^^^ ^* ^^ fiskevand. Der ud 
linie. Vindtmølle sø er 0,2 km øves en del fiskeri efter ål. 
stor. Søen har afløb til Vedsø. 

Der foreligger få oplysninger 
om søen. Den synes at være en 
del eutrofieret med lav sommer
sigtdybde. 
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MORFOMETRISKE DATA: L o l d r U p SØ 

søareal 

km^ 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

max. 
dybde 

m 

middel
dybde 

m 

vandets 
opiioidstid 

døgn 

opland 
til afiøb 

km^ 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: L o l d f U p SØ 

sigtdybde 

som mer-
gensnt. 

m 

mini
mum 

m 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
/^g/i 

maxi
mum 
//g/l 

plankton-
primær

produktion 
g G/mVår 

næringssaltkoncentrationer 

totai P ortiio P 
//g/I 

totai N 
mg/l 

uorg. N 
mg/l 
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L O L D R U P SØ 

Loldrup sø er ca. 0,5 km stor. 
Største dybde er omkring 3,5 m. 
Søens forhold iøvrigt er dårligt 
belyst. Efter enkeltmålinger er 
søen ret eutrofieret med lav sig
tedybde og højt pH. Søen har afløb 
til Viborg Nørresø. 

Recipientmålsætningen er fiskevand. 



MORFOMETRISKEDATA: V i b o r g NørtCSØ . 
søareai 

km^ 

1,23 

vandspejiskote 
over DNN 

m 

11 

max. 
dybde 

m 

12,2 

middel
dybde 

m 

7 

vandets 
opholdstid 

døgn 

273 

ppiand 
til afiøb 

km^ 

37,3 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: V l b o r g NørtCSØ 1974 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,8 

mini
mum 

m 

0,9 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 
//g/i 

33 

maxi
mum 
//g/i 

129 

plankton-
primær

produktion 
g G/mVår 

230 

næringssaltkoncentrationer 

total P 
//g/l 

105-280 

ortiio P 
//g/l 

62-180 

total N 
mg/l 

1,2-1,7 

uorg. N 
mg/i 

0,4-1,2 



139 

V I B O R G N 3 R R E S 0 

Viborg Nørresø gennemstrømmes af 
afløbsvandet fra Loldrup sø og 
dennes tilløb. 

Nørresø har hver sommer en tem
peraturlagdeling, der er ret sta
bil. Springlaget medfører, at der 
er iltfrit ved bunden i hele som
merhalvåret. 

Søen er eutrofieret, og der er i 
sommerhalvåret mange planktonal
ger, der reducerer sigtedybden 
ofte til under 1 m 

Nørresø belastes af næringssalte 
gennem tilløbet Nørremølle å og 
regnvandstilstrømning samt sjæl
dent optrædende tilledning fra 
nødoverløb i Viborgs hovedspilde
vandssystem, der fører til Bruns-
håb ved Nørreåen. 

Undersøgelserne i midten af 
70'erne viste, at koncentratio
nerne af næringssalte ikke be
grænsede algevæksten. Enkeltmå
linger i 1977 synes at vise, at 
kvælstof i perioder kunne be
grænse primærproduktionen. Det 
er således muligt at opnå en 
forbedring af tilstanden ved at 
formindske tilledningen af kvæl
stof, f.eks. ved begrænsningen 
af diffuse tilledninger fra 
landbrugsoplandet (møddings-
vand, ajle m.v.). 

Søen har væsentlig rekreativ 
betydning. Der foregår badning, 
lystsejlads, og der udøves et 
intensivt lystfiskeri efter bl.a. 
sandart og ål. 

Nørresø er målsat som fiskevand 
og badevand. Målsætningen er 
ikke opfyldt, idet sigtedybden 
ofte er for ringe og surheds
graden (pH) for høj, undertiden 
pH = 9,5. 

Reference; Viborg amtskommune (1973): 
Recipientundersøgelse i Viborg amtskommune, 
Rapport nr. 4: Viborg søerne og Nørreå. 

Vandkvalitetsinstituttet (1976): 
Gudenå-undersøgelsen 1973-75. Rapport nr. 14 
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søareal 

i<m^ 

1,46 

vandspejiskote 
over DNN 
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11 

max. 
dybde 

m 

7,0 

middel
dybde 

m 

36 

vandets 
opholdstid 

døgn 

140 

opland 
til afløb 

km^ 

44,5 

VANDKVALITETSDATA FOR OVERFLADEVANDET: VlDOrg SønderSØ 1974 
sigtdybde 

sommer-
gensnt. 

m 

1,0 

mmi-
mum 

m 

0,5 

klorofyl 

sommer 
gnsnt. 

//g/l 

80 

maxi
mum 

//g/l 

217 

plankton-
primær

produktion 
g C/mVår 

280 

næringssaltkoncentrationer 

total P 

//g/l 

467 

ortiio P 

//g/l 

273 

total N 
mg/l 

1,9 

uorg. N 
mg/l 

0,3 
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V I B O R G S Ø N D E R S Ø 

Viborg Søndersø modtager afløb 
fra Viborg Nørresø og har af
løb gennem Sønder Mølleå til 
Nørreåen. 

Søen modtog indtil 1971 Vi
borg bys spildevand. Spilde
vandet føres i dag til central
rensningsanlægget i Brunshåb 
ved Nørreåen, og søen er kun 
recipient for regnafstrømning 
og nødoverløb i spildevandssy
stemet . 

