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Vandkvalitet i vandløb, Års Kommune.

Status:
I forbindelse med Nordjyllands Amts rutinemæssige undersøgelse af vandkvaliteten i 
vandløb, er vandløbene i Års Kommune undersøgt i efteråret 2005.

Undersøgelsen omfatter 78 stationer, og resultaterne fremgår af nedenstående tekst 
samt vedlagte kortbilag(bilag 1), der angiver målsat vandkvalitet og aktuel vandkvali-
tet.

- på 42 stationer var den fastsatte målsætning opfyldt.
- på 3 stationer kunne vandkvalitet ikke bedømmes.
- på 33 stationer var den fastsatte målsætning ikke opfyldt.

Dette betyder at, af de 75 stationer hvor vandkvaliteten kunne bedømmes, var der må-
lopfyldelse på ca. 56 % af stationerne, omvendt er der ikke målopfyldelse på 44% af 
stationerne.
Årsagerne til den manglende målopfyldelse kan skyldes et eller flere af nedenstående 
forhold.

-på 3 stationer vurderes det at udledning af spildevand eller regnvands-
betingede udløb fra kloakerede områder kan være årsag eller medvir-
kende årsag til den manglende målopfyldelse.
-på 6 stationer vurderes det at spildevand fra ejendomme i det åbne land 
kan være årsag eller medvirkende årsag til den manglende målopfyldel-
se. Der er tale om evt. udledning fra tre områder.
-på 8 stationer vurderes det at landbrugsrelaterede udledninger (gård el-
ler markbidrag) er årsag eller medvirkende årsag til den manglende må-
lopfyldelse.
-på 4 stationer vurderes det at udledninger fra dambrug er årsag eller 
medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse.
-på 11 stationer er der ikke en entydig kilde til den manglende målop-
fyldelse.

A m t s g å r d e n
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Der vil efterfølgende blive gennemført en opsporing af eventuelle forureningskilder 
på en række af de ovennævnte stationer. Dette sker hvor der ikke er helt entydige kil-
der til den fundne belastning af vandløbet.

Ud over den her afrapporterede undersøgelse af vandkvaliteten i vandløb, er der gen-
nemført en række undersøgelser efter DVFI-systemet. Det drejer sig om 8 stationer 
omkring 4 dambrug. 2 stationer omkring Års renseanlæg samt på 3 novana-stationer.
Resultaterne fra dambrugsstationerne er afrapporteret direkte til det enkelte dambrug,
med kopi til Års Kommune. Resultaterne vil kun blive refereret i denne rapport i det 
omfange de underbygger enkeltstående resultater fra denne undersøgelse. Det samme 
gælder resultaterne fra undersøgelserne omkring Års renseanlæg. Resultaterne fra no-
vana-stationerne vil blive kommenteret under de enkelte vandløb.  
  

Tilstanden i de enkelte vandløb vil blive gennemgået i nedenstående tekstafsnit. Der 
henvises til vedlagte kortbilag. For overskuelighedens skyld deles større vandsyste-
mer og i hovedløb og tilløb.

Halkær Å: undersøgt i 2005.
I Halkær å’s hovedløb er der undersøgt 6 stationer i Års Kommune. På de 4 stationer 
er den fastsatte målsætning på saprobiegrad II opfyldt. På en station kunne vandløbet 
ikke vurderes. På en station er de fastsatte målsætning på saprobiegrad II ikke op-
fyldt, i det der er fundet saprobiegrad II-III. Årsagen er ringe fysiske forhold med 
blød bund, kombineret med tilstedeværelse af organisk stof enten i form af alger eller 
fra de 3 tilløb lige opstrøm, der alle bærer præg af at være belastede.
Ud over denne undersøgelse er der gennemført en undersøgelse efter DVFI-systemet 
på novana-stationen ved Ågård. Resultatet af denne undersøgelse var faunaklasse 5, 
hvilket understøtter de øvrige resultater i åen. Det samme gør resultaterne fra de 2 
kontrolstationer ved Års renseanlæg der både op-og nedstrøms renseanlægget var 
faunaklasse 5.
Halkær Å er indtil Ågårds bro udlagt til natur vandløb, og vedligeholdes ikke længe-
re.

Tilløb til Halkær Å:

Tilløb fra Blokkær:
I tilløbet er der en station. Den målsatte vandkvalitet på saprobiegrad I-II er ikke op-
fyldt, da der blev fundet saprobiegrad II. Der er ikke fundet en entydig årsag til be-
lastningen. Nordjyllands Amt laver nyt tilsyn i 2006.

