Gudenåen
Resumé af en række
undersøgelser
udført for Gudenåudvalget
1973-1975
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Forord
Dette hæfte indeholder en kortfattet oversigt over resultaterne af Gudenåundersøgelsen 1973-1975.
Undersøgelsen blev iværksat efter at en forundersøgelse i
1972 havde påvist et behov for en samlet undersøgelse af forureningen i Gudenåsystemet.
Amtsrådene og kommunerne i Gudenåens opland har nu fået
et meget nuanceret grundlag til vurdering af vandkvaliteten, og
dermed har man fået et redskab til en indsats imod forureningen
og er kommet målet - en renere Gudenå - et stort skridt nærmere.
Med undersøgelsen har vi fået en række rapporter, der giver
en viden, man ikke har ret mange steder, om vandkvalitet og
følsomhed over for menneskeskabte påvirkninger.
Det er tusindvis af sider svært stof. Derfor har Gudenåudvalget besluttet at udsende denne oversigt. Det er kun en
oversigt og skal ikke udgive sig for andet. Den travle får hastig
besked. Den, der har behov for mere viden, får nogle stikord
til et nøjere studium af forskernes dybtgående rapporter.
Århus, oktober 1976

V
Robert Svane Hansen
Amtsborgmester,
form. for Gudenåudvalget.

4

Gudenåens afstrømningsområde
er markeret med mørkeblåt

Hvorfor undersøge Gudenåen?
Gudenåen er med sin mangfoldighed af vandløb og sin udmunding i Randers Fjord et af
Danmarks smukkeste naturområder. Et system af åer, søer og
fjord, der er værd at værne om
som rekreativt område. Men
også et transportsystem for
spildevand, der i mere eller
mindre renset grad føres ud i
Randers Fjord.
Det har været formålet med
Gudenå-undersøgelsen, der har
stået på fra 1973 til 1975, at
kortlægge hele vandsystemets
forureningstilstand. På baggrund af denne kortlægning og på baggrund af den forventede udvikling af forureningsbelastningen - skulle undersøgelsen
- komme med forslag til hvor
og hvorledes man bør sætte
ind med rensning, og hvordan man bør prioritere,

- opstille en række mål for,
hvor rent vandet bør være
og prioritere målene indbyrdes,
- komme med forslag til løbende kontrol med forureningskilder og med vandvejenes forureningstilstand.
Det er amtsrådene i Vejle
Amtskommune, Viborg Amtskommune og Århus Amtskommune, der har bevilget hovedparten af de 8,6 mill, kr., undersøgelsen har kostet. Miljøstyrelsen har bidraget med
470.000 kr.
Til at forestå undersøgelsen
nedsattes et udvalg — Gudenåudvalget - og desuden tilknyttedes en teknikergrupne. Til at
udføre og koordinere de mange
delundersøgelser ansatte Gudenåudvalget
Vandkvalitetsinstituttet, Akademiet for de
Tekniske Videnskaber, der fik
ansvaret for undersøgelserne

inden for Gudenåens opland
og Enviroplan A/S, der fik ansvaret for undersøgelserne inden for Randers Fjord og dens
opland.
En fortegnelse over medlemmer i Gudenåudvalget og teknikergruppen samt en liste over
deltagende institutter og virksomheder findes bagest i hæftet. Her findes også en fortegnelse over delundersøgelser og
rapporter, der er tilgængelige
ved henvendelse til de tekniske
forvaltninger i de tre amtskommuner og i de 35 primærkommuner, der ligger i Gudenåsystemets opland.
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Portræt af et vandsystem
Gudenåsystemet og dets opland har i det sidste par tusinde år været et centralt bosted.
Stenalderfolket slog sig ned
her, og i middelalderen byggede munkene klostre - især på
steder, hvor vandkraften kunne udnyttes. Ved starten af industrialiseringens tidsalder efter år 1850 blomstrede byer
som Silkeborg og Randers for
alvor op, og en række virksomheder udnyttede Gudenåen til
vandkraft, transport og som
råvare. I dag er det først og
fremmest de rekreative kvaliteter ved (judenåen, der lokker.
Gudenåen er 146 km lang
målt fra udspringet ved Tinnet
Krat til Randers Fjord. Undervejs sker der et samlet fald på
70 m. Med sidetilløb afvander
systemet 2.600 km^. Randers
Fjord er fra Randers by til udmundingen i Kattegat 27 km
lang. Fjordens areal er 21 km^.
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og den afvander et landområde
på 625 km2 inkl. Alling Å.
Fjorden danner søtransportvej
til Randers. Den besejles årligt
af 12-1300 skibe.
Gudenåsystemet har ca. 550
egentlige kilder og større sidetilløb. De vigtigste er: Uldum
Lilleå, Mattrup Å, Tåning Å,
Salten Å, Knud Å, Funder Å,
Linå, Gjern Å, Hinge Å, Tange Å, Hadsten Lilleå (Lilleåen)
og Nørre Å.
For Randers Fjords vedkommende kommer hertil tre større
tilløb: Alling Å, Tvede Å, 0 .
Tørslev Å, hvoraf Alling Å er
den vandrigeste. Dens vandmængde udgør dog kun fire pet.
af Gudenåens.
I Gudenåsystemet ligger en
række større søer - hovedparten typiske langsøer, der ligger
i tunneldale fra istiden.

