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Vandkvalitet i vandløb, Nibe Kommune. 
 
  
Status. 
I forbindelse med Nordjyllands Amts rutinemæssige vandløbsundersøgelser, er 
vandløbene i Nibe Kommune undersøgt i 2003.  
 
Undersøgelserne omfatter 81 stationer, og resultaterne af undersøgelserne fremgår af 
nedenstående tekst samt vedlagte kort, der angiver målsat vandkvalitet og aktuel 
vandkvalitet. (bilag 1) 
 
- på 41 stationer var den fastsatte målsætning opfyldt.  
- på 7 stationer kunne vandkvaliteten ikke vurderes af forskellige årsager. 
- på 1 station var der ikke fastsat en målsætning for vandløbet. 
-på 32 stationer var den fastsatte målsætning ikke opfyldt. Årsagerne til den 
manglende målopfyldelse skyldes følgende forhold.  

-på 2 stationer kan spildevand eller regnvandsbetingede udløb fra 
kloakerede områder være årsag eller medvirkende årsag til den 
manglende målopfyldelse. 
-på 6 stationer er spildevand i det åbne land årsag til eller medvirkende 
årsag til den manglende målopfyldelse. De 6 stationer er fordelt på 6 
deloplande.  
-på 9 stationer er landbrugsrelaterede udledninger årsag eller 
medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse. (punktudledninger 
fra ejendomme eller kreaturvandingssteder). 
- på 6 stationer er udledninger fra dambrug årsag eller medvirkende 
årsag til den manglende målopfyldelse.  
- på 4 stationer er andre kendte kilder. (søer, gift eller en virksomhed), 
årsag eller medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse.  
-på 3 stationer er vedligeholdelsen årsag eller medvirkende årsag til den 
manglende målopfyldelse.  
-på 3 stationer er der ikke fundet en entydig kilde til forureningen. 
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På nogle stationer kan flere kilder være årsag til den manglende målopfyldelse.  
 
Tilstanden i de enkelte vandsystemer bliver efterfølgende gennemgået og der 
henvises til vedlagte kort (Bilag 1). 
 
 
Resultater fra de enkelte vandløb. 
 
Brøndum Kanal, Kilså Undersøgt år 2003.  
I Brøndum Kanal vandsystem er kun 3 stationer i Kilså undersøgt i Nibe Kommune. 
På ingen af de 3 stationer er den fastsatte målsætning opfyldt. Den manglende 
målopfyldelse vurderes at stamme fra udledninger fra det kloakerede opland i Kølby, 
samt fra spildevands udledninger fra ejendomme i det åbne land. Problemer med 
udledningen fra det kloakerede opland skyldes flere fejlkoblinger af spildevand til 
regnvandsledningen. En af disse fejlkoblinger er fjernet, de øvrige vil blive fjernet i 
løbet af 2004.  
Der er sket udpegning af et opland syd for Kølby, hvor der skal ske videregående 
rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. Resultaterne af ovennævnte 
tiltag afventes før der foretages yderligere. 
 
Dybvad Å.  Undersøgt år 2003. 
I Dybvad Å er der 12 målestationer i Nibe Kommune. På de 7 stationer er den 
fastsatte målsætning opfyldt. På 4 stationer vurderes det at udledningen fra dambrug 
er årsag eller medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse. På 1 station er der 
ingen kendt kilde til den manglende målopfyldelse. Udover de 12 stationer 
undersøges der hvert år 9 stationer op- og nedstrøms dambrug. Resultaterne af disse 
undersøgelser afrapporteres hvert år til den enkelte dambruger. Resultaterne indgår i 
denne rapport sammen med de øvrige resultater, i den samlede vurdering af 
vandkvaliteten og i vurderingen af hvilke kilder der belaster vandløbet.  
 
Vår Å. Undersøgt år 2003. 
I Vår Å er der 12 stationer. På de 9 stationer er den fastsatte målsætning opfyldt. På 
en station kunne vandkvaliteten ikke bedømmes, men der var ikke tegn på belastning. 
På 2 stationer var den fastsatte målsætning ikke er opfyldt. Stationen ved Horngård 
undersøges igen i 2004 af Nordjyllands Amt, da der ifølge Nibe Kommune ikke 
længere udledes spildevand på strækningen.  På 1 station vurderes belastningen af 
stamme fra et kreaturvandingssted. Nibe Kommune sørger for at dette lukkes, samt at 
der foretages hegning langs en strækning af vandløbet. 
På strækningen nedenfor Farstrup er der foretaget en  hårdhændet vedligeholdelse, 
bla. er vandløbet meget bredt, andre steder er kantvegetationen, og dermed gode 
fiskeskjul helt fjernet. Nibe Kommune sørger for at vandløbet vedligeholdes i 
overensstemmelse med regulativet.   
 