Vester Skivum Bæk:
Der en station i bækken. Der er målopfyldelse på stationen. 

Kjeldal Møllebæk:
Der er en station i bækken. Den fastsatte målsætning på saprobiegrad I-II er ikke op-
fyldt, da der er fundet saprobiegrad II. Årsagen vurderes at være møllesøen samt at 
kreaturer 3 steder har adgang til vandløbet. Års Kommune sørger for at kreaturvan-
dingsstederne lukkes eller indrettes således kreaturerne ikke har adgang til vandløbet. 
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Kildebæk:
Der er en station i bækken. Den fastsatte målsætning på saprobiegrad I-II er ikke op-
fyldt, da der er fundet saprobiegrad II. Årsagen vurderes at være at vandløbet op-
stemmes ved vejunderføringen nedenfor kilderne. Herved opstår en sø, hvortil kreatu-
rerne har adgang. Der ses kolort i den opstemmede sø, og der findes røde dansemyg 
samme sted. Der bør etableres ny rørunderføring, således at vandløbet uhindret kan 
passerer vejen.

Fælled Bæk:
Der er tre stationer i bækken. Den fastsatte målsætning på saprobiegrad II er opfyldt 
på de to stationer. På den tredje station, der ligger lige før udløbet i Halkær Å, er den 
fastsatte målsætning på saprobiegrad II ikke opfyldt, da der er fundet saprobiegrad II-
III. Det vurderes at opstrømsliggende dambrug er årsag til den manglende målopfyl-
delse. Dette underbygges af resultatet fra DVFI-stationen nedenfor dambruget. 
Oppe ved udløbet af rørlægningen syd for Blære er vandløbet tydeligt belastet. Års 
Kommune og Nordjyllands Amt gennemfører en opsporing.

Tilløb fra Sønderlund:
Der er en station i bækken. Den fastsatte målsætning på saprobiegrad I-II er ikke op-
fyldt, da der er fundet saprobiegrad II. Årsagen vurderes at være møllesøen samt at 
kreaturer har adgang til vandløbet på strækningen hvor stationen ligger. 

Oustrup Bæk:
Der er en station i bækken. Den fastsatte målsætning på saprobiegrad I-II er ikke op-
fyldt, da der er fundet saprobiegrad II. Der er ikke fundet en årsag til den manglende 
målopfyldelse. Nordjyllands Amt laver opsporing i vandløbets øvre ende. Det vurde-
res om målsætningen bør ændres, med henvisning til den ovenfor liggende sø.

Sillevad Bæk:
Der er 4 stationer i bækken. På en station er den fastsatte målsætning på saprobiegrad 
II opfyldt. På en station kunne vandkvaliteten ikke vurderes. På 2 stationer var den 
fastsatte målsætning på saprobiegrad I-II ikke opfyldt, da der blev fundet saprobie-
grad II. Der er ikke fundet en årsag til den manglende målopfyldelse. Års Kommune 
laver landbrugstilsyn i oplandet.

Gundestrup Bæk:
Der er 3 stationer i bækken. På 1 station var den fastsatte målsætning på saprobiegrad 
II opfyldt. På de 2 øvrige stationer var den fastsatte målsætning på henholdsvis 
saprobiegrad I-II og II ikke opfyldt, da der blev fundet henholdsvis saprobiegrad II og 
II-III. Der er ikke fundet en årsag til den manglende målopfyldelse. Nordjyllands Amt 
laver ny undersøgelse.

Sjøstrup Bæk.
Der er 2 stationer i bækken. På ingen af de 2 stationer er den fastsatte målsætning på 
saprobiegrad I-II opfyldt. Der er ikke fundet en årsag til den manglende målopfyldel-
se, men der kan muligvis være tale om spildevand fra det åbne land. Nordjyllands 
Amt laver opsporing i oplandet.
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Årsgrøften.
Der 2 stationer i bækken. På stationen lige før udløb i Halkær Å er den fastsatte mål-
sætning på saprobiegrad ikke opfyldt, da der er fundet saprobiegrad II-III. Årsagen 
vurderes at være regnvandsbetingede udløb fra Års By, men oppefra kommende ud-
ledninger kan være medvirkende årsag. Års Kommune arbejder med et projekt til op-
rensning og udvidelse af Tvebjerg Søen, hvor Årsgrøften løbet igennem lige inden 
udløbet i Halkær Å. Dette vil sikker kunne bedre kvaliteten af det vand der løber i 
åen. 
På stationen ovenfor byen kunne vandløbet ikke vurderes pga. en voldsom opgrav-
ning og deraf forarmet fauna. Men der var tydelige tegn på en oppefra kommende 
forurening i form af lammehaler og børsteorme. Der var tale om en landbrugsforure-
ning, og det er indskærpet at forureningen standses straks. Års Kommune følger op på 
sagen. Ovenfor denne udledning var vandløbet saprobiegrad II, altså var der målop-
fyldelse.