De største er: Skanderborgsøerne, Mossø, Salten Langsø,
Knudsø, Ravnsø, Himmelbjergsøerne, Silkeborg Langsø,
Tansfe Sø, Hald Sø, Vedsø,
og Viborg-søerne.
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Gudenåoplandets
vigtigste
tilløb og søer.
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"Vandkvaliteten i da
Gudenåen og dens tilløb og
søer består af ferskvand, der
Opholder sia: i vekslende tid i
systemet. På strækninger med
vandløb er opholdstiden 1-3
døgn alt efter årstid og hvilken
strækning, der er tale om. I de
mellemstore søer er vandets
beregningsmæssige opholdstid
3~6 måneder, og i de dybe søer,
f. eks. Skanderborg Sø. Mossø,'
Knudsø, Ravnsø og Hald Sø
1-3 år.
Gudenåsystemet udgør over
90 pet. af den totale tilledning
af vand til Randers Fjord.
Vandføringen er årstidsbestemt. I undersøgelsesperioden
målte man Gudenåens vandtransport til fjorden til minimum 13.000 1/sek. og maksimalt 78.000 1/sek.
Den samlede tilførsel til
Randers Fjord udgør ca. 31.000
1/sek. målt som årsgennemsnit.
Heraf tegner Gudenåen sig for
ca. 28.000 1/sek. - eller næsten
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1 milliard kubikmeter årligt.
Det svarer til Danmarks totale
vandforbrug.
Når ferskvandet kommer ud
i fjorden, blandes det med saltvand, der trænger ind fra Kattegat. Hvor det salte og det ferske vand møder hinanden, opstår der en lagdeling af vandmasserne. Øverst finder man et
vandlag med ringe saltholdighed og med udadgående strøm.
Nederst optræder en indadgående bundstrøm med høj saltholdighed. Det er forskellene i
vægtfylde mellem det ferske og
det salte vand, der bevirker
lagdelingen. »Lagene« veksler
bl. a. afhængig af vandmængden fra Gudenåen, vindretninGudenå

Skarp lagdeling
mellem ferskvand
og saltvand

Randers Fjord

gen og tidevandsbevægelsen.
Alene sidstnævnte betyder en
forskel i vandstand i fjorden
på 40 cm.
Opholdstiden for vandet i
fjorden er i gennemsnit 17 dage om sommeren og 6 dage om
vinteren, hvor vandtilførslen er
størst. Randers Fjord er et af
de få fjordområder i Danmark,
der får tilført så store mængder
ferskvand, at den får karakter
af en flodmunding.
Der er flere måder at bedømme vandkvalitet på. For
Gudenåsystemets søer og vandløbsstrækninger og for Randers
Fjord er det sket på grundlag
af biologiske, fysiske og kemiske forhold.
Kattegat

Undersøger man vandløbenes dyreliv viser det sig, at forureningsgraden bedømt efter
saprobiesystemet oftest ligger
omkring grad IL Saprobiesystemet bruges til at bedømme
især den organiske forurening.
Sapros betyder rådden. Man
skelner mellem 4 grader, hvoraf grad II svarer til »ret svagt
forurenet«.
5-10 pet. af de mere betydende vandløbsstrækninger er
bedømt til grad III, der svarer
til betegnelsen »ret stærkt forurenet«. Kun få pet. af den
samlede strækning er helt oppe
på grad IV, der er betegnelsen
for »overordentligt stærkt forurenet«.
Saprobiebedømmelsen kan
dog kun anvendes med forbehold i Gudenåens nedre løb.
På strækningen før Mossø
mellem Bresten bro og Klostermølle har man fundet ret så
sj ældne rentvandsorganismer.

som kan henføres til »den gamle Gudenå-fauna«.
Vandløbsvegetationen
har
over langt de største strækninger af Gudenå og dens tilløb en
meget ensformig karakter. De
to talrigeste arter er vandpest
og enkelt pindsvineknop. Der
har ikke kunnet konstateres
direkte forbindelse mellem
mængden af næringssalte i

vandet og produktionen af grøde. Man har derimod registreret, at der aldrig findes belastende eller langvarige masseforekomster af epifytiske alger
og større trådformede grønalger, hvis fosforkoncentrationen
er lille.
Den varierede grad af spildevandsrensning indvirker på
livsbetingelserne på flere vand-
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