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BASISANALYSE 2004

I henhold til lov om miljømål m.m. skal der for hvert vanddistrikt 
udarbejdes en basisanalyse, som er første trin frem mod en vandplan i 2009. 

Denne rapport sammen med korttemaerne beskriver den første del af basisanalysen for 
vanddistrikt 70 (Gudenå/Randers Fjord, Djursland og Århus Bugt), som indeholder 

En karakterisering af vandområderne  
En inddeling af vandområderne i forskellige typer  
En foreløbig identifikation af stærkt modificerede vandområder  
En opgørelse af de forskellige påvirkninger, som vandområderne er udsat for 

En fuldstændig basisanalyse skal også indeholde en beskrivelse af vandområdernes 
referencetilstand, foreløbige miljømål samt en vurdering af, om målet forventes opnået i 
2015. Denne del er ikke medtaget, idet der ikke er udsendt bekendtgørelse og 
retningslinier for dette arbejde. 

Kort tekst om rapportopbygning, kortnavigering og printning findes på Vejledning til 
læseren

Læs også:
Basisanalyse del II - 2006

KONTAKTPERSON
Poul Nordemann: 
pnj@ag.aaa.dk

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004

INDHOLD
Basisanalyse 2004

SAMMENFATNING
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SAMMENFATNING

Vandløb 
Vandløbene er inddelt i 3 typer afhængigt af bredde, oplandsareal og afstand fra det 
punkt, hvor det åbne vandløb starter, således at type 1 er de små vandløb, mens type 3 
er de store som Gudenåen, Grenå, Århus Å m.fl. 

Kun vandløb, som specifikt er målsatte i amternes regionplaner, er medtaget i analysen. 

I vanddistriktet er vandløbene fordelt på de 3 typer med (tallene i km) 

Stærkt modificerede vandløb er vandløb, som fysisk er ændret meget væsentligt (f. eks. 
vandløb i byområder, som er kanaliseret (Århus Å gennem Århus by),  eller Tange Sø, 
hvor Gudenåen er stærkt modificeret). 

I vanddistriktet er der foreløbig identificeret 176 km vandløb som stærkt modificerede. 

Søer 
Basisanalysen omfatter 135 søer med et samlet areal på 83 km2. Kun disse søer, som er 
specifikt målsatte i amternes regionplaner og større end 1 ha er inddelt i typer. 

Søerne er inddelt i 8 forskellige typer afhængigt af bl.a. dybden. Næsten 60 % af søerne 
er af samme type, nemlig den lavvandede kalkrige sø. 

Der er foreløbigt identificeret 23 søer eller dele af søer, som er stærkt modificerede. Der 
er tale op opstemmede søer, søer hvor vandstanden er sænket væsentligt, dele udlagt 
som havne m.m. 

Kystområder 
Kystområderne er overordnet inddelt i to grupper: Åbentvandstyper (f. eks. Djurslands 
kyst) og fjordtyper. Både for den overordnede og underinddelingen af kystvande i typer 
indgår flere parametre bl.a. saltholdighed. 

Inddeling i typer og vandområder er vist i tabel. 

I vanddistriktet er der identificeret 47 stærkt modificerede områder, primært 
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Grundlag for basisanalysen

havneanlæg og klappladser 

Grundvand 
Overordnet er grundvandet inddelt i 3 typer forekomster: 

Lokale, som har udstrømning til overfladevand og vådområder en del af året  
Regionale, som har udstrømning til overfaldevand og vådområder hele året  
Dybe, som ikke har væsentlig kontakt til overfladevand og vådområder 

Beskyttelsen af grundvandet i form af lerlag er kortlagt for hele vanddistriktet. 

Grundvandets betydning og samspil med overfladevand og vådområder er illustreret på 
en række måder 

Oppumpning i forhold til grundvandsdannelsen (dvs.hvor stor en del bliver der til 
vand- og vådområderne)  
Medianminimum, dvs. primært grundvandets andel af vandmængden i 
vandløbene  
Kortlægning af de områder, hvor der er kontakt mellem grundvand og 
overfladevand 

Påvirkninger 
Påvirkninger er kemiske (næringsstoffer og miljøfremmede stoffer), fysiske (vedligehold 
af vandløb m.m.) og kvantitative (reduceret vandtilførsel p. gr. af oppumpning og lign). 

Næringsstoffer 
For kvælstofs vedkommende er landbruget den væsentligste kilde med ca. 75 % af den 
totale kvælstofbelastning fra vanddistriktet. Belastningen fra landbruget er faldet de 
senere år. 

For fosfors vedkommende er der gennem de seneste 30 år sket en markant reduktion i 
belastningen som følge af en meget forbedret rensning af spildevandet.  For det største 
område i vanddistriktet, oplandet til Randers Fjord stammer ca. 23 % af belastningen 
fra landbruget, 33 % fra punktkilder (renseanlæg m.m.) og resten er naturbidraget. 

Miljøfremmede stoffer 
Dette dækker over et meget stort antal stoffer, som kommer fra forskellige kilder. 

Der er i rapporten fokuseret specielt på denne problemstilling, idet der i Århus Amt er et 
meget stort datamateriale. Der er udvalgt ca. 20 stoffer inkl. tungmetaller, som er 
hyppigt forekommende, hvor der er lavet en nærmere analyse. I analysen indgår stoffet 
forekomst i forhold til evt. kvalitetskrav enten for overfladevand eller drikkevand 

Fysiske påvirkninger 
Det er først og fremmest regulering og efterfølgende vedligeholdelse af vandløb, som er 
en betydende fysisk påvirkning. Hertil kommer opstemninger i vandløb (min. 300 i 
distriktet), som forhindrer fri passage for fisk og andre dyr. 

For søer og kystvande er der kun mindre fysiske påvirkninger. 

Kvantitative påvirkninger 
Særligt omkring Århus er der en vandindvinding af en sådan størrelse, at det har en 
væsentlig indvirkning på vandløbenes vandføring. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-sammenfatning
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Vanddistrikts-myndighed

GRUNDLAG FOR BASISANALYSEN

"Lov om Miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder" (kaldet miljømålsloven) fra december 2003 sikrer 
gennemførelse af bl.a. EU's vandrammedirektiv. I loven er der udpeget såkaldte 
vanddistriktsmyndigheder, som for Randers Fjord oplandet inkl. Gudenåen samt 
oplandet øst herfor (vanddistrikt 70) er Århus Amt. Distriktet indeholder områder i 
Vejle, Viborg og Århus Amt med langt den største del i Århus Amt (knap 90 %). 

Basisanalysen er første del af gennemførelsen af direktivet. Analysen skal danne 
grundlag for det videre arbejde frem mod en såkaldt vandplan i 2009. 

En basisanalyse skal indeholde følgende elementer:

En karakterisering af overfladevand (kap. 4)  
En karakterisering af grundvand (kap 5)  
Påvirkninger (kap. 6-9)  
Økonomisk analyse (kap 10)  
Referenceforhold  
Foreløbige miljømål  
Vurdering af målopfyldelse 

I august 2004 trådte en bekendtgørelse (811/04) i kraft, som omfatter de første 4 
punkter. Denne rapport dækker derfor alene disse punkter og skal på et senere 
tidspunkt suppleres med miljømål og risikovurdering. 

Basisanalysen skal vedtages i de tre amter senest d. 22. December 2004.  

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-grundlaget

VANDDISTRIKTSMYNDIGHED

I Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
(herefter kaldet miljømålsloven) er rammerne for gennemførelsen af EU’s 
vandrammedirektiv fastlagt på overordnet niveau. 

I loven er Danmark opdelt i 13 vanddistrikter med en tilhørende 
vanddistriktsmyndighed. I figuren er vist opdelingen af landet. 
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Forudsætning

Inddelingen af Danmark i vanddistrikter

Amterne er udpeget som vanddistriktsmyndighed. For vanddistrikt 70 er Århus Amt 
udpeget som myndighed med de koordinerende funktioner, som er indeholdt i loven, 
herunder 

Tilvejebringelse af et samlet forslag til basisanalyse, vandplan, indsatsprogram 
m.m.  
Høring af stat, kommuner, organisationer og offentligheden i al almindelighed af 
vandplan  
Evt. forhandlinger med kommuner i tilfælde af uenighed  
Udarbejdelse af et endeligt forslag til vandplan efter høringen  
Offentliggørelse af den vedtagne vandplan 

Derudover får vanddistriktsmyndighederne en væsentlig opgave med at koordinere og 
samordne det faglige og administrative frem mod den endelige vandplan, samt sikre 
overholdelse af de mange tidsfrister, som miljømålsloven indeholder. 

Derimod har vanddistriktsmyndigheden ingen myndighedsudøvelse i de øvrige amter. 
Det vil sige, at gennemførelsen af f. eks. foranstaltninger til målopfyldelse er placeret 
hos det amt, hvor foranstaltningen fysisk skal udføres. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-vanddistriktsmyndighed

FORUDSÆTNINGER

Basisanalysen er den første del af arbejdet med gennemførelse af miljømålsloven, og 
analysen skal være vedtaget af de 3 amtsråd senest d. 22. december 2004.  

Formålet med basisanalysen er at skabe et fundament for det videre arbejde frem mod 
en endelig vandplan i 2009. I basisanalysen samles den tilgængelige viden, der findes 
om forekomst og tilstand af vandområder og påvirkning såvel kemisk som fysisk af 
vandområderne. Desuden skal basisanalysen indeholde en opdeling i vandområder ( f. 
eks. en sø, et kystafsnit, et vandløb eller del af vandløb), som vil blive den operationelle 
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Afrapportering og offentlighed

enhed i forhold til målfastsættelse, vurdering af målopfyldelse, indsats og rapportering. 

Disse tekniske dele er dækket af bekendtgørelse 811. 

Basisanalysens økonomiske analyse foretages af staten på et helt overordnet niveau og 
medtages derfor kun kort i denne rapport. 

