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Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune 
 
Status 
I forbindelse med Nordjyllands Amts rutinemæssige vandløbsundersøgelser, er 
vandløbene i Skørping Kommune undersøgt i 2004 (3 stationer i Præstebæk og de 
11 stationer i Korup Å blev dog undersøgt sidst på året i 2003). 
 
Undersøgelserne (efter Saprobie-metoden) omfatter 73 stationer, og resultaterne af 
undersøgelserne fremgår af nedenstående tekst samt vedlagte kort, der angiver mål-
sat vandkvalitet og aktuel vandkvalitet. (bilag 1) 
 
-på 36 stationer var den fastsatte målsætning opfyldt 
-på 8 stationer kunne vandkvaliteten ikke vurderes af forskellige årsager 
-på 29 stationer var den fastsatte målsætning ikke opfyldt 
 
På de 65 stationer der kunne vurderes var der således målopfyldelse på 55 % af sta-
tionerne og manglende målopfyldelse på 45 % af stationerne. 
 
Årsagerne til manglende målopfyldelse på den enkelte station kan skyldes et eller 
flere af følgende forhold: 
 
På 10 stationer er der ikke fundet en præcis årsag til den manglende målopfyldelse 
 
På 10 stationer vurderes den manglende målopfyldelse at være helt eller delvist 
landbrugsrelateret (på 4 stationer i kombination med dårlige fysiske forhold) 
 
På 8 stationer vurderes spildevand i det åbne land at være årsag eller medvirkende 
årsag til den manglende målopfyldelse 
 
På 1 station med manglende målopfyldelse er der ikke fundet tegn på belastning 
(manglende indvandring af rentvandsdyr) 
 



Udover denne undersøgelse er vandløbene i Skørping Kommune undersøgt efter 
DVFI-systemet på 5 stationer omkring dambrug og 6 stationer omkring renseanlæg 
(heraf 2 i 2003).  
Resultaterne fra undersøgelserne omkring dambrug er afrapporteret direkte til den 
enkelte dambruger med kopi til Skørping Kommune og undersøgelserne omkring 
renseanlæggene er afrapporteret til kommunen. Disse resultater vil derfor ikke indgå 
nærmere i denne rapport.  
1 station er undersøgt i forbindelse med NOVANA-programmet og 1 station er i 
2003 undersøgt i forbindelse med det forudgående NOVA-program. 
 
 
 
Resultater fra de enkelte vandløb 
 
Lindenborg Å (Undersøgt 2004) 
 
 
Hovedløbet: I Lindenborg Å’s hovedløb er 7 stationer undersøgt efter saprobie-
metoden. På de 6 stationer var målsætningen opfyldt. På én station var den fastsatte 
målsætning på forureningsgrad II ikke opfyldt. Her var tilstanden II-III med  tydeli-
ge tegn på organisk belastning. Problemet afklares med Støvring Kommune, da op-
landet hvorfra belastningen stammer hører under denne kommune.  
 
Skibsted Å: I Skibsted Å blev 9 stationer undersøgt efter saprobie-metoden. Her var 
der målopfyldelse på 3 stationer og manglende målopfyldelse på 6 stationer. På de 3 
nedre stationer (målsat forureningsgrad II) før udløbet i Lindenborg Å var forure-
ningsgraden II-III. Vandmiljøkontoret vurderer at afstrømning fra landbrugsjord i 
kombination med vandløbets fysiske forhold er årsag til manglende målopfyldelse 
på disse 3 stationer.  
På lokaliteten nedstrøms udløbet af Brøndum Møllebæk (fundet II-III, målsat II), 
blev der konstateret udbredt forekomst af kiselalger hvilket kan forklare den mang-
lende målopfyldelse. Årsagen til opblomstring af kiselalger er et højt niveau af næ-
ringssalte i vandet, hvilket sandsynligvis skyldes diffus afstrømning fra landbrugs-
arealer.  
På lokaliteten ”opstrøms vej ind til Terndrup” (fundet II-III, målsat II) er der sand-
synligvis en påvirkning fra de nye søer ved det nedlagte Tvorup dambrug. Amtet 
undersøger muligheden for at lede vand fra væld uden om de nyetablerede søer ved 
det tidligere Tvorup Dambrug.  
Den manglende målopfyldelse på stationen 50 - 100 m. nedstrøms vejen til Tisted 
(fundet II-III, målsat II) kan ikke umiddelbart forklares. Amtet laver en ekstra-
undersøgelse 
 