Sønderup Å:
I Sønderup Å vandsystem er der undersøgt 6 stationer ved denne undersøgelse. Resul-
taterne er følgende. På de 2 stationer i hovedløbet var den fastsatte målsætning på 
saprobiegrad I-II ikke opfyldt. Faunaen er relativ god men de bedste dyr mangler. År-
sagen til de manglende målopfyldelse er ikke entydig. Vandløbet er belastet helt oppe 
fra området ved Haverslev i Nørager Kommune, og på strækningen ned til Skivum. 
En indikation af, at den belastning der forhindrer målopfyldelse i åen, tilføres på den-
ne strækningen er, at der på novana-stationen ved Torndal og på kontrolstationen ved 
Højris Dambrug, nedenfor nævnte strækning findes faunaklasse 6 og ved Torndal er 
den tæt på faunaklasse 7. Kontrolstationen ovenfor Munkholm Dambrug, ovenfor 
nævnte strækning, er uden tegn på belastning. Belastningen kan stamme fra de 4 
dambrug på strækningen (tidligere 6, Sønderup Mølle Dambrug og Munkholm Dam-
brug lukkes i løbet af 2006.), landbrugsudledninger, spildevand fra ejendomme i det 
åbne land og fra renset eller opspædet spildevand fra kloakerede områder.
I Østermark Bæk er der 1 station. Målsætningen er opfyldt.
I Hylddal Kildebæk er der en station. Her målsætningen på saprobiegrad I ikke op-
fyldt, da der er fundet saprobiegrad I-II.
I Mosbæk er der 2 stationer. På den ene station er den fastsatte målsætning opfyldt.
På stationen lige før sammenløbet med Sønderup å er der tydelige tegn på belastning.  
Der bør gennemføres en opsporing af årsagen hertil. Års Kommune laver landbrugs-
tilsyn på nærliggende ejendom.

Lerkenfeld Å,  undersøgt i 2005.
I Lerkenfeld Å’s hovedløb er der 4 stationer i Års Kommune. På de 3 stationer var 
den fastsatte målsætning på saprobiegrad II opfyldt. På den sidste station var den fast-
satte målsætning på saprobiegrad II ikke opfyldt, da der blev fundet saprobiegrad II-
III. Årsagen vurderes at være udledning fra dambrug, og henfald af større mængder af 
kiselalger.

Tilløb til Lerkenfeld Å

Mejlstrup Bæk:
Der er 3 stationer i bækken. På alle stationer er den fastsatte målsætning opfyldt.
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Kællingetand Møllebæk:
Der er 1 station i bækken og målsætningen er opfyldt.

Odderbæk:
Der er undersøgt 2 stationer i bækken ved denne undersøgelse. På begge stationer er 
den fastsatte målsætning på saprobiegrad II opfyldt. Der ud over er der en novanasta-
tion, der er undersøgt efter DVFI-systemet. Resultatet af denne undersøgelse er fau-
naklasse 5, hvilket understøtter resultaterne fra de to øvrige stationer.

Trend Å,  undersøgt i 2005.
I Trend Å’s hovedløb er der undersøgt 5 stationer i Års Kommune. På de 4 stationer 
var den fastsatte målsætning på saprobiegrad II opfyldt. På den sidste var den fastsatte 
målsætning på saprobiegrad II ikke opfyldt, da der blev fundet saprobiegrad II-III. 
Der vurderes at den fundne forurening skyldes nedbrydning af de kiselalger der findes 
på strækningen. Det vurderes at de store mængder kiselalger skyldes indholdet af næ-
ringssalte i vandet.

Jelstrup Bæk (Trend Å’s øvreløb):
Der er 2 stationer i bækken. På ingen af de 2 stationer er den fastsatte målsætning på 
saprobiegrad II opfyldt, da der er fundet saprobiegrad II-III. Der er ikke fundet en år-
sag til den manglende målopfyldelse. Nordjyllands Amt laver ny undersøgelse i løbet 
af 2006.