Stavnholm Grøft. Undersøgt år 2003. 
I Stavnholm Grøft er der 2 målestationer. På den ene station er den fastsatte 
målsætning opfyldt, men ikke på den anden. Der er ikke funden en konkret kilde til 
den manglende målopfyldelse, men en mere miljøvenlig vedligeholdelse og eventuelt 
en egentlig pleje, vil kunne give et pænt B1 vandløb. 
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Kloakgrøft fra Stavn.  Undersøgt år 2003. 
Der er 1 målestation i vandløbet. Den fastsatte målsætning var opfyldt på stationen. 
 
Hovedgrøft fra Stavn.  Undersøgt år 2003. 
Der er 2 stationer i Hovedgrøften fra Stavn. På begge station er den fastsatte 
målsætning opfyldt.  
 
Barmer Bæk.  Undersøgt år 2003. 
Der er 3 stationer i Barmer Bæk. På den øverste station er den fastsatte målsætning 
opfyldt.  
På de 2 nederste stationer er den fastsatte målsætning ikke opfyldt. Årsagen vurderes 
at være punktudledninger fra landbrug. Nibe Kommune og Nordjyllands Amt har ført 
ekstra tilsyn med vandløb og ejendomme i oplandet, men fandt ingen konkret kilde. 
Der føres tilsyn med vandløbet i løbet af det næste halve år. 
 
Bæk ved Sebberkloster.  Undersøgt år 2003. 
Der er 2 stationer i vandløbet. På begge stationer er den fastsatte målsætning opfyldt.  
 
Risbæk.  Undersøgt år 2003. 
Der er 5 stationer i Risbæk. Den fastsatte målsætning er opfyldt på 1 station. På de 
øvrige 4 stationer var den fastsatte målsætning ikke opfyldt. Årsagerne til den 
manglende målopfyldelse er udledning fra landbrug, samt en giftudledning fra en 
ejendom. Det er ikke fastlagt hvilken gift der er tale om, men ovenfor 
udledningspunktet er der en meget varieret fauna, mens den nedenfor stort set ikke 
findes dyr i vandløbet. På en station er oplandet udpeget til videregående rensning af spildevandet fra huse i 
det åbne land. Resultatet af denne rensning afventes inden der evt. overvejes 
yderligere tiltag. 
Endelig findes der en periodevis ulovlig opstemning i vandløbet, med det formål at 
vandløbet gennemstrømmer en sø/havedam. Dette forhold kan også have en negativ 
indvirkning på vandkvaliteten.  
Nibe Kommune fører tilsyn med de to ovennævnte ejendomme. Nordjyllands Amt 
følger op på spærringen i vandløbet. 
 
Vidkær Å.  Undersøgt  år 2003. 
Der er 7 stationer i Vidkær Å i Nibe Kommune. På de 2 stationer er den fastsatte 
målsætning opfyldt. På 5 stationer er den fastsatte målsætning ikke opfyldt. Årsager-
ne er udledninger fra landbrug som følge af ulovligt indrettede kreaturvandingssteder 
og udledning af organisk stof og gift fra en ejendom i Års Kommune. Udledningen af 
gift og organisk stof er bragt til ophør.  
Der udsendes særskilt rapport om forholdene i Vidkær å.  
 
Halkær/Sønderup Å.  Undersøgt år 2003. 
Der er undersøgt 7 stationer i Halkær/Sønderup Å i den del af åen der løber i Nibe 
Kommune. På de 4 stationer var den fastsatte målsætning opfyldt. På 3 stationer var 
den fastsatte målsætning ikke opfyldt. Der er ikke fundet konkrete kilder til den 
manglende målopfyldelse i Halær Å og Sønderup Å, men det vurderes at den fundne 
belastning sker i Støvring og/eller Års Kommuner.   
I tilløbet ved Halsmandsbro skyldes den manglende målopfyldelse muligvis 
spildevand fra Ejdrup. Nordjyllands Amt undersøger forholdet. 
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Nibe Kommune arbejder på at spildevandet fra Halkær Mølle ledes til renseanlægget i 
Halkær. 
 
Vøvel Bæk. Undersøgt år 2003. 
Der er 6 stationer i Vøvel Bæk. På 3 stationer er den fastsatte målsætning opfyldt. På 
2 af de øvrigestationer er den fastsatte målsætning ikke opfyldt. Oplandet til Vøvel 
Bæk er udpeget til videregående rensning af spildevandet fra huse i det åbne land. 
Resultatet af denne videregående rensning afventes inden der evt. overvejes 
yderligere tiltag.  
På en station kunne vandløbet ikke vurderes efter saprobiesystemet. 
   