Otterup Mosegrøft: er ikke medtaget i 2004-undersøgelsen, men er undersøgt primo 
2005. Undersøgelsen viste målopfyldelse på stationen ved jernbanebroen. Ved ud-
løbet fra rørlægningen var vandløbet stærkt forurenet. Forureningen vurderes at 
stamme fra fejlkoblinger i kloaksystemet i Skørping by. Det er aftalt at Skørping 
Kommune opsporer fejlkoblingerne. 
 
Agerbæk: Her blev 3 stationer undersøgt med målopfyldelse på én station og mang-
lende målopfyldelse på 2 stationer som resultat. Ovenfor søen i Skibsted og ved 



Svanfolk er vandløbet stærkt forurenet. Der gennemføres en opsporing af årsagen til 
den manglende målopfyldelse i samarbejde mellem amtet og kommunen.  
 
Brøndum Møllebæk: 4 stationer blev undersøgt og der var målopfyldelse på én sta-
tion og manglende målopfyldelse på 3 stationer.  
På lokaliteten i svinget ved Mølholm mølle var tilstanden II-III (målsat I-II). Her 
blev der fundet lammehaler ved udløb fra rørlægning ved det gamle renseanlæg. 
Desuden vurderedes bidrag fra gårde at være en mulig medvirkende årsag til den 
dårlige tilstand i vandløbet.  
Kommunen checker slamlaget i det nedlagte renseanlæg og tømmer om nødvendigt. 
En eventuel opsporing af årsagen til den manglende målopfyldelse gennemføres i 
samarbejde mellem Nordjyllands Amt og Skørping Kommune.  
På stationen opstrøms St. Brøndum by, forureningsgrad II-III, vurderes den dårlige 
tilstand at skyldes afløb fra omkringliggende marker.   
På stationen nedstrøms St. Brøndum vurderes den manglende målopfyldelse på II at 
være afledt af den endnu dårligere tilstand opstrøms byen. 
En stor del af oplandet til Brøndum Møllebæk er desuden udpeget til forbedret spil-
devandsrensning i det åbne land, hvorfor det vurderes at udledninger af husspilde-
vand kan være årsag eller medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse på de 
3 stationer i vandløbet.  
 
Grøft ved St. Brøndum: Én station blev undersøgt og der blev konstateret målopfyl-
delse. 
 
Ejstrup Bæk: Ud af de 4 undersøgte stationer var der målopfyldelse på én og mang-
lende målopfyldelse på 3 stationer. 
De 3 stationer med manglende målopfyldelse ligger alle i et område udpeget til for-
bedret spildevandsrensning i det åbne land. 
Strækningen fra Siem-vejen til udspring undersøges i samarbejde mellem amt og 
kommune. 
 
Tilløb ved Lyngby Skov: Én station blev undersøgt med manglende målopfyldelse 
som resultat. Tilstanden var forureningsgrad II, mens målsætningen er I-II. Tilstan-
den er dog ikke langt fra at være I-II idet der udover for stor andel af forureningstå-
lende dyr også var enkelte rentvandsdyr i prøven.   
 
Refskær Bæk: En station blev undersøgt i 2003 efter NOVA-programmet. Undersø-
gelsen foregik efter DVFI-systemet og resulterede i en faunaklasse 5 (målsat 6). 
Amtet laver en ny undersøgelse. 
 