Tilløb til Trend Å.

Tværbækken, herunder Ulstrup Bæk, Hvorvarp Bæk, Ørndrup Kanal og Enigheds-
grøften:
I Tværbækken m.m. er der 13 stationer. På de 9 stationer er den fastsatte målsætning 
på saprobiegrad II opfyldt på de 8 stationer og målsætningen æstetisk tilfredstillende 
opfyldt på 1 station. På de resterende 4 stationer er den fastsatte målsætning på hen-
holdsvis I-II og II ikke opfyldt. På de tre stationer i Ulstrup Bæk/Hvorvarp Bæk vur-
deres spildevand i det åbne land at være medvirkende årsag til den manglende målop-
fyldelse. Udledninger fra landbrug kan være medvirkende årsag. Dette vil blive un-
dersøgt. På stationen i Enighedsgrøften er der ikke målopfyldelse. Der blev fundet en 
landbrugsforurening der nu er standset. Vedligeholdelsen i Hvorvarp Bæk har været 
hård. Der er bla. skåret helt ind i brinken, selv om vandløbet kun kan dække den hal-
ve bundbredde.  
Der skal udtages prøver af afløbene på sandfiltre og rodzoneanlæg i oplandet. Års
Kommune og Nordjyllands Amt laver fælles tilsyn i vandløbet.

Tilløb ved Mølgård:
Der er 1 station i bækken. Den fastsatte målsætning på saprobiegrad II er opfyldt.

Havbro Bæk:
Der er 3 stationer i bækken. På ingen af de 3 stationer er den fastsatte målsætning på 
saprobiegrad II opfyldt, da der på alle 3 stationer er fundet saprobiegrad II-III. Årsa-
gen vurderes at være regnvandsbetingede udløb fra Havbro By. På den øverste station 
kan der være tale om spildevand fra ejendomme i det åbne land. Også her har vedli-
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geholdelsen være hård og vandløbet er blevet bredt og fuld af sand. Nordjyllands Amt 
laver ny undersøgelse i løbet af 2006.

Pisselhøj Bæk.
Der er 1 station i Pisselhøj Bæk, og den fastsatte målsætning er opfyldt.

Vidkær Å,  undersøgt i 2005
I Vidkær Å er der undersøgt 11 stationer i Års Kommune. På 2 stationer var den fast-
satte målsætning på saprobiegrad II opfyldt. På de øvrige 9 stationer var de fastsatte 
målsætninger på henholdsvis I-II og II ikke opfyldt, da der er fundet saprobiegrad II 
og II-III. Årsagerne til den manglende målopfyldelse er ikke klarlagt. Der er fundet et 
større kreaturvandingssted der ikke var frahegnet i starten af Vidkær Å. I Ajstrup Bæk 
er der forringede fysiske forhold flere steder. Samtidige er der tegn på organisk be-
lastning flere steder i Ajstrup Bæk. Der kan være tale om spildevand fra Ejdrup eller 
muligvis udledninger fra landbrug. Disse forhold vil blive undersøgt nærmere af 
Nordjyllands Amt i 2006.
Der er tegn på forringelse af vandkvaliteten i Navn Sø. Navn Sø er med i Nordjyl-
lands Amts undersøgelsesprogram i 2006, og der forventes derfor større viden om 
forholdene ved udgangen af året.  

Opfølgning:
På et møde mellem Års Kommune og Nordjyllands Amt blev følgende initiativer af-
talt. De enkelte initiativer er nærmere omtalt under det enkelte vandløb.

Års Kommune: Laver landbrugstilsyn i:
Mosbæk 
Sillevadbæk´s oplande.

Fjerner kreaturvandingssted i:
Kjeldal Mølle Bæk

Laver vandløbstilsyn i:
Hvorvarp Bæk (m.nja).
Fælled Bæk (m.nja)

Nordjyllands Amt : Laver opfølgende tilsyn/opsporing i:
Tilløb fra Blokkær,  
Fælled Bæk
Oustrup Bæk
Sjøstrup Bæk
Gundestrup Bæk
Jelstrup Bæk
Hvorvarp Bæk
Dele af Vidkær Å
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Med venlig Hilsen

Ivan Holm
Miljøtekniker

Vedlagt: Bilag 1, kort der viser målsat vandkvalitet og aktuel vandkvalitet.

Kopi til: Danmarks Sportsfiskerforening
Danmarks Naturfredningsforening.
Nordjysk Udvalg for Landboret.
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