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Resumé:

Ved ca. 30 målestationer i Gudenåens vandsystem er der i perioden
1974-1985 foretaget målinger af indhold af organisk stof (BI og
GOD) og næringssalte (N og P) ca. 1 gang pr. måned. Ud fra registreringer af vandføring er stoftransporten udregnet for hver enkelt
station og sammenlignet med spildevandsudledninger opstrøms.
Der er kun sket mindre ændringer i stofkoncentrationer og -transport
gennem perioden.
Tidsmæssigt følger stoftransporten mængden af vand^ der strømmer
gennem Gudenåen, dog måske herudover med tendens til øget kvælstofafstrømning. Fosfortransporten er mindsket, hvor der er gennemført
fosforfjernelse fra spildevand. Næsten halvdelen af den kvælstofmængde, som tilføres vandløbssystemet, fjernes igen ved denitrifikation, især i søer. Ca. 1/3 af fosfortilførslen fjernes fra vandet
ved sedimentation i søerne i^ Det foreslås at etablere fosforfjernelse
fra stort set alt byspildevand, som ledes til Gudenåens vandsystem,
for at mindske eutrofieringen af søer, Randers Fjord og farvandet
nord for Djursland.
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concentrations of BOD, COD, N and P were measured once a month.
From water discharge and concentration mass transport was calculated for each locality, and compared with upstream waste water discharges. Only minor changes has occured during the period. Mass
transports were correlated with water discharge, eventually superimposed with an increase in nitrogen transport. Transport of phosphorus was reduced downstream towns with P removal from waste water.
Almost half of the N input to the river system was denitrified,
mainly in the lakes. About 1/3 of the P input was sedimented in the
lakes. It is proposed to establish a P removal from all waste water
to reduce eutrophication of lakes and coastal areas.
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Stoftransport i Gudenåen 1974-1985
SAMMENFATNING
Ved ca. 30 målestationer i Gudenåens vandsystem er der i
1974 og siden 1978 målt koncentrationer af organisk stof og
næringssalte samt vandføring. Rapporten indeholder resultaterne af disse målinger og af de herudfra opgjorte stoftransporter gennem vandløbene. Desuden er stofkoncentrationer og stoftransporter sammenholdt med de samtidigt målte
spildevandsudledninger, samt med øvrige forhold som påvirker niveauet af organisk stof og næringssalte i vandet,
f.eks. den landbrugsmæssige udnyttelse af arealerne.

ÆNDRINGER I PERIODEN 1974-1985
Der er generelt ikke sket større ændringer i niveauerne af
organisk stof og næringssalte i denne periode, selv om der
er sket drastiske forandringer i nogle af tilløbene til Gudenåen.
Af markante ændringer kan nævnes, at den biologiske rensning af spildevandet fra byerne afgørende har mindsket forureningen af mange vandløb med organisk stof. Mest tydelige
har forbedringerne været i Hadsten Lilleå, hvor forureningsgraden i store dele af vandløbet er ændret fra grad IV til
grad II. Især i små vandløb er forureningstilstanden bedret
som følge af indsats mod ulovlige landbrugsforureninger
(møddingsvand m.v.).
Forureningen er dog også øget i enkelte vandløb, tydeligst
i Funder A som følge af øget dambrugsproduktion, men også
til Nørreå er tilførslen af organisk stof med spildevand
øget.
Fosfor og kvælstofniveauerne er stort set uændrede gennem
perioden. Fosforfjernelse på rensningsanlæggene (i alt ca.
143.000 personer) har endnu ikke ført til væsentlig mindre
fosforindhold, dels fordi spildevandsudledningerne samtidig er øgede, og dels fordi fosforniveauet i søerne kun ændres langsomt efter reduktion af tilførslen.
Der er tendens til forøgelse af kvæl stoftransporten, men det
er usikkert, om årsagen kun er øget vandafstrømning eller,
om der også er sket en generel forøgelse af nitratudvask-
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ningen fra landbrugsarealer.