Derimod indeholder bekendtgørelse 811 ikke retningslinier vedr. referenceforhold, 
foreløbige miljømål og vurdering af målopfyldelse. 

Datagrundlaget 
Datagrundlaget for basisanalysen for vanddistrikt 70 har primært været de data, som 
amterne i forvejen lå inde med. Det har for enkelte datatyper været nødvendigt med en 
opdatering bl.a. hos kommunerne. 

Det betyder, at datagrundlaget vil være forskelligt fra amt til amt. Forskellige 
tilsynsstrategier, hidtidig anvendelse af hjælpetemaer som husdyrregistre, 
tilgængelighed af oplysninger om fysiske påvirkninger m.m. har givet forskelle, der ikke 
har været tid og ressourcer til at udligne. 

For at nå at gennemføre opgaven, blev daataindsamling og præsentation for 
vanddistrikt 70 startet allerede omkring 1. marts 2004. Det skete bl.a. på baggrund af 
den aftale, som i februar 2004 blev indgået mellem miljøministeren, landbruget og 
amterne. Heri hedder det, at ”amterne kan allerede nu gå i gang med basisanalysen for 
så vidt angår karakterisering og opgørelse af belastninger på vandforekomster”. 

Opbygning og præsentation af disse dele af basisanalysen er derfor baseret på det 
udkast til bekendtgørelse og vejledning, som var i høring i marts måned 2004 samt de 
fagmøder, som har været holdt i foråret 2004.   

Hvor det har været muligt uden yderligere ressourceforbrug er analysen forsøgt 
tilpasset bekendtgørelse 811, som trådte i kraft 1. august 2004.  

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-forudsatning

AFRAPPORTERING OG OFFENTLIGHED

Bekendtgørelse 811 indeholder ingen rapporteringsforpligtigelser for 
vanddistriktsmyndighederne, men en forpligtigelse til at indsamle og opbevare en række 
oplysninger. I vejledningen om basisanalysen er det præciseret, hvilke temaer der skal 
fremsendes til Miljøstyrelsen 

Desuden skal der udarbejdes et GIS-kort visende overfladevandsområdernes 
geografiske beliggenhed og afgrænsning samt foretages en kortlægning af 
vandressourcernes beliggenhed, størrelse og kvalitet. 

De 3 amter, som indgår i vanddistrikt 70 besluttede på et tidligt tidspunkt, at resultater, 
forudsætninger og anvendelse af basisanalysen skulle præsenteres for politikere og 
offentligheden i al almindelighed i en kortfattet rapport med adgang til det 
kortmateriale, som også er udarbejdet.  

Miljømålsloven indeholder ingen generelle forpligtigelser for vanddistriktsmyndigheden 
til at inddrage offentligheden i forbindelse med udarbejdelsen af basisanalysen, men 
nævner at ”amtsrådet udarbejder i samarbejde med de berørte kommunalbestyrelser og
berørte statslige myndigheder forslag til basisanalyse”. 
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Vejledning til læseren

Gudenåkomiteen har anbefalet amterne at der ikke gennemføres en inddragelse af 
offentligheden, såfremt der alene er tale om en teknisk redegørelse (svarende til 
bekendtgørelse 811). Denne anbefaling er fulgt af amterne. 

Derimod er det Gudenåkomiteens opfattelse, at såfremt basisanalysen indeholder 
foreløbige miljømål, vurdering af målopfyldelse m.m. kan en offentlig fremlæggelse før 
vedtagelsen være relevant. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse_2004-afrapportering-og-offentlighed

VEJLEDNING TIL LÆSEREN - Beregnet til brug på internettets originalrapport.

1. Sidernes opbygning
2. Kort med zoom- og søgefunktion
3. Print af kapitler
4. Print af aktuelle side

Sidernes opbygning 
Som det ses af menuen i venstre side på skærmen er Basisanalysen opdelt i 10 punkter. 
Menuen giver mulighed for at bevæge sig rundt på siderne ved at klikke på 
menuteksten. 

Rapporten er opbygget på den måde, at den første side under hvert punkt giver en 
præsentation og opsummering af emnet. Siderne under punkterne giver en uddybende 
beskrivelse af emnet og de data, der ligger til grund for basisanalysen. Det vil sige, at 
indholdet bliver mere detaljeret og teknisk jo længere man kommer ’ind i’ rapporten. 

På nogle af siderne findes links til andre rapporter og bilag med data, der indgår i 
grundlaget for basisanalysen. 

Kort med zoom- og søgefunktion DENNE FUNKTION VIRKER KUN PÅ INTERNETTET.
På mange af siderne er der vist forenklede "minikort" af de aktuelle emner. Når du 
klikker på minikortet, er der link til kort med zoom- og søgefunktion. 

I “kortværktøjet” er det muligt at arbejde videre med kort-temaerne og søge yderligere 
informationer ud fra en geografisk indgangsvinkel. 

Kort-temaerne er opdelt i otte emnegrupper, hvor kort-temaer fra emnegruppe 2-8 kan 
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sammensættes på tværs af emnegrupperne: 

1. Grundkort (Der kan kun vælges ét grundkort ad gangen)  
2. Generelt  
3. Overfladevand  
4. Grundvand  
5. Næringsstoffer til overfladevand  
6. Fysiske påvirkninger    
7. Oppumpning af vand  
8. Miljøfremmede stoffer 

 Zoom ind ved at klikke i kortet eller ved at tegne en firkant med venstre museknap 
holdt nede 

 Zoom ud ved at klikke i kortet 

 Med hånden kan du flytte kortet til den side du ønsker. 

 Zoom til udsnit i meter 

 Zoom til hele vanddistriktet 

 Vis hvad der gælder for tændte kort-emner ved at klikke på kort-emner på kortet 

 Søg adresse 

 Mål afstand og areal på kortet 

 Udskriv kortet (herunder bl.a. mulighed for valg af papirstørrelse, udskriftsretning 
og målforhold) 

 Indstillinger. Tænd/sluk for oversigtskort. Tænd/sluk for legend 
(signaturforklaring). Tænd/sluk for målestok. 

 Denne hjælp 

 Hent zip-fil med valgte kort-emner i ESRI Shapeformat, MapInfo Tabformat eller 
GML. 

Print af kapitler

1. Klik på  print kapitler  
for at åbne printmenu 

2. Vælg kapitler du vil printe 

3. Tryk på lav printside for at generere printside som du efterfølgende kan udskrive. 
Obs. Hele indholdsfortegnelsen bliver altid udskrevet. 

4. Obs. Check antallet af sider inden du udskriver 
Vælg Filer > Vis udskrift
Vælger du flere kapitler bliver der tale om mange sider med mange billeder 
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Vanddistrikt 70

(Tærer på din farvepatron) 

Print af aktuelle side.

1. klik på 
 udskriv 

øverst til højre 

2. Der åbnes en printvenlig side 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-vejledn-til-laseren

VANDDISTRIKT 70

Vanddistriktet er opdelt i 3 afstrømningsområder, som primært afspejler forholdene i de 
kystnære områder: 

Randers Fjord og Hevring bugt, hvor tilstanden helt overvejende er påvirket af 
stoftilførslen med Gudenåen 

Kattegat omfattende østkysten af Djursland, hvor forholdene helt overvejende er 
påvirket af den generelle tilstand i Kattegat. 

Århus Bugt, hvor de mange vige og bugter primært er påvirket af de lokale kilder i det 
umiddelbare opland. 

I basisanalysen er data forsøgt opdelt i disse 3 områder, hvor det har været muligt og 
relevant. 

Mod det åbne hav, er Vanddistriktet afgrænset af en linje mindst 1 sømil fra land for 
økologisk tilstand og mindst 12 sømil fra land for kemisk tilstand. 

Afstrømningsområder og afgrænsning af kystvande

Afgrænsning med hensyn til økologisk tilstand og økologisk potentiale: rød streg. Afgrænsning med hensyn til 

kemisk tilstand og kemisk potentiale: sort streg 
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Inddeling i Vanddistrikt 70

Vandets kredsløb

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-vanddistrikt-70

INDDELING I VANDDISTRIKT 70

Vanddistrikt 70 består af oplandet til Randers Fjord med hele Gudenåen samt Djursland, 
farvandet omkring Samsø samt Århus bugt indtil Horsens Fjord. Distriktet dækker 
områder i Århus, Vejle og Viborg amter. Knap 90% af distriktets areal ligger i Århus 
Amt.

Inddeling af vanddistrikt 70.

Figuren viser den overordnede inddeling af vanddistriktet i 3 afstrømningsområder og 12 

deloplande/vandløbsoplande. For deloplandenes vedkommende er det tilstræbt at fortsætte den geografiske 

inddeling, som hidtil har været anvendt.

I rapporten er informationer, opgørelser m.m. inddelt i de 3 afstrømningsoplande hvor 
det har været muligt og relevant.  

De 3 amter og kommunerne i Gudenåens/Randers Fjords opland har gennem mere end 
25 år samarbejdet om sikre og forbedre miljøtilstanden i Gudenåen og Randers Fjord. 
Dette samarbejde er fortsat i gennemførelsen af miljømålslovens bestemmelser, idet 
Gudenåkomiteen er det overordnede politiske samarbejdsorgan for opgavens løsning, 
men komiteen har ingen besluttende myndighed. Planer, programmer m.m. skal derfor 
godkendes i alle 3 amtsråd. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-inddeling-i-vandd-70

VANDETS KREDSLØB

Der dannes ikke nyt grundvand – alt vand genbruges. Vandet indgår i et stadigt 
kredsløb, hvori menneskets forskellige anvendelser af vand indgår.  

Størstedelen af det regnvand, der rammer jorden, fordamper eller strømmer overfladisk 
eller via dræn til vandløb og søer. Også det regnvand, der når ned til 
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Nedbør

grundvandsmagasinerne, siver gennem jordlagene og vil før eller siden løbe ud i 
vandløb og vådområder, hvor det sikrer vand i vandløbene også i tørre perioder.  

Grundvandets kvalitet har således, som en følge af vandets kredsløb, indflydelse på 
overfladevandets kvalitet og dyre- og plantelivet. En del af grundvandet pumpes op til 
brug i husholdninger, i industrien eller til markvanding. Indvindingen fører til, at 
vandføringen i vandløbene mindskes, om end hovedparten vender tilbage som renset 
spildevand.  

Anvendelse af grundvand til drikkevand og andre formål baserer sig på, at der til 
stadighed nedsiver regnvand til vandførende jordlag. Vandet bruges aldrig op, men 
indgår i et evigt kredsløb, holdt i gang af energi fra solen. Vandet cirkulerer mellem 
skyer, søer, vandløb, grundvand og havet, se figuren. For kredsløbet gælder en 
vandbalance, som forenklet kan udtrykkes: Nedbør = fordampning + overfladisk 
afstrømning + grundvandsafstrømning.  

Forskelle i nedbør og geologiske forhold i distriktet medfører store forskelle i vandbalancen.

Grundvand dannes ikke året rundt, hver gang det regner. På grund af stor fordampning 
om sommeren dannes næsten al grundvand i vinterhalvåret. Nedbøren og de geologiske 
aflejringer er bestemmende for hvor meget grundvand, der dannes. Nedsivningen er 
størst i sand- og kalkaflejringer, mindre i leraflejringer.  

Generelt er grundvandsdannelsen størst i den vestlige del af amtet, hvor der falder mest 
nedbør og samtidig forekommer sandede aflejringer, se næste afsnit: Nedbør.

Grundvand afstrømmer i lighed med overfladevand direkte til havet eller til vandløb, 
hvor det om sommeren udgør hele vandføringen eller en væsentlig del deraf. Indgreb i 
vandkredsløbet medfører ændringer i den naturlige vandbalance. Indvinding af 
grundvand afstedkommer f.eks. ofte reduceret tilgang af grundvand til vandløb, et 
forhold af afgørende betydning for en række vandløb i sommerhalvåret. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-vandets-kredslob

NEDBØR

Nedbørsmængderne er størst i de vestlige dele af vandområdedistriktet, hvor der falder 
op mod 1000 mm om året. Samsø og Tunø har de laveste nedbørsmængder i området 
og her falder der årligt kun ca. 2/3 af nedbøren i den vestlige del af området. Generelt 
falder der mindre nedbør jo tættere på kysten man kommer. Variationen af 
nedbørsmængderne de enkelte år er stor, idet der næsten faldt dobbelt så meget 
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Nettonedbør

nedbør i det vådeste år (1996) som i det tørreste år (1994).  

Fordelingen af nedbør i vanddistriktet

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet 

Lyseblå: 650-700 mm, mørkeblå: 950-1.000 mm

Datagrundlaget er data fra DMI’s 10 km grid og nedbøren er korrigeret for vindeffekt og 
wettingtab. Nedbøren er vist som gennemsnitlig årsnedbør i perioden 1991 til 2000. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-vandets-kredsl-nedbor

NETTONEDBØR

Den teoretiske nettonedbør giver et godt billede af, hvor stor variationen er i de 
vandmængder, der er til rådighed til vandløb, søer og grundvand. Den markant lavere 
nettonedbør i kystegnene skyldes dels, at nedbørsmængderne er lavere, dels at den 
potentielle fordampning er større, da solindstrålingen er større.  

Nettonedbør
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Generelt om karakterisering

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet 

Lyseblå: 50-100, mørkeblå 350-400

Kortet viser en teoretisk nettonedbør, som er udregnet som differensen mellem 
korrigerede nedbør på kortet om nedbør og den potentielle fordampning. 
Datagrundlaget for fordamping stammer fra DMI’s 20 km grid og er beregnet efter 
Makkinks formel, og figuren viser den gennemsnitlige årsnettonedbør i perioden 1991 til 
2000. Nettonedbøren bør udregnes på grundlag af den aktuelle fordampning og ikke den 
potentielle fordampning, men der er ikke lavet beregninger af den aktuelle fordampning 
for hele vandområdedistriktet. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-vandets-kredsl-nettonedbor

GENERELT OM KARAKTERISERING

Karakterisering
Karakterisering af overfladevand og grundvand har til formål at udpege vandområder, 
for hvilke der er de samme naturgivne forhold (f. eks. størrelse, dybde, dæklag m.m.) 
og dermed de samme biologiske referenceforhold for overfladevandsområder. Et 
eksempel kunne være dybe og lavvandede søer, hvor den biologiske tilstand vil være 
væsentlig forskellig selv under uberørte forhold og hvor effekten af en påvirkning vil 
være væsentlig forskellig. 

Denne inddeling er derfor vigtig i forhold til fastsættelse af miljømål, men også i 
forbindelse med fastsættelsen af den evt. nødvendige indsats, der skal gennemføres for 
at nå målet. 

Karakteriseringen af overfladevand omfatter alene de vandløb, søer og kystvande, som 
er målsat i regionplanen. I den forbindelse er dette tolket som alle specifikt målsatte 
vandområder, og ikke de områder, som er omfattet af en generel passus i Regionplanen 
(f. eks. vandhuller eller små vandløb). 

Inddeling i vandområder
Herefter skal de enkelte typer af overfladevand (vandløb, søer osv.) inddeles i 
vandområder (et vandløb eller dele af et vandløb, en sø eller et søbassin, osv.). 
Vandområderne er de enheder, som skal anvendes ved målfastsættelse, vurdering af 
målopfyldelse, indsats samt rapportering. 

For grundvandets vedkommende skal der inddeles i grundvandsforekomster. 

Et vandområde er defineret som en afgrænset og betydelig mængde vand, dvs. der skal 
opereres i større enheder. 

I vejledningen til basisanalyse (Miljøstyrelsen vejledning nr. 2) fremgår, at man som 
udgangspunkt kan anvende den inddeling i vandområder, som har været anvendt i 
regionplanlægningen. 

Såfremt det skulle anvendes for vanddistrikt 70 ville det føre til mange og små 
vandområder. Den nye inddeling i vandområder i forbindelse med basisanalysen kunne 
for især vandløbenes vedkommende være anledning til en mere rationel inddeling med 
langt færre vandområder. 

Ved inddelingen i vandområder angiver vejledningen at der skal ske afgrænsning i 
relation til andre kriterier som fastsatte miljømål, forskellig status m.m. En foreløbig 
inddeling i vandområder i basisanalysen forudsætter derfor foreløbige miljømål. 
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Karakterisering af overfladevand

Stærkt modificerede og kunstige vandområder
I forbindelse med basisanalysen skal der tillige ske en foreløbig identifikation af stærkt 
modificerede og kunstige vandområder. Den endelige udpegning af områderne skal ske i 
vandplanen, som skal vedtages inden udgangen af 2009.  

Definitionen på et stærkt modificeret område er, at det, som følge af menneskelige 
aktiviteter er ændret så væsentlig fysisk, at en god økologisk tilstand ikke kan opnås.  

De generelle principper for den foreløbige identifikation er: 

Hvor miljøet påvirkes negativt, såfremt ændringen ikke opretholdes (f .eks. 
afvanding af værdifulde vådområder hvis en opstemning nedlægges)  
Sejlads, herunder havnefaciliteter, eller rekreative aktiviteter (f. eks. dele af 
sejlrenden i Randers Fjord)  
Aktiviteter, der er årsag til oplagring af vand, elproduktion eller kunstvanding (f. 
eks. Tangeværket som bevirker, at Gudenåen er et stærkt modificeret vandløb 
hvor Tange Sø er)  
Vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse eller dræning (f. eks. fikserede 
vandløb gennem byområder som Århus Å gennem Århus, rørlagte vandløb, 
Kolindsund som må betegnes som en stærkt modificeret sø m.m.)  
Andre ligeså vigtige, bæredygtige menneskelige aktiviteter 

Kunstige vandområder er opstået som følge af menneskelig aktivitet på et sted, hvor 
der ikke tidligere har eksisteret overfladevand af betydning. Det betyder, at f. eks. 
kanaler omkring kunstigt afvandede områder ikke er kunstige, idet der tidligere har 
været betydelige vandmængder. 

Identifikationen af stærkt modificerede vandområder kan kun ske, såfremt det er 
teknisk vanskeligt eller forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger at erstatte 
ovennævnte aktiviteter, så der kan opnås en miljømæssig væsentlig bedre løsning.. 

En identifikation som stærkt modificeret område skal ledsages af en begrundelse. 

For stærkt modificerede og kunstige vandområder gælder, at de ikke skal opnå mindst 
en god tilstand, men derimod hvad man kalder et godt økologisk potentiale. Hvorledes 
dette miljømål nærmere skal defineres er endnu ikke kendt, men det kræver som 
minimum en god kemisk tilstand, f. eks. at en udpegning til modificeret område må ikke 
betyde at miljømålene for nedstrømsliggende områder ikke kan opfyldes. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-generelt-om-karakterisering

KARAKTERISERING AF OVERFLADEVAND

Karakterisering omfatter primært en inddeling af vandområder i grupper, som er 
biologisk sammenlignelige. Det er f. eks. kystområder med samme saltholdighed, 
lavvandede søer osv. 

Vandløbene er inddelt i 3 typer afhængigt af bl.a. størrelse. 

Søerne inddeles i 8 forskellige typer afhængigt af bl.a. dybde. 

Kystområderne inddeles i 8 typer afhængigt af bl.a. saltholdighed. 

Desuden er der foretaget en foreløbig identifikation af stærkt modificerede og kunstige 
vandområder. 
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Vandløb

Et område kan identificeres som stærkt modificeret, hvis den menneskelige påvirkning 
er så væsentlig, at en god økologisk tilstand ikke kan opnås. Det kan f. eks. være 
havneområder, kanaliserede vandløb gennem byer eller opstemmede søer. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-karakterisering-af-overfladevand

VANDLØB

Type 3 vandløb: Gudenå.

Vanddistrikt 70 er inddelt i 3 afstrømningsområder, Randers Fjord, Kattegat og Århus 
Bugt. I Vanddistriktet findes der i alt 3580 km målsatte vandløb i amternes regionplan. 
For disse målsatte strækninger er der fastsat en typologi, der inddeler vandløbene i type 
1, 2 og 3. Type 1 er mindre vandløb, type 2 er mellemstore vandløb, og type 3 er de 
store vandløb beliggende i nedre dele af vandsystemerne.  

I Vanddistriktet er der i alt beliggende 2603 km type 1, 834 km type 2 og 136 km type 
3 vandløb. 

Se beskrivelse af de 3 typer vandløb her: Type 1 vandløb Type 2 vandløb Type 3 
vandløb

Der er endvidere foretaget en foreløbig identifikation af stærkt modificerede vandløb og 
kunstige vandløb, der er beliggende i distriktet. De stærkt modificerede vandløb er, som 
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Vandløb i Vanddistrikt 70

de øvrige vandløb, blevet inddelt i type. De kunstige vandløb er kun inddelt i type, hvis 
de er målsatte. 

I Vanddistrikt 70 er der identificeret 176 km stærkt modificerede vandløb og 9 km 
kunstige vandløb. ”Almindeligt” regulerede vandløb er ikke medtaget som stærkt 
modificerede vandløb fordi det gennem ændret vandløbsvedligeholdelse og eventuelle 
restaureringer vil være muligt at opnå en god miljøtilstand.  

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-vandlob

VANDLØB I VANDDISTRIKT 70

Vanddistrikt 70, er opdelt i 3 afstrømningsområder, Randers Fjord, der omfatter 
Gudenå, Kattegat og Århus Bugt, se siden Vanddistrikt 70. I hvert afstrømningsområde 
er der foretaget en afgrænsning af forekomsten af de overfladevandområder, der er 
målsatte i regionplanen. Denne afgrænsning fordeler overfladevandområderne i 
kategorierne: vandløb, sø, overgangsvand, kystvand, kunstigt og stærkt modificerede 
vandområder. 

Voel Bæk: Del af afstrømningsområde Randers Fjord.

Vandløbene er således identificerede i kategorierne: vandløb, kunstige vandløb og 
stærkt modificerede vandløb.  

I Vanddistriktet er der 3580 km målsatte vandløb. Hovedparten af disse vandløb er 
beliggende i afstrømningsområdet Randers Fjord, idet 2483 km målsatte vandløb er 
beliggende i Gudenåens opland. Til afstrømningsområdet i oplandet til Kattegat er der 
461 km målsatte vandløb, og til Århus Bugt oplandet er der 636 km målsatte vandløb. 

De vandløb, som skal beskrives i basisanalysen, er de målsatte åbne 
vandløbsstrækninger, der er beskrevet i amternes Regionplan.  Et vandløb forstås i 
basisanalysen som et afgrænset og betydeligt større eller mindre vandløb eller kanal. 
Som et eksempel på dette kan nævnes Voel Bæk, der er et tilløb til Gudenå. 
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Typologi for vandløb

Målsatte vandløb ved Voel Bæk

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

De tre kategorier, vandløb, kunstige vandløb og stærkt modificerede vandløb er herefter 
opdelt yderligere efter type. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004vandlob-i-vanddistrikt-70

TYPOLOGI FOR VANDLØB

En inddeling af vandløbene efter type er foretaget i alle de åbne målsatte vandløb, der 
er beskrevet i amternes regionplaner. 

Basisanalysen inddeler vandløbene i 3 typer 1, 2 og 3 og er udtrykt ved oplandsareal, 
bredde af vandløbet og afstand til kilde.  Kilden defineres som starten på det åbne 
målsatte vandløb. Kriterierne for inddelingen i vandløbstyper er vist i nedenstående 
tabel.

Type 1 2 3

Oplandsareal (km2) <10 10-100 >100

Bredde (m) <2 2-10 >10

Afstand til kilde (km) <2 2-40 >40
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Typologi for vandløb

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet 

Rød: type 1, grøn: type 2, blå: type 3

En oversigt over fordelingen af typer i de enkelte afstrømningsområder er vist i 
nedenstående tabel. 

Kilometer vandløb/vandløbsstrækninger fordelt på type i de tre afstrømningsområder

Formålet med at inddele vandløbene i typer er, at der i vanddistriktet findes en stor 
variation af større og mindre vandløb, der som følge af geografiske og geologiske 
betingede variationer som f. eks. faldforhold og vandføring vil have forskellige biologiske
forhold. 

Disse forskellige typer vandløb reagerer derfor ikke ens overfor menneskeskabte 
påvirkninger. Miljøtilstanden i et stort vandløb bliver således ikke så kraftigt påvirket af 
f. eks en spildevandstilledning som et lille vandløb, fordi vandføringen, og dermed 
fortyndingen, er større i et stort vandløb. Tilsvarende foretages der oftere opgravninger 
og hårdhændet vedligeholdelse i mindre vandløb, hvilket resulterer i forringet 
miljøtilstand. 

Når man derfor i basisanalysen ønsker at inddele vandløb efter type, er det fordi at 
vandløb med nogenlunde samme størrelse og oplandsareal, forventes at have 
sammenlignelige biologiske forhold, og at de vil reagere ens over for menneskeskabte 
påvirkninger. Det vil herved være muligt at sammenligne vandløb med samme type i 
forhold til deres biologiske tilstand.   

Datagrundlag for fastsættelse af typologi 
Hedeselskabet har for Århus Amt foretaget fastsættelsen af typologien i amtets vandløb. 
Dette er foregået ved, at Århus Amt har fremsendt et sammenhængende digitalt 

Afstrømningsområder

Type Randers Fjord Kattegat Århus Bugt

Type 1 1791 307 505

Type 2 563 147 124

Type 3 122 7 7

Total 2476 461 636
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Type 1 vandløb

Type 2 vandløb

vandløbstema til Hedeselskabet.  Hedeselskabet har herefter sammenholdt dette 
vandløbstema med oplysninger fra deres vandløbsdatabaser om oplandsareal, 
vandløbsbredde og afstand til kilde, og har på baggrund heraf fastsat typologien.  

Hedeselskabet har foretaget en tilsvarende fastsættelse af typologien for Vejle Amt. 

Viborg Amt har selv foretaget fastsættelsen af typologien. Typologien er fastsat på 
baggrund af en identifikation af beliggenheden af alle vandløbsstationer i amtet med 
hensyn til vandløbsbredde, afstand til kilde og oplandsarealet, og der er med 
udgangspunkt i disse data fastlagt en typologi for vandløbene. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-typologi-for-vandlob

TYPE 1 VANDLØB

Type 1 vandløb: Kærby Møllebæk.

Type 1 vandløb er mindre vandløb, der overvejende er A, B1, eller C- målsatte i 
amternes Regionplan.  Således vil langt de fleste af de små fine skovvandløb, der er 
karakteristiske for det østjydske område være i denne type. Også de mindre 
vandløbsspidser til de større vandløb er repræsenteret i denne gruppe.  

Flertallet af disse vandløb er kendetegnet ved at have et godt fald og afvekslende 
fysiske forhold med en god økologisk tilstand.  

I det åbne land har de mindre vandløb generelt ikke så gode fysiske forhold, og den 
økologiske tilstand er ikke så god som i de uregulerede vandløb. Blandt disse vandløb er 
der en del som er udgrøftede, og hvis hovedfunktion er at aflede vand. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-type-1-vandlob

TYPE 2 VANDLØB
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Type 3 vandløb

Stærkt modificerede og kunstige vandområder

Type 2 vandløb: Århus Å.

Type 2 vandløb er mellemstore vandløb, der i Regionplanen hovedsageligt er B1, B2 og 
B3 målsatte. En stor del af disse vandløb har gode fysiske forhold, og en god økologisk 
tilstand. Det er kendetegnende for denne type, at der skal være en bestand af fisk, 
primært ørred, i vandløbene. 

For vandløbene, der er B3- målsatte i Regionplanen gælder, at de som udgangspunkt 
har dårligere fysiske forhold, idet de ofte er udgrøftede og langsomtflydene. Som følge 
heraf  har disse vandløb en ringere økologisk tilstand, og kan ikke forventes at have en 
ørredbestand.   

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-type-2-vandlob

TYPE 3 VANDLØB

Type 3 vandløb: Gudenå.

Type 3 vandløb er de helt store vandløb, der findes på de nedre strækninger af 
vandløbssystemerne. Disse vandløb er overvejende B1 og B2- målsatte, og er 
beliggende i de brede ådale, hvor der er begrænset fald, og hvor de fysiske forhold 
stedvis er påvirket af tidligere reguleringer og hårdhændet vedligeholdelse. Vandløbene 
har dog ofte en god økologisk tilstand, fordi de store vandløb frembyder mange 
forskellige levesteder for fauna og vandløbsvegetation 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-type-3-vandlob

STÆRKT MODIFICEREDE
OG KUNSTIGE VANDOMRÅDER
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Stærkt modificerede vandlob

Vandløb 
I forbindelse med udarbejdelsen af basisanalysen skal der foretages en foreløbig 
identifikation af de vandløb, som er stærkt modificerede, eller som er kunstige vandløb.  

De stærkt modificerede vandløb er, som de øvrige vandløb, blevet inddelt i type, men 
der fastsættes ikke de samme miljømål som for de naturlige vandløb. De kunstige 
vandløb er kun inddelt i type, hvis de er målsatte. 

I Vanddistrikt 70 er der identificeret 176 km stærkt modificerede vandløb og 9 km 
kunstige vandløb. Vandløbene er vist på kortet. 

Stærkt modificerede og kunstige vandløb

Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet for flere detaljer.

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basis-2004-modificerede-og-kunstige-vandlob

STÆRKT MODIFICEREDE VANDLØB

Stærkt modificerede vandløb er blevet fysisk ændret gennem menneskelig aktivitet i en 
sådan grad, at de gennem ændret vandløbsvedligeholdelse og restaureringer ikke kan 
opnå en god økologisk tilstand.  

De vandløbsstrækninger, der er identificeret som stærkt modificerede fremgår af kortet 
på Stærkt modificerede og kunstige vandområder - Vandløb. 

Som eksempler på stærkt modificerede vandløb kan nævnes:

Vandløb hvor nedlæggelse af opstemninger vil medføre afvanding af værdifulde 
vådområder.  
Forhold der medfører nedlæggelse af historiske og bevaringsværdige 
opstemningsanlæg.  
Stuvningspåvirkning ved visse kraftværker som f. eks Gudenå ved Tangeværket.  
Stuvningspåvirkede vandløbsstrækninger ved visse mølleopstemninger.  
Stuvningspåvirkede vandløbsstrækninger ved visse opstemningsanlæg i 
forbindelse med dambrug.  
Fikserede vandløbsstrækninger gennem byområder, f. eks Århus Å gennem Århus 
By.  
Visse naturlige vandløb, der indgår i dræning/afvandinger i forbindelse med en 
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Kunstige vandløb

Søer

pumpestation.  
Visse rørlagte strækninger.  
Visse vandløb der er påvirket af urbanisering. 

I Distriktet er der identificeret nedenstående kategorier af stærkt modificerede vandløb 
og kunstige vandløb. 

Kategorier af stærkt modificerede og kunstige vandløb.

Tidligere vandløbsstrækninger inden for Vanddistriktet, der er stærkt modificeret, og 
som i dag fremstår som en anden kategori overfladevand, fx Tange Sø vil være omtalt 
under søafsnittet. 

Mølleopstemninger Stuvningspåvirkede vandløbsstrækninger

Opstemninger ved dambrug Stuvningspåvirkede vandløbsstrækninger ved 
dambrug

Dræning/afvanding ved 
pumpekanaler

Pumpekanaler

Kyst/fjordområder der er 
modificerede

Stærkt modificeret kystområde

Fikserede vandløb i urbane 
områder

Fikseret vandløb

Afvandede søer hvor der er vandløb Afvandet sø

Rørlagte vandløb Rørlagte vandløb

Kunstige kanaler Gravede, ikke oprindelige vandløb

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-starkt-modificerede-vandlob

KUNSTIGE VANDLØB

Kunstige vandløb er alene skabt ved menneskelig aktivitet. Disse vandløb er skabt på et 
sted, hvor der ikke tidligere har eksisteret overfladevand af betydning, og som ikke er 
skabt ved direkte fysisk ændring af et eksisterende vandområde gennem flytning, 
udretning eller opstemning.  

De vandløbsstrækninger der er identificeret som kunstige vandløbsstrækninger fremgår 
af kortet på siden: 

Stærkt modificerede og kunstige vandlområder - Vandløb 

Som eksempler på kunstige vandløb kan nævnes:

Fødekanaler i forbindelse med dambrug, (disse typologiseres ikke)  
Gravede kanaler, som forbinder to vandområder. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-kunstige-vandlob

SØER
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Fordeling af søer i vanddistriktet

Lading Sø, et eksempel på søtype 9.

I vanddistrikt 70 findes der i alt 10876 søer større end 100 m2, som dækker et areal på 
104 km2. Hovedparten af vanddistriktets søer ligger i oplandet til Randers Fjord i 
Gudenåens vandsystem.  

I vanddistriktet har 152 større søer en specifik målsætning i amternes regionplaner. 
Heraf er 135 søer med et søareal større end 1 ha inddelt i typer afhængigt af deres 
alkalinitet, middeldybde, farvetal og saltholdighed.  

Typeinddeling af søer

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

I alt findes der 8 søtyper i vanddistriktet med type 9; den kalkrige, ikke brunvandede, 
lave ferskvandssø som den mest hyppige. Af de specifikt målsatte søer er 23 foreløbigt 
identificeret som stærkt modificerede vandområder.  

Eksempler er vandkraftsøer, tørvegravssøer, mølledamme og havneanlæg i søer. De 
inddeles i typer på samme måde som de naturlige søer men skal i 2015 kun have 
opnået et godt økologisk potentiale i stedet for en god økologisk tilstand som de 
naturlige søer. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-soer
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FORDELING AF SØER I VANDDISTRIKTET 

Alle vanddistriktets søer
Der er ikke i Vandrammedirektivet angivet nogen nedre størrelsesgrænse for søer. Det 
vurderes derfor, at alle søer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (areal 
større end 100 m2) også er omfattet af Vandrammedirektivet. I vanddistrikt 70 findes 
der i alt 10876 søer over 100 m2, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. De 
dækker et samlet areal på 104 km2 svarende til x % af vanddistriktets areal. 

Se: Fordelingen af søer i de tre afstrømningsområder og i hele vanddistriktet, side 115

Søer med et overfladeareal på mindre end 1 ha er langt de hyppigste, men deres 
samlede søareal udgør kun ca. 13 % af vanddistriktets samlede søareal. I 
størrelsesklassen 1-5 ha findes der 293 søer og af søer større end 5 ha findes der 105. 
Amterne har stor viden om de større søer, som har en specifik målsætning i 
regionplanerne og derfor overvåges jævnligt, mens der er meget spredt og 
usammenhængende viden om de små søer. 

Vanddistriktets specifikt målsatte søer
52 søer i størrelsesklassen 1-5 ha og 83 søer større end 5 ha har en specifik målsætning
i amternes regionplaner. Desuden findes der enkelte specifikt målsatte søer mindre end 
1 ha. På nedenstående figurer ses fordelingen af de målsatte søer i vanddistriktets 
afstrømningsområder. I alt er der 152 målsatte søer med et samlet areal på ca. 83 km2.
De fleste og også de største søer findes i oplandet til Randers Fjord i Gudenåens 
vandsystem. 

Fordelingen af de målsatte søer i vanddistriktets afstrømningsområder.

Typeinddeling af søer 
Der skal foretages typeinddeling af alle søer over 50 ha i basisanalysen, men de enkelte 
lande kan beslutte, at også søer mindre end 50 ha er så vigtige, at de skal identificeres 
særskilt. Da flertallet af søer i Danmark er forholdsvis små, er der i Danmark fastsat en 
nedre størrelsesgrænse på 5 ha for typeinddeling af søer, men kun for søer, som i dag 
er specifikt målsatte i amternes regionplaner.

Typeinddeling af målsatte søer mindre 5 ha kan foretages særskilt eller ved 
sammenlægning indenfor et delopland. Det vurderes, at typeinddeling af danske søer vil 
kunne finde anvendelse for søer ned til 1 ha, og derfor er de specifikt målsatte småsøer 
fra amternes regionplaner med et areal på 1-5 ha også inddelt i typer. 
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Typeinddeling af søer

Typeinddeling af søer

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-fordeling-af-soer

TYPEINDDELING AF SØER 
Vanddistriktets søtyper

Stilling-Solbjerg Sø, et eksempel på søtype 10

Der er 16 mulige søtyper i Danmark. Imidlertid er nogen af søtyperne meget sjældne 
eller ikke forekommende i Danmark og ikke alle søtyper forekomme i hvert enkelt 
vanddistrikt. I Vanddistrikt 70 findes der 8 søtyper som vist i tabellen. Det er lidt 
usikkert, om søtype 1 er repræsenteret i de specifikt målsatte søer, men det formodes, 
at typen findes i vanddistriktet. 

I vanddistriktet findes der 8 søtyper. Se særzz

Se Bilagsdelen vedr.

Data for de 
enkelte søer til  
typeinddeling 
fordelt på 
afstrømnings- 
områderne

Randers Fjord

Århus Bugt

Kattegat
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Fordelingen af de målsatte søer i vanddistriktet på typer er vist på nedenstående figur. 
Type 9, den kalkrige, ikke brunvandede, lave ferskvandssø er den mest hyppige med 80 
ud af 135 søer svarende til 59%, hvilket ligger tæt på det forventede landsgennemsnit 
på 49% (Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2004).  

Fordelingen af de målsatte søer.

Andre hyppigt forekommende søtyper er den kalkrige, ikke brunvandede dybe 
ferskvandssø (type 10) samt kalkrige, brunvandede lave ferskvandssøer (type 13). De 
kalkfattige søer (type 2, 5 og 6) er forholdsvis sjældne i Vanddistriktet og udgør 
tilsammen kun 11%. 2 målsatte søer er ikke typeinddelt, fordi der mangler data. Søer 
med høj saltholdighed findes i ikke vanddistriktet. 

I Danmark har man valgt at lave en typeinddeling af søer efter alkalinitet, middeldybde, 
farvetal og saltholdighed med en nedre størrelsesgrænse for søerne på 5 ha. Disse 4 
parametre er valgt, fordi søernes biologiske forhold på afgørende vis afhænger af den 
naturlige geografisk og geologisk betingede variation indenfor Vanddistriktet. Der er 
således en naturlig forskel på dyre- og plantelivet i en dyb sø beliggende i et område 
med lerjord og en lav sø beliggende i et hedeområde med sandjord, ligesom en 
ferskvandssø adskiller sig fra en brakvandssø. 

Typeinddeling af søer

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

Datagrundlaget for typeinddeling
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Stærkt modificerede og kunstige vandområder

I nedenstående tabeller er grænseværdierne for de enkelte parametre vist. Data 
baseres på årsgennemsnit, hvis der er flere målinger fra et enkelt år. I vanddistriktet er 
et årsgennemsnit af alkalinitet og farvetal typisk baseret på 5-20 prøveresultater, og det 
seneste måleår er valgt. Data for de enkelte søer til typeinddelingen fordelt på 
afstrømningsområderne nævnt her nedenunder kan ses i den særskilte bilagsdel.

Randers Fjord
Århus Bugt
Kattegat

Hvor der ikke er data til rådighed er der ved ekspertskøn foretaget en vurdering af, om 
årsgennemsnittet er større eller mindre end grænseværdien. Dette princip anvendes 
typisk for søer, hvor der f.eks. ikke er målt farvetal eller saltholdighed, fordi søerne ikke 
er synligt brunvandede eller påvirkede af saltvand.  

Grænseværdier for de enkelte parametre.

Søernes middeldybde er beregnet ud fra digitaliserede søkort med dybdekurver, og i 
søer uden detaljerede dybdeopmålinger er dybden skønnet. Både lave og dybe søer vil 
kunne udvikle temperaturbetinget lagdeling af vandmasserne om sommeren. For at 
sikre, at de væsentlige biologiske og fysisk/kemiske forskelle mellem lagdelte og ikke 
lagdelte søer kommer til udtryk i typeinddelingen, skal middeldybden vurderes i forhold 
til lagdelingsperioden.  

Således betragtes en sø med en middeldybde på over 3 meter kun som dyb, hvis mere 
end en tredjedel af søen er lagdelt i mere end en måned, mens en sø med en 
middeldybde på under eller lig med 3 meter skal betragtes som dyb, hvis mere end en 
tredjedel af søen er lagdelt i mere end to måneder. Søer som Hald Sø og Almind Sø er 
både dybe og har en flere måneder langt og stabil lagdeling af vandmasserne. De 
placeres derfor i kategorien dybe søer, men der findes også søer med en middeldybde 
på 5-10 meter, hvor lagdelingsperioden er stærkt afhængig af vejrforholdene i de 
enkelte år. Det er store vindeksponerede søer som Salten Langsø og Julsø, der kun i 
korte perioder om sommeren med varmt og stille vejr udvikler lagdeling.  

For at vurdere lagdelingsperioden er temperatur- og iltprofiler fra de seneste 2-5 
undersøgelsesår analyseret, og hvis lagdelingsperioden om sommeren oftest er kortere 
end en sammenhængende måned, betragtes søen typologisk som lav. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-typeinddeling-af-soer

STÆRKT MODIFICEREDE
OG KUNSTIGE VANDOMRÅDER

Søer 
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I Vanddistriktet findes der adskillige søer, som er foreløbigt identificeret som stærkt 
modificerede vandområder. Det mest kendte eksempel er Tange Sø, der er opstået ved 
opstemning af Gudenåen med henblik på elproduktion på Tangeværket, men der findes 
også en del tørvegravssøer, mølledamme og havneanlæg i søer. Se de enkelte stærkt 
modificerede vandområder i tabellen side 116.

Geografiske informationer
Kunstige søer adskiller sig fra de stærkt modificerede vandområder ved, at de er skabt 
som følge af menneskelig aktivitet i et område, hvor der ikke før eksisterede 
overfladevand. Det er typisk grusgravsøer, mergelgrave, gravede vandhuller og andre 
småvande, der ikke er specifikt målsatte i regionplanerne og derfor heller ikke 
typeinddeles. 

Tørvegrave kan være kunstige søer, men alle kendte tørvegrave identificeres som 
stærkt modificeret vandområde, fordi der ofte har været vandløb eller vandhuller, så 
søens nuværende form er resultatet af en fysisk modifikation af et vandområde, der nu 
fremstår som en større sø.  

I søer med egentlige lystbådehavne er kun selve havneområdet identificeret som stærkt 
modificeret vandområde, fordi resten af søen vil kunne opfylde miljømålet om en god 
økologisk tilstand, selvom en del af søarealet er fysisk/kemisk modificeret.  

I en del naturlige søer er vandstanden blevet kunstigt hævet eller sænket ved 
regulering i afløbet, men da hovedparten af disse søer alligevel vil kunne opfylde 
miljømålet om en god økologisk tilstand er de ikke blevet identificeret som stærkt 
modificerede vandområder. Det gælder f.eks. Stubbe Sø, Slåen Sø, Stilling Solbjerg Sø 
og Lading Sø. 
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Kystvande

Stærkt modificerede søer vist med rød skravering. 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

Konsekvenser af identifikationen 
Kunstige eller stærkt modificerede vandområder opdeles i vandløb, søer, 
overgangsvande eller kystvande afhængigt af, hvilken af disse typer, det pågældende 
vandområde ligner mest.  

Det betyder, at stærkt modificerede eller kunstige vandområder der i dag betragtes som 
søer, skal have et godt økologisk potentiale som søer, medmindre man i vandplanen i 
2009 beslutter at genskabe den oprindelige vandtype, f.eks. ved at fjerne en 
opstemning af et vandløb og dermed genskabe vandløbet. 

Alle målsatte søer større end 1 ha, som er stærkt modificerede vandområder eller 
kunstige vandområder, er typeinddelt på samme måde som de naturlige søer og indgår i 
data i tabel. Se: Fordelingen af søer i de tre afstrømningsområder og i hele 
vanddistriktet, side 115.

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basis-modificerede-kunstige-vandomr

KYSTVANDE

Randers Yderfjord

Kystvande i vanddistrikt 70 afgrænses med hensyn til økologisk tilstand og økologisk 
potentiale af en linje mindst 1 sømil fra land. Vandområderne i Vanddistrikt 70 dækker i 
kystvande et samlet areal på 2433 km2.

Kystvandene er inddelt i typer efter hovedkategorierne: ”Åbentvandstyper” og 
”Fjordtyper”. I alt blev der indentificeret 15 forskellige typeområder i vanddistriktet. 
Disse typeområder er yderligere inddelt i 21 naturlige vandområder og 47 stærkt 
modificerede vandområder omfattende havne, klappladser, sejlrender mv. De stærkt 
modificerede vandområder inddeles efter type som de øvrige vandområder, men skal i 
2015 kun have opnået godt økologisk potentiale, og ikke god økologisk tilstand som de 
øvrige kystvande. 

Af åbentvandstyper findes kun OW2, der er karakteriseret ved beskyttede 
eksponeringsforhold, en saltholdighed på 18-30 ‰ og en tidevandsforskel på mindre 
end 1 meter. Typen findes i den sydlige del af Århus Bugt, ved Samsø og i kystvandet 
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Kystvande i vanddistrikt 70

øst og nord for Djursland. 

Fjordtype O3 blev fundet i den inderste del af Randers Fjord og er kendetegnet ved en 
saltholdighed på mindre end 5 ‰, lagdelte vandmasser og højt afstrømningsindeks, 
mens Grund Fjord tilhører fjordtype O4. I den ydre del af Randers Fjord er 
saltholdigheden højere (5-18 ‰), vandmasserne lagdelte og afstrømningsindeks højt. 
Disse forhold karakteriseres ved fjordtype M3. Norsminde Fjord er uden lagdeling og 
tilhører derfor fjordtype M4. 

Uden for fjordene er saltholdigheden generelt højere (18-30 ‰), og hvor 
vandmasserne er lagdelte og afstrømningsindeks lavt findes fjordtype P1. Denne type 
findes i den indre del af Kalø Vig, i Knebel Vig og i Ebeltoft Vig. Kystnært i Ebeltoft Vig 
og Kalø Vig samt i Stavns Fjord findes lignende vandmasser, som dog ikke er lagdelte, 
og derfor tilhører fjordtype P2. Størst udstrækning har dog fjordtype P3, med en 
saltholdighed på 18-30 ‰, lagdelte vandmasser og højt afstrømningsindeks. Denne 
fjordtype omfatter størstedelen af Århus Bugt og Begtrup Vig. 

Typeinddeling af fjord- og kystvande samt økologisk tilstand/potentiale

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-kystvande

KYSTVANDE I VANDDISTRIKT 70

Kystområderne i Vanddistrikt 70 udviser stor variation og spænder fra de indre dele af 
Randers Fjord med næsten helt ferskt fjordvand til de åbne kyststrækninger ved Anholt 
og det østlige Djursland med meget saltholdigt havvand. 

Kystvandene er ud mod det åbne hav afgrænset af en linje mindst 1 sømil (1852,5 
meter) fra land. For naturligt afgrænsede kystvande som fjorde, bugter og vige ligger 
afgrænsningen dog væsentligt længere fra kysten.  

Alle kystvande inden for denne linje er omfattet af bestemmelserne i miljømålsloven, og 
der er ikke fastsat nogen nedre grænse for et vandområdes udstrækning. Kystvandene i 
vanddistriktet omfatter et samlet areal på 5930 km2 afgrænset med hensyn til kemisk 
tilstand og et areal på 2433 km2 afgrænset med hensyn til økologisk tilstand og 
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Typeinddeling af kystvande

økologisk potentiale. 

Den eksisterende viden om kystvandene er omfattende i nogle kystafsnit som f.eks. 
Århus Bugt og Randers Fjord, hvorimod der er forholdsvis begrænset viden om 
kystafsnit som farvandet ved Anholt, farvandet ved Samsø og farvandet ud for det 
østlige Djursland. Det vidensgrundlag som amtet har opnået gennem undersøgelser i 
kystvandene i de seneste årtier er derfor suppleret med matematiske modelleringer af 
bl.a. saltholdighed og vandets opholdstid. 

Afstrømningsområder og afgrænsning af kystvande

Afgrænsning med hensyn til økologisk tilstand og økologisk potentiale: rød streg. Afgrænsning med hensyn til 

kemisk tilstand og kemisk potentiale: sort streg 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-kystvande-i-vanddistrikt-70

TYPEINDELING AF KYSTVANDE

Typeinddelingen af kystvande er foretaget i to forskellige hovedkategorier: 
åbentvandstyper og fjordtyper. Det har været nødvendigt, at anvende to forskellige 
systemer til typeinddeling i de danske kystvande, da kun de åbne kystvande blev 
beskrevet tilstrækkeligt efter de fælles europæiske retningslinier, som baseres på 
saltholdighed, tidevandforhold og eksponering. For de mere lukkede kystvande – 
fjordtyper – anvendes yderligere inddelinger efter saltholdighed, lagdeling af 
vandmasserne og afstrømningsindeks. 

Typeområderne er yderligere inddelt i en række vandområder efter oplandsmæssige 
forhold, administrative bindinger (internationale naturbeskyttelsesområder og skærpet 
målsætning i amtets regionplan) og udpegning som stærkt modificeret vandområde. I 
alt blev der identificeret 15 forskellige typeområder i vanddistriktet. Disse er inddelt i 21 
naturlige og 47 stærkt modificerede vandområder. som det fremgår af næste afsnit: 
Stærkt modificerede og kunstige vandområder.
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Det største antal 
typeområder ligger i 
afstrømningsområde Århus 
Bugt, hvor der blev 
identificeret 9 typeområder. I 
afstrømningsområderne 
Randers Fjord og Kattegat 
blev der identificeret 4 og 2 
typeområder henholdsvis. 

Fordelingen af antal typeområder på 

afstrømningsområderne Randers Fjord, Kattegat og Århus Bugt i Vanddistrikt 

70.



Randers Fjord og Kattegat blev der identificeret 4 og 2 typeområder henholdsvis. 

Fordelingen af antal typeområder på afstrømningsområderne Randers Fjord, Kattegat og Århus Bugt i 

Vanddistrikt 70.

Inddeling af kystvande i typeområder

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

Åbentvandstyper
I Vanddistrikt 70 findes der kun åbentvandstypen OW2, der er karakteriseret ved 
beskyttede eksponeringsforhold, en saltholdighed ved bunden på 18 – 30 ‰ og en 
tidevandsforskel på < 1 meter (se nedenstående tabel). Åbentvandstypen OW2 omfatter 
det sammenhængende område fra den sydlige del af Århus Bugt til farvandet ved 
Samsø, farvandet ud for Djurslands østkyst og farvandet nord for Djursland. Desuden 
blev det geografisk afgrænsede farvand ved Anholt identificeret som type OW2. 

Data for de enkelte typeområder i kystvande fremgår af tabellerne  

Typeområder i kystvande side 117.
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Fordeling af åbenvandstyper og fjordtyper i Vanddistrikt 70.Tal angiver areal i km2

Åbentvandstypen OW2 er langt den mest udbredte kystvandstype i vanddistriktet og 
dækker 1984 km2 svarende til 82 % af det kystvand, der er omfattet af Miljømålsloven i 
Vanddistrikt 70. 

Kriterier for typeinddeling af de åbne kystvande i Danmark

I åbentvandstypen OW2 blev der indentificeret 8 vandområder i Vanddistrikt 70. Data 
om de enkelte vandområder i kystvande fremgår af tabellerne: 

Vandområder i kystvande side 118.

I afstrømningsområde Århus Bugt blev kystvandene i det internationale 
naturbeskyttelsesområde nr. 52, Horsens Fjord, havet øst for Endelave og i det 
internationale naturbeskyttelsesområde nr. 51, Stavns Fjord, Samsø Østerflak og 
Nordby Hede identificeret som selvstændige vandområder. 

I afstrømningsområde Kattegat blev kystvandet i EF-Habitatområde nr. 231, 
Kobberhage kystarealer og kystvandet ved Anholt i det internationale 
naturbeskyttelsesområde nr. 42, Anholt og havet nord for identificeret som 
selvstændige vandområder. 

Inddeling af kystvande i vandområder

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet
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Fjordtyper 
Der blev registreret 7 forskellige fjordtyper i Vanddistrikt 70 fordelt på 11 forskellige 
typeområder. I den ferskvandspåvirkede Randers Fjord forekommer de oligohaline typer 
O3 og O4. I Randers Yderfjord og i Norsminde fjord forekommer de mesohaline typer 
M3 og M4 henholdsvis. De polyhaline typer P1, P2 og P3 forekommer i de kystnære 
bugter og vig og i Stavns Fjord. Typerne P1 og P2 findes hver i 3 typeområder, men 
typen P3 er den mest udbredte fjordtype og dækker et areal svarende til 11 % af 
kystvandene i Vanddistrikt 70. Også fjordtype P1 er relativt udbredt og dækker 5 % af 
kystvandene. 

Kriterier for inddeling af kystvande i fjordtyper.

Fjordtyperne er inddelt efter supplerende kriterier for saltholdighed, idet kriterierne fra 
åbentvandstyper er tilføjet en kategori for oligohaline kystvande (se ovenstående tabel). 
Desuden inddeles fjordtyperne efter kriterier for lagdeling af vandmasserne og efter 
afstrømningsindeks. De anvendte metoder i forbindelse med typeinddeling i fjordtyper i 
vanddistriktet er nærmere beskrevet i et baggrundsnotat: 

Vandrammedirektiv Basisanalyse del 1 2004, se særskilt rapport.

Saltholdigheden er defineret som årsgennemsnit af målinger i overfladen, hvor 
målingerne er fordelt jævnt over året. Desuden er der anvendt supplerende 
matematiske modelleringer af saltholdigheden i overfladen. I visse af de små 
vandområder blev saltholdigheden fundet ved ekspertskøn, da der ikke fandtes 
målinger, og da det ikke var muligt at gennemføre pålidelige matematiske 
modelleringer.

Kriterierne for lagdeling af vandmasserne er defineret som differencen mellem 
overflade- og bundsaltholdighed på målinger fordelt jævnt over året. Median for 
samtlige observationer af difference mellem overflade- og bundsaltholdighed er valgt 
som kriterium S. Er S større end 1 ‰ defineres vandmasserne som lagdelte. 
Observationer af lagdelingen i kystvandene er suppleret med matematiske 
modelleringer. I visse af de små vandområder blev lagdelingsforholdene baseret på 
ekspertskøn, da der ikke var tilgængelige målinger, og da det ikke var muligt at 
gennemføre pålidelige matematiske modelleringer af lagdelingsforholdene.

Afstrømningsindeks F er defineret som forholdet mellem ferskvandstilførsel (m3 s-1) og 
opholdstid (døgn) for vandmasserne i vandområdet. F udtrykker vandområdets 
følsomhed over for tilførsler af forurenende stoffer, hvor områder med F0,1 er defineret 
som følsomme. Opholdstiden blev beregnet på basis af matematisk modellering af 
vandskiftet i vandområderne, da denne metode anses for værende mest præcis. 
Ferskvandstilførslen blev fundet med udgangspunkt i målinger af ferskvandstransport i 
oplandet til vandområdet eller på baggrund af ekspertvurderinger af 
overfladeafstrømningen og kendskab til oplandets areal. 

Fjordtypen O3: oligohalin, lagdelt fjordvand og højt afstrømningsindeks findes kun i 
Randers Fjord fra Randers Havn til Mellerup i yderfjorden. De store mængder ferskvand, 
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Stærkt modificerede og kunstige vandområder

der tilføres fjorden og indstrømning af saltvand fra Kattegat, betinger lave 
saltholdigheder, lagdelte vandmasser og giver et hurtigt vandskifte, der medfører højt 
afstrømningsindeks. Grund Fjord har samme karakteristik, men er meget lavvandet og 
derfor ikke lagdelt. Grund Fjord tilhører derfor fjordtype O4. 

Fjordtypen M3 findes i Randers Yderfjord, hvor opblandingen med saltvand giver højere 
saltholdigheder end i inderfjorden. Også her betinger den store ferskvandstilførsel 
lagdelte vandmasser og et højt afstrømningsindeks. I Norsminde Fjord findes 
nogenlunde samme forhold, dog er vandmasserne ikke lagdelte, da fjorden generelt er 
meget lavvandet. Norsminde Fjord tildeles derfor fjordtype M4. 

De mest saltholdige fjordtyper findes i Århus Bugt, Kalø Vig, Ebeltoft Vig og Stavns 
Fjord. Fjordtypen P3, der er karakteriseret ved lagdelte vandmasser og et højt 
afstrømningsindeks er mest udbredt og kendetegner størstedelen af Århus Bugt fra 
Studstrup til linien fra Sletterhage til Norsminde Fjord. Også vandområdet i det 
internationale naturbeskyttelsesområde ved Begtrup Vig og Sletterhage (EF-
Habitatområde nr. 47, Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs) ligger i typeområde 
P3, idet størstedelen af dette kystnære vandområde har lagdelte vandmasser. I de mere 
beskyttede indre vige som Indre Kalø Vig, Knebel Vig og Ebeltoft Vig, betyder en relativt 
længere opholdstid og en ringere ferskvandstilførsel et lavt afstrømningsindeks og 
derfor en type P1.  

De kystnære små vandområder i de internationale naturbeskyttelsesområder ved 
Kaløskovene (EF-Habitatområder nr. 230, Kaløskovene og Kalø Vig) og ved Mols Bjerge i 
Ebeltoft Vig (EF-Habitatområder nr. 186, Mols Bjerge med kystvande) ligger i P1 
typeområderne, men er som følge af kystnærheden lavvandede og ikke lagdelte og 
derfor tildelt type P2. Ligeledes er Stavns Fjord kendetegnet ved at have opblandede 
vandmasser og med et lavt afstrømningsindeks og tilhører derfor også en type P2. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-typeinddeling-af-kystvande

STÆRKT MODIFICEREDE
OG KUNSTIGE VANDOMRÅDER

Kystvande 
Der er i Vanddistrikt 70 foretaget en foreløbig identifikation af 47 stærkt modificerede 
vandområder i kystvande. Se tabel side 119.Den mest almindelige årsag til stærk modifikation af 
vandområderne er tilstedeværelsen af havneanlæg, der tegner sig for 66 % af antallet 
af stærkt modificerede vandområder, men også klappladser udgør en væsentlig andel af 
antallet af stærkt modificerede vandområder (28 %). 

De stærkt modificerede kystvande udgør mindre end 1% af det samlede areal af de 
kystvande, der skal nå god økologisk tilstand/potentiale inden 2015. 

Stærkt modificerede vandområder

Fordelingen efter antal og areal af de forskellige typer (årsager til) stærkt modificeret vandområde i 

kystvande

Side 39 af 114Basisanalyse 2004 - Århus Amt Natur & Miljø

29-11-2006http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/nm/nm-vandmiljoe/nm-multiprintside....

39 af 114
Basisanalyse 2004



Både større trafik- og erhvervshavne samt mindre lystbådehavne er foreløbigt 
identificeret som stærkt modificerede vandområder (se kortet), da det er vurderet, at 
det dels som følge af havneanlæggets fysiske modifikationer af vandområdet samt som 
følge af fysisk/kemisk påvirkninger i forbindelse med havneaktiviteterne ikke vil være 
muligt at nå en god økologisk tilstand. 

Ved afgrænsningen af stærkt modificerede vandområder ved lystbådehavne og lignende 
er anlæggets ydermoler brugt som ydre afgrænsning. Hvor der er tale om helt små 
havneanlæg uden ydermoler er afgrænsningen foretaget omkring moleanlæg eller 
anløbsbro.  

Ved erhvervshavne er afgrænsningen foretaget 50 m uden for ydermolerne. 
Undtagelsesvis er der ved Randers Havn foretaget en identifikation af hele det indre 
fjordbassin inden for Dronningborg Bredning. Denne del af fjorden huser dels Randers 
Havn, en lystbådehavn og er desuden kraftigt påvirket af sejlrenden.  

Foreløbig udpegning af stærkt modificerede vandområder i kystvande 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet 

Blå: klappladser, rød: havne, gul: andet 

Klappladser er foreløbigt identificeret som stærkt modificerede vandområder, da det 
vurderes, at det ikke vil være muligt at opnå en god økologisk tilstand. Afgrænsningen 
er identisk med afgrænsningen af klappladserne, og der er således ikke udlagt nogen 
bufferzone. Der må forudses en løbende revision af udpegningen af klappladser, da kun 
aktive klappladser ikke kan forventes at kunne opnå en god økologisk tilstand. 
Klappladser, hvor kapaciteten er opbrugt, og som derfor ikke længere er i drift, kan 
godt forventes at kunne nå en god økologisk tilstand. 

Grenå lystbådehavns klapplads og Grenå havns klapplads ligger udenfor afgrænsningen 
af de vandområder, der skal nå god økologisk potentiale og skal derfor kun opfylde 
kravene til godt kemisk potentiale. 

Omkring havbruget Snaptun Fisk Havbrug i Nordby Bugt, er der identificeret et stærkt 
modificeret vandområde svarende til det nuværende område med lempet målsætning. 
Det stærkt modificerede vandområde omfatter selve anlægsområdet samt en bufferzone 
på 300 meter. Havbrugsdriften medfører bl.a., at havbunden under anlægget er 
påvirket af forhøjet sedimentation af organisk stof. Det er derfor ikke muligt at opnå en 
god økologisk tilstand i området. 
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Vådområder

Sejlrender er kun identificeret som stærkt modificerede vandområder, hvis sejlrenden 
udgør en væsentlig del af det samlede vandområde og derfor også kan forventes at 
have en væsentlig indflydelse må miljøtilstanden. I tilfælde, hvor sejlrenden kun udgør 
en ubetydelig del af det samlede vandområde, er det vurderet, at en opretholdelse af 
sejlrenden ikke er til hindring for en opnåelse af god økologisk tilstand i vandområdet 
generelt – dette gælder f.eks. sejlrende i Randers Yderfjord og sejlrenden til Århus 
Havn. Derfor en kun det kanallignende forløb at Randers Fjord fra Uggelhuse til 
Dronningborg Bredning, (klik ind på kortet herover), samt det anlagte kanalforløb ved 
Kanaløen og Mellerup identificeret som stærkt modificerede vandområder som følge af 
opretholdelse af sejlrender. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-starkt-modificerede-og-kunstige-vandomrader

VÅDOMRÅDER

Vådområderne indgår som en del af vurderingen af opnåelse af miljømålene for den 
vandforekomst, de er direkte afhængige af. En vandforekomst kan være et 
vandområde (vandløb, søer og kystvande), og vådområderne indgår i 
tilstandsbedømmelsen som henholdsvis vandløbsbred, søbred og tidevandszone. Der 
kan også være tale om en grundvandsforekomst, hvor vådområderne indgår i 
tilstandsbedømmelsen som tilknyttede terrestriske økosystemer (områder med 
højtstående grundvandsspejl). 

I forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter vådområderne naturtyperne mose og 
lign., fersk eng og strandeng. Nedenstående kort viser disse naturtypers fordeling i 
Vanddistrikt 70. Kortet kan betragtes som et bruttokort over vådområder i Vanddistrikt 
70. 

Brutto vådområder 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

Det har ikke været muligt at fremstille et kort hvor vådområderne er knyttet til en 
vandforekomst. 

Dette skyldes først og fremmest et mangelfuldt kendskab til de hydrologiske forhold, 
der betinger vådområdernes tilstedeværelse og funktion. Hertil kommer at 
kortlægningen ikke er færdiggjort og at en egentlig typologisering mangler. 
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Afgrænsning af vådområder

Typologi for vådområder

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-vadomrader

AFGRÆNSNING AF VÅDOMRÅDER

Vådområderne skal i afgrænsningen af vandforekomster (vandløb, søer, kystvande eller 
grundvand) knyttes til den vandforekomst de er funktionelt afhængige af, og de indgår 
som en del af vurderingen af opnåelse af miljømålene for disse. For at kunne knytte et 
vådområde til en vandforekomst er det nødvendigt at kende den hydrologi, der betinger 
vådområdets tilstedeværelse og funktion. 

Baseret på deres overordnede hydrologi kan vådområder funktionelt inddeles i: 

Nedbørsbetingede vådområder  
Grundvandsbetingede vådområder  
Overfladevandsbetingede vådområder 

Nedbørsbetingede vådområder der bl.a. omfatter højmoser, er ikke funktionelt 
afhængige af hverken overfladevand eller grundvand, og knyttes derfor ikke til 
vandforekomster.

Grundvandsbetingede vådområder ligger i udstrømningsområder for grundvand, og 
deres vandbehov dækkes primært af grundvandstilstrømning, men nedbør og 
overfladevand kan have en vis betydning. De grundvandsbetingede vådområder knyttes 
til den grundvandsforekomst de er funktionelt afhængige af. De kan inddeles i følgende 
overordnede typer: 

1. Vandløbs bredzone i ådal  
2. Skræntnær del af søbred ved grundvandsfødt sø  
3. Kildevæld og vældmose 

Overfladevandsbetingede vådområder er afhængige af tilførsel af vand via 
oversvømmelse fra det vandområde, de er funktionelt knyttet til og det oversvømmende 
vand kan således være enten fersk, brak-, eller saltvand. Vådområderne modtager også 
nedbør og måske lidt grundvand, men deres næringsstofstatus, salinitet og 
plantesamfund afhænger primært af den oversvømmende vandtype. Følgende 
overordnede typer findes: 

1. Vandløbs bredzone i ådal domineret af oversvømmelse fra vandløb.  
2. Sønær del af søbred  
3. Hængesæk ved sø  
4. Deltaområde ved vandløbs udløb i fjord eller hav  
5. Vadeflade i tidevandszone  
6. Marsk i tidevandszone 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-afgransning-af-vadomrader

TYPOLOGI FOR VÅDOMRÅDER

En egentlig typologisering af vådområder er ikke indeholdt i vandrammedirektivet, men 
de skal i afgrænsningen af vandforekomster knyttes til den vandforekomst, som 
betinger deres tilstedeværelse. 

I forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter vådområderne naturtyperne mose og 
lign., fersk eng og strandeng, se kortet på siden Vådområder på side 41.
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Karakterisering af grundvand

Moser
Moser i Århus Amt er førstegangsregistrerede ved § 3 kortlægningen i forbindelse med 
Naturbeskyttelseslovens ikrafttræden. I forbindelse med amtets tilsyn med 
naturområder er moserne på knap 50% af amtets areal blevet registreret mht. 
naturindhold og værdisat herefter. En egentlig typologisering er ikke foretaget, men 
moser kan opdeles ud fra deres hydrologi og vegetation. 

Højmoser er karakteriseret ved, at deres plantevækst ikke har kontakt med 
grundvandet, men udelukkende får deres vandforsyning og næringsstoffer via 
nedbøren. 

Lavmoser er opstået i terrænlavninger med et relativt plant grundvandsspejl typisk 
enten på fugtig jordbund eller ved tilgroning af søer. 

Væld eller vældmoser er karakteriseret ved fremsivning af grundvand. 

Afhængig af jordbundsforhold kan og drift kan lavmoser og væld deles op i fattigkær, 
rigkær, skovsump, rørsump og forskellige tilgroningssamfund. 

Ferske enge
Ferske enge i Århus Amt er førstegangsregistrerede ved § 3 kortlægningen i forbindelse 
med Naturbeskyttelseslovens ikrafttræden. I forbindelse med amtets tilsyn med 
naturområder er ferske enge på knap 40% af amtets areal blevet registreret mht. 
naturindhold og værdisat herefter. En egentlig typologisering er ikke foretaget. 

Strandenge 
Strandenge i Århus Amt er kortlagte og registrerede mht. naturindhold og forekomst af 
undertyperne strandeng, strandrørsump og strandoverdrev. 

EF- Habitatområde
Inddelingen af