Nørrevad Bæk. Undersøgt år 2003. 
Der er 6 stationer i Nørrevad Bæk. På de 4 stationer er den fastsatte målsætning 
opfyldt. På en station kunne vandkvaliteten ikke vurderes efter saprobiesystemet, men 
der var ikke tegn på belastning. På en station var den fastsatte målsætning ikke 
opfyldt. Der er ikke funden en konkret kilde til belastningen. Nordjyllands Amt 
undersøger oplandet til den pågældende station. 
 
Tyvdalsgrøften. Undersøgt år 2003. 
Der er 2 stationer i Tyvdalsgrøften.På den ene er den fastsatte målsætning opfyldt, 
men ikke på den anden. Oplandet til Tyvdalsgrøften er udpeget til videregående 
rensning af spildevandet fra huse i det åbne land. Resultatet af denne videregående 
rensning afventes inden der evt. overvejes yderligere tiltag.  
 
Binderup Å. Undersøgt år 2003. 
Der er undersøgt 12 stationer i Binderup Å i Nibe Kommune. På de 5 stationer var 
den fastsatte målsætning opfyldt. På 1 station kunne vandkvaliteten ikke vurderes. På  
1 station var der ikke fastsat en målsætning for vandløbet. På 5 stationer var den 
fastsatte målsætning ikke opfyldt. Derudover er der 10 stationer op- og nedstrøms 
dambrug i Binderup Å i Nibe Kommune. Disse 10 statione undersøges hvert år og 
resultaterne afrapportes hvert år direkte til den enkelte dambruger. Eventuel 
opfølgning på resultaterne af undersøgelserne sker også direkte til den enkelte 
dambruger. Resultaterne indgår også i denne rapport, både den samlede vurdering af 
vandkvaliteten og i vurderingen af hvilke kilder der belaster vandløbet.    
Ved den netop gennemførte undersøgelse var der 5 stationer, hvor den fastsatte 
målsætning ikke var opfyldt. På en station skyldes den manglende målopfyldelse 
vedligeholdelsen. På en station er årsagen en kombination af søer og husspildevand. 
På en station er udledningen fra dambrug, samt punktvise udledninger fra et 
industriområde årsagen til den manglende målopfyldelse. På 2 stationer er der ikke 
fundet kilder til den manglende målopfyldelse.  
Nibe Kommune sikre at Skidenbækken vedligeholdes i overensstemmelse med 
regulativet. 
Da der tilsyneladende stadig er problemer med udledningen fra en virksomhed i 
industrikvarteret ved Skalskoven, gennemfører Nibe Kommune endnu et tilsyn på 
virksomheden.  
  
Andre undersøgelser 
Nordjyllands Amt har i 2001 ført tilsyn med regnvandsbetingede udledninger i Nibe 
Kommune. Resultatet af denne undersøgelse er afrapporteret i anden sag.  (8-74-16-
831-0001-00). 
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Det vurderes pt. hvorvidt Gelstrup området og ejendommene ved søerne øverst i det 
sydlige tilløb ved Klæstrup, skal udpeges til videregående rensning af spildevandet 
fra huse i det åbne land.     
 
Opfølgning. 
På et møde mellem Nibe Kommune og Nordjyllands Amt blev følgende initiativer 
aftalt. Initiativerne er i øvrigt omtalt under de enkelte vandløb: 
 
Nibe Kommune: -Fjernelse af fejlkoblinger i Kølby. 

-Mere miljøvenlig vedligeholdelse af Vår Å nedenfor 
Farstrup.  

  -Frahegning af kreaturvandingssted ved Vinderupgårdsvej 
 -Tilsyn på to ejendomme i Risbæks opland.  
 -Arbejder med at lede spildevandet fra beboelse på Halkær 

Mølle til renseanlæg. 
 -Gennemføre vedligeholdelse efter regulativet i 

Skidenbæk. 
 -Fører tilsyn med virksomhed i industriområde ved 

Skalskov. 
 
Nordjyllands Amt: -Undersøgelse af vandløbsstrækning ved Horngård.  

-Undersøgelse af Barmer Bæk. 
-Opfølgning på opstemning i Risbæk. 
-Undersøgelse af spildevandsforholdende i Ejdrup. 
-Undersøger station øverst i Nørrevad Bæk i Bislev. 

 
 
Med venlig hilsen  
 
Ivan Holm  
Miljøtekniker   
 
 
   
Bilag: Bilag 1, Kort der viser den målsatte vandkvalitet og den fundne 

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