Tilløb nordøst for Brokhøj: Én station blev undersøgt med manglende målopfyldel-
se som resultat. 
Selvom stationen ikke har målopfyldelse er prøven ikke præget af dyr der tyder på 
belastning. Der mangler dog de udprægede rentvandsdyr. 
 
Tustrup Bæk: 10 stationer blev undersøgt. 4 havde målopfyldelse, 2 havde ikke   
målopfyldelse og 4 stationer kunne ikke bedømmes. 
Lokaliteten 200 m. nedstrøms Damkærgård - ved Sejlstrup, fundet forureningsgrad 
II-III, var tydeligt belastet. Vandløbet oprenses/graves med maskine og har et tyde-



ligt kanal-præg. Burde indsnævres ca. 50 %. Amtet foretager en opsporing af årsa-
gen til belastningen.  
På lokaliteten ved den nederste bro i skoven - opstrøms mølledammen er vandløbet 
ligeledes kanalpræget. Den manglende målopfyldelse (II-III) her kan delvist be-
grundes i den tydelige opstrøms belastning på stationen nedstrøms Damkærgård. 
Det vand der kommer fra Fræer er tydeligt belastet. Ifølge Skørping Kommuen kan 
der være tale om forurening med korn. Der kan også være tale om udledninger fra 
landbrugsejendomme i Fræer. Skørping Kommune laver landbrugstilsyn snarest 
muligt, men inden udgangen af året. 
 
Skelgrøft: Én station blev undersøgt med målopfyldelse som resultat. 
 
Birkeholm Bæk: Én station blev undersøgt med målopfyldelse som resultat. 
 
Kovads Bæk:  Én station blev undersøgt efter NOVANA-programmet. Der blev 
fundet en faunaklasse 7, hvilket er bedste vandkvalitet på skalaen.   
 
 
 
Haslevgård Å 
 
Hovedløbet: Her undersøgtes 6 stationer. Der var målopfyldelse på 2 stationer og 
manglende målopfyldelse på 4 stationer. 
Årsagen til den manglende målopfyldelse på de 4 stationer vurderes at være en 
kombination af afstrømning fra landbrugsarealer, dårlige fysiske forhold samt en 
hårdhændet vedligeholdelse af vandløbet. 
 
Præstebæk: Af de 4 undersøgte stationer var der målopfyldelse på 2 stationer og 
manglende målopfyldelse på 2. 
De 2 stationer med manglende målopfyldelse ligger begge i oplande udpeget til for-
bedret spildevandsrensning i det åbne land. 
På lokaliteten nedstrøms broen ved Trommelholt er der tale om alt for hårdhændet 
vedligeholdelse. Brinkerne er generelt blevet afgravet, og det har medført en større 
bredde sammenholdt med undersøgelsen i 1994. (Der er lavet aftale vedrørende 
vedligeholdelsen med Hadsund Kommune der udfører vedligeholdelsen) 
 
Grøft ved Birkelund: En station blev undersøgt. Prøven kunne ikke bedømmes. 
 
Østre Skelgrøft: En station blev undersøgt. 
Lokalitet ca. 500 m. før udløbet i åen.  
Stationen skal overholde en målsætning om æstetisk tilfredsstillende forhold, og 
den målsætning er opfyldt. 
Vurderingen er III - IV. Sammensætningen af smådyrene tyder på dårlige iltforhold.  
 
Sortegrøft: 5 stationer blev undersøgt. 3 havde målopfyldelse og 2 havde ikke må-
lopfyldelse.  
Stationen ved tilløbet fra Solbjerg stationsby er klart forurenet. Forureningsgraden 
er IV med slam og udelukkende forureningsdyr. Belastningen stammer fra fællesud-
ledningen. Stationen ligger desuden i et opland udpeget til forbedret spildevands-
rensning i det åbne land (tiltag aftales med kommunen). 