Søndersø udvikler j. sommerhalv
året et temper^turspringlag, 
men i modsætning til forhol
dene i Nørresø er springlaget 
mindre stabilt på grund af den 
ringere vanddybde. Afhængig 
af længden af periode med ro
ligt vejr falder iltindholdet 
mod nul i bundvandet. 

Søndersø er stadig meget eu
trof, idet sigtedybden er lav 
og pH høj (pH større end 9) i 
sommerhalvåret. I perioder er 
der endvidere forekomst af 
vandblomst, det vil sige dri
vende masser af blågrønalger på 
vandoverfladen. 

Enkeltmålinger i 1977 tyder på, 
at eutrofieringen i perioder i 
sommerhalvåret kan nedsættes, 
hvis den diffuse tilledning af 
kvælstof kan reduceres. Ønskes 
en væsentlig forbedring, kan 
det blive nødvendigt at fore
tage sørestaurering. Restau
reringen ville indebære bort
pumpning af slam fra søbunden. 
Herved ville fjernes en stor 
del af de ophobede næringssal
te, kvælstof og fosfor. Den 
stadige frigivelse til vandmas
serne af kvælstof og fosfor er 
medansvarlig for den uacceptab
le forureningstilstand. 

Søndersø har som Nørresø meget 
stor rekreativ betydning. Der 
udfoldes et livligt friluftsliv 
med sejlsport, vandskiløb, bad
ning og ikke mindst et omfat
tende lystfiskeri efter sandart 
og ål. 

I recipientkvalitetsplanen er 
Søndersø målsat som fiskevand 
og badevand- Målsætningen er ik
ke opfyldt på grund af for ringe 
sigtedybde, hyppig forekomst af 
algeblomst og for høj pH. 

Referencer: Viborg amtskommune (1973) 
Recipientundersøgelse i Viborg amtskommune. 
Rapport nr. 4: Viborg søerne og Nørreå. 

Vandkvalitetsinstituttet (1976): 
Gudenå-undersøgelsen 1973-75. Rapport nr. 14 
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ORDLISTE 

ALGE 

ÅLKALINITET 

ALKALISK 

En- eller flercellet, primitiv sporeplante. Fytoplankton = 
planteplankton = planktonalger er mikroskopiske alger, der 
driver omkring i vandmasserne. 

Mål for syreforbrug ved titrering af vand, således at bikar
bonat og karbonat omdannes til fri kuldioxid. 

Basisk. pH over 7. I modsætning til sur. 

DENXTRIFIKÅ-
TION 

Bakteriel omdannelse af nitrat til frit kvælstof eller kvæl
stofoxider, idet nitrat anvendes som iltningsmiddel. 

DY 

EUTROF 

EUTROFIE
RING 

FOTOSYNTESE 

FYTO
PLANKTON 

GENNEMSIGTIG
HED 

HYDRAULISK 
OPHOLDSTID 

KLOROFYL 

LOBELIA SØ 

MORFOMETRI 

N 

P 

pH 

PLANKTON 

PRIMÆRPRO
DUKTION 

Sedimenttype med stort humusindhold. 

Velnæret. Anvendes især om søer med en naturlig høj plante
produktion. 

Afledt af ordet eutrof. Anvendes hovedsagelig om menneskeskabt 
forøgelse af planteproduktion, oftest forårsaget af tilled
ning af plantenæringsstoffer. 

Dannelse af organisk stof, hovedsagelig ud fra kuldioxid og 
vand, med lys som energikilde. 

Mikroskopiske alger, der driver omkring i vandmasserne. 

(= sigtdybde). Angiver den maximale dybde, hvor en hvid cir
kulær skive med en diameter på ca. 25 cm (Secchi skive) net
op kan skimtes. 

Søens rumfang divideret med den vandmængde, som tilføres pr. 
tidsenhed. 

Bladgrønt. Planternes grønne farvestof, som er det virksomme 
stof i fytosyntesens lysprocesser. 

Klarvandet, næringsfattig søtype med et lille indhold af bi
karbonat i vandet og med en karakteristisk vegetation af 
grundskudsplanter, bl.a. Lobelia dortmanna (tvepibet lobelia). 

(Formmåling). Anvendes her om søers fysiske udformning, for 
eksempel areal, maximumsdybde og omkreds. 

Kemisk betegnelse for kvælstof. 

Kemisk betegnelse for fosfor. 

(Surhedsgrad, reaktionstal). pH defineres som minus logarit
men til brintionaktiviteten. pH er under 7 i sur væske og over 
7 i basisk væske. 

Fællesbetegnelse for de organismer, der svæver eller driver 
frit omkring i vandet, og hvis egenbevægelse oftest er ringe i 
forhold til vandbevægelserne. 

Planternes produktion af organisk stof ud fra uorganiske stof
fer med lys som energikilde. 
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RESPIRATION : Levende organismers iltforbrug. 

RØRSUMP : Plantebælte i søer på ca. O - 2 m's vanddybde. Planterne vok
ser normalt op over vandoverfladen. 

SECCHI : Hvid eller eventuelt tofarvet skive med en diameter på ca. 
SKIVE 25 cm. 

SEDIMENT : Her anvendt generelt om bundmaterialet i søer.og vandløb. 

SPRINGLAG : Vandlaget mellem det varme overfladevand (epilimnion) og det 
kolde bundvand (hypolimnion) kaldes et springlag eller et tem
peraturspringlag. 

TOPOGRAFI : Beskrivelse af et områdes terræn-, dyrknings- og bebyggelses
forhold . 

ØKOLOGI : Læren om sammenhæng i naturen, det vil sige mellem omgivelser
ne og de levende organismer samt mellem disse indbyrdes. Til 
de levende organismer hører også mennesket. 
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