ORGANISK STOF
Den forurening, som sker af vandløbene, skyldes tilførsel
af letnedbrydeligt organisk stof. Den største kilde til organisk stof er den store algeproduktion i søerne, bl.a. ved
Gudenåens hovedløb. Der sker dog ikke en stærk forurening
af nedstrøms liggende vandløbsstrækninger som følge af de
forøgede algemængder, fordi det organiske stof (alger m.v.)
er naturlige elementer for vandløbene, men der sker en ændring af vandløbsfaunaen som følge af algetilførslen, og
vandet i vandløbet bliver uklart.
Organisk.stof fra rensningsanlæg og dambrug virker stærkere forurenende i vandløbene, fordi kvaliteten af det organiske stof er anderledes, f.eks. sker der en stærk forurening af Funder A, selv om det totale indhold af organisk
stof er lavt. Det forurenende organiske stof nedbrydes dog
i vandløbene, således at en væsentlig forurenende virkning
af en udledning normalt kun strækker sig få km ned ad vandløbet.
Den samlede ferskvandstransport af organisk stof til Randers Fjord var i 1985 ca. 27.000 t COD og ca. 3.300 t BI^.
De samlede spildevandsudledninger var ca. 4.500 t COD og
1.700 t BIr, men langt størstedelen af disse udledninger
var biologisk nedbrudt inden de nåedede frem til Randers
Fjord.
I alt udledes spildevand fra kloakerede områder fra ca.
576.000 personer, heraf ca. 553.000 med biologisk rensning
og 143.000 med fosforfjernelse.
FOSFOR
Fosfortransporten ud af Gudenåens vandsystem er af omtrent
samme størrelse som de samlede spildevandsudledninger. I
alt indeholdt ferskvandsafstrømningen i 1985 ca. 380 tons
fosfor, mens de samlede spildevandsudledninger var på 340
tons.
Fosfortilførslen med spildevand er da også den dominerende
fosforkilde (ca. 65%), men der er også kommet væsentlige
bidrag fra opdyrkningen af jorden samt ulovlige landbrugs-
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udledninger. Dyrkningsbidraget er vanskeligt at opgøre, men
det er skønnet til 105 t/år, eller ca. 11% af den samlede
tilførsel.
Omkring 30% af de samlede fosfortilførsler er tilbageholdt
i Gudenåsystemet, hovedsageligt ved bundfældning i søerne.
Denne tilbageholdelse vil formentlig øges, når der fra 1990
sker fosforfjeriielse fra stort set alt spildevand opstrøms
søerne, dels fordi en større del optages af algerne i søerne, og dels fordi markbidraget vil blive en større andel
af tilførslen, og herfra vil en del fosfor findes 1 jordpartikler, som kan bundfældes.
Opfyldelse af målsætningen for Randers Fjord og det lavvandede farvand nord for Djursland vilsandsynTigVis kræve, at der
sker fosforfjernelse også fra stort set alt spildevand nedstrøms Tange Sø. Dersom fosforindholdet i al udledt spildevand i gennemsnit mindskes til 1 mg P/l vil den totale fosfortransport med ferskvand til Randers Fjord mindskes til
ca. 104 tons/år eller til ca. 31% af transporten i 1985.
Det gennemsnitlige fosforindhold i det afstrømmende ferskvand vil herved mindskes fra ca. 0,3 til ca. 0,08 mg P/l.
Det er dog samtidig forudsat, at landbrugsbidraget mindskes
med ca. 1/3 og dambrugsbidraget med 50%.
KVÆLSTOF
Den samlede transport af kvælstof med ferskvand til Randers
Fjord var i 1985 ca. 5.700 tons. Ud fra målinger i vandløb
i forskellige typer af oplande og ud fra målinger af spildevandsudledningerne er de samlede tilførsler til vandløb
dog noget større, i alt ca. 10.000 tons/år. Der forsvinder
altså store mængder kvælstof, mens vandet passerer ned gennem vandsystemet først og fremmest ved denitrifikation i
bunden af søerne. Herved omdannes nitrat til atmosfærisk
kvælstof.
Den største enkeltkilde til kvælstoftilførsel er landbrugsbidraget (ca. 7.900 t/år), som i al væsentlighed er et dyrkningsbidrag. Det er opgjort, at den gennemsnitlige afstrømning gennem vandløb i landbrugsområder er ca. 25 kg N/ha år,
og det gennemsnitlige indhold af total N er på ca. 10 mg/l
i vandet.
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Fra udyrkede arealer er afstrømningen af kvælstof langt
mindre af størrelsesordenen 5 kg N/ha år eller 1 mg N/l.
Denitrifikationens betydning i søerne er illustreret ved,
at kvælstofindholdet i vandet generelt mindskes, når vandløb passerer søer.
Den fremtidige totale kvælstofafstrømning med ferskvand til
Randers Fjord er beregnet ud fra en antagelse om, at landbrugsbidraget halveres, og at der sker kvælstoffjernelse
på alle rensningsanlæg med over 5.000 personer nedstrøms
Silkeborgsøerne. Kvælstoffjernelse fra anlæg opstrøms Silkeborgsøerne vil være uden reel betydning for kvæl stoftransporten til Kattegat.
Disse ændringer i kvælstofudledninger vil mindske tilførslen til Randers Fjord med ca. 36% (fra ca. 5.700 til ca. .
3.700 tons/år), og formindskelsen af landbrugsbidraget tegner sig for det dominerende bidrag til denne reduktion,
nemlig ca. 90%).
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INDLEDNING
Gudenåundersøgelsen 1973-75
I 1973-75 blev der udført en omfattende
undersøgelse af Gudenåens vandsystem,
dels for at belyse forureningstilstand
og forureningskilder og dels for fastsættelse af indsats mod forureningen.
Undersøgelserne i 1973 iværksattes af
Gudenåudvalget, bestående af politikere
og teknikere fra amter og kommuner i Gudenåens opland. Størstedelen af undersøgelserne udførtes af Vandkvalitetsinstituttet (1976) og Enviroplan (1976). På
baggrund af undersøgelserne vedtog Gudenåudvalget foranstaltninger til formindskelse af forureningen af søer og
vandløb, bl.a. fosforfjernelse fra spildevand i alle byer over 500 personer
opstrøms Tange Sø for at mindske eutrofieringen af søerne (Gudenåudvalget
1978).
Senest i 1981 skulle der foruden i Silkeborg og Skanderborg etableres fosforfjernelse (eller afskæring af spildevand) i Hammel, Bryrup, Nr. Vissing,
Gjessø og Hornslet især af hensyn til
søer ved sidetilløb til Gudenåen. Den
øvrige del af tidsplanen krævede fosforfjernelse i alle byer over 2.000 personer senest i 1985 og i alle byer med mere end 500 personer senest i 1990, samt
fosforfjernelse også i endnu mindre byer, hvis spildevandsudledningen var en
væsentlig fosforkilde til søer ved sidetilløb til Gudenåen.

Gudenåkomiteen
Koordinering af den videre indsats mod
forureningen af vandsystemet er siden
1980 foretaget af Gudenåkomiteen, som
består af et amtsrådsmedlem fra Århus,
Viborg og Vejle Amtskommuner (formændene for udvalgene for teknik og miljø)
og en repræsentant for hver af kommuneforeningerne i de tre amter. Desuden
er de tre miljøchefer i amtskommunerne
medlemmer.

Gennemførelse af spildevandsrensning
Siden 1974 er der bygget biologiske
rensningsanlæg i alle byer med mere end
ca. 500 personer (se bilag 1 ) . Dette
har afgørende bedret forureningstilstan-

den i mange vandløb, mest tydeligt i
Hadsten Lilleå, og i øvrigt forhindret
en forværring i forureningstilstand i
vandløb.
Fosforfjernelse etableredes i 1976-77 i
Nr. Vissing, Silkeborg og Skanderborg.
I 1985 var der yderligere bygget fosforfjernelsesanlæg i Bryrup, Them, Ry,
Hammel og Trige. Spildevandet fra en
del byer er herudover afskåret til rensningsanlæg med fosforfjernelse (bl.a.
Gjessø og Virklund). I 1986 er der etableret fosforfjernelse i Gjern og
Kjellerup.

Rapportopbygning
Denne rapport indeholder resultater af
målinger af stofindhold og stoftransport ved målestationer dels ved Gudenåens hovedløb og dels ved de større
tilløb.
I den første del af rapporten (den generelle del) er omtalt generelle resultater af målingerne, og det er forsøgt
at vurdere udviklingen i stoftransport
igennem perioden 1974-1985, at opgøre
de enkelte forureningskilders bidrag,
samt at diskutere betydningen af stofomsætningen i søer og vandløb for den
hidtidige og den mulige fremtidige udvikling i stoftransporten gennem Gudenåen (og dermed til havområderne).
I den næste del (den specielle del) er
vist kurver over de målte stofkoncentrationer (organisk stof, kvælstof og
fosfor) samt vandføringer. Samtidig er
der i tabelform anført de årligt transporterede mængder af organisk stof og
næringssalte ved hver enkelt målestation. I en kortfattet tabel er det samtidig beskrevet mulige årsager til ændret stoftransport ved målestationen.
Spildevandsbidrågets andel af stoftransporten ved hver enkelt station er ikke
forsøgt opgjort. I stedet er alle spildevandsudledninger (over 30 PE) opstrøms
den enkelte målestation opsummeret, således at transporten af organisk stof,
kvælstof og fosfor ved hver station kan
sammenlignes med de samlede opstrøms
udledninger, dels i 1985 og dels i 1974.
Da der sker omsætning eller tilbagehol-
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delse af organisk stof, kvælstof og fosfor i søer og vandløb, vil den direkte
sammenligning mellem stoftransport og
opstrøms spildevandsudledning indebære
en overvurdering af spildevandsåndelen
af stoftransporten.
Dambrug
Dambrugsbidraget i 1985 er for en del
dambrugs vedkommende fundet ud fra målinger opstrøms og nedstrøms dambruget.
I enkelte tilfælde er der foretaget målinger ca. 1 gang pr. måned og sikkerheden på opgørelsen derfor rimelig. Ved
de fleste dambrug er der dog kun foretaget få målinger, og opgørelsen for det
enkelte dambrug derfor meget usikker,
dog med mindre usikkerhed på den samlede dambrugsbelastning, f.eks. fra dambrugene ved Salten Å og Funder Å.
Hvor der ikke er foretaget målinger på
dambrugene, er dambrugsbidraget beregnet som 100 kg BI , 150 kg COD, 50 kg N
og 10 kg P pr. ton produceret fisk.
Dambrugsbidraget i 1974 blev beregnet i
forbindelse med Gudenåundersøgelsen.
Ved sammenligning mellem angivelserne
af dambrugsbelastning i 1974 og i 1985
må holdes for øje, at begge angivelser
er usikre, og at værdierne for udledning af organisk stof i 1974 synes betydeligt overvurderede.

Dambrug ved Funder A.

I bilag 1 er anført størrelse og rensningstype for alle spildevandsanlæg i
Gudenåens opland.
I bilag 2 er anført målte stofudledninger fra rensningsanlæg i 1985. For de
(små) anlæg, hvor udledningen ikke er
målt, er de udledte stofmængder beregnet ud fra antallet af tilsluttede personer og rensningstypen ud fra følgende værdier pr. tilsluttet person:
Mekanisk rensning: 42 g BI /d, 60 g
COD/d/ 9,6 g N/d, 3,6 g P/d og 225 1
vand/d.
Biologisk rensning: 6 g BI /d, 15 g GOD/
d, 8,6 g N/d, 2,8 g P/d og 225 1 vand/d.
I bilag 3 er der redegjort-for prøvetagning i vandløbene og for stoftranspor tberegningerne s udførelse, herunder
for problemer og usikkerheder i forbindelse med målinger og beregninger.
I et særskilt appendix er talværdierne
angivet for alle målte stofkoncentrationer ved målestationerne. Dette appendix trykkes i et betydeligt mindre
oplag end hoveddelen af rapporten.
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Figur 1.
Oversigt over hovedmålestationer for stofkoncentrationer og stoftransport i Gudenåens vandsystem.