På stationen ved lokaliteten for enden af skovvej - overfor Ravnborg er forure-
ningsgraden II-III (målsat II). Her er den manglende målopfyldelse sandsynligvis en 
effekt af udledning af husspildevand fra Solbjerg Stationsby.  
 
Grøft fra Lille Brøndum: En station blev undersøgt. Prøven kunne ikke bedømmes.  
 
Pilebæk: En station blev undersøgt. Prøven kunne ikke bedømmes på grund af for få 
vandløbsdyr. Amtet laver nyt tilsyn. 
 
Refsbjerggrøft: Én station blev undersøgt med manglende målopfyldelse som resul-
tat. 
Forureningsgraden var III, målsætningen II-III. Årsagen til den manglende målop-
fyldelse er sandsynligvis en kombination af dårlige fysiske forhold, omkringliggen-
de landbrug og påvirkning fra Sdr. Kongerslev Renseanlæg. 
 
Smidie Kloakgrøft: En station blev undersøgt. Prøven kunne ikke bedømmes. 
 
Møllebæk: 2 stationer blev undersøgt. På den ene station var der målopfyldelse.  
Lokaliteten ca.150 - 200 m. nedstrøms den nedlagte jernbanedæmning blev vurderet 
til forureningsgrad II-III (målsat forureningsgrad II). Årsagen til den kritiske til-
stand ved denne undersøgelse kan, evt. være husspildevand, og dette forhold bør 
undersøges ved opsporing. Vandløbet er for bredt, og bør indsnævres, det ville for-
bedre de fysiske forhold. 
 
Korup Å 
 
Hovedløbet: Her undersøgtes 3 stationer. Alle havde målopfyldelse. 
 
Voer Bæk: Én station blev undersøgt med målopfyldelse som resultat. 
 
Viffertsholm Bæk: 4 stationer blev undersøgt. Der var målopfyldelse på alle 4. 
 
 
Andre undersøgelser 
 
Nordjyllands Amt gennemførte i august 2001 tilsyn med regnvandsbetingede ud-
ledninger i Skørping Kommune. Resultatet er afrapporteret til kommunen. 
 
 
Opfølgning: På et møde mellem Skørping Kommune og Nordjyllands Amt blev 
følgende initiativer aftalt: 
 
Skørping Kommune: 
 

• Otterup Mosegrøft, -opsporer eventuelle fejlkoblinger i kloaksystemet i 
Skørping by 

• checker slamlaget i det nedlagte renseanlæg ved Brøndum Møllebæk og 
tømmer  om nødvendigt 

• Tustrup Bæk, -laver landbrugstilsyn på gårde ved Fræer 



 
 

Nordjyllands Amt: 
 

• Skibsted Å, -undersøger muligheden for at lede vældvand uden om de ny-
etablerede søer ved det tidligere Tvorup Dambrug 

• foretager ny undersøgelse på station nedstrøms vej til Tisted 
• Agerbæk, -opsporing af årsag til vandløbsforurening ovenfor søen i Skibsted 

og ved Svanfolk (i samarbejde med Skørping Kommune) 
• Brøndum Møllebæk, -opsporing af årsag til vandløbsforurening på station 

ved Mølholm mølle (i samarbejde med Skørping Kommune) 
• Ejstrup Bæk, -strækning fra Siem-vejen til udspring undersøges (i samarbej-

de med Skørping Kommune) 
• Refskær Bæk, -amtet laver ny undersøgelse 
• opsporing af årsag til forurening af Tustrup Bæk ca. 200 m nedstrøms Dam-

kærgård- ved Sejlstrup 
• Pilebæk, -nyt tilsyn 
 
 

 
Med venlig hilsen  
 
 
Jan Qvist Sørensen  
 
 
 
 
 
Bilag: Kort der viser den målsatte vandkvalitet og den fundne vandkvali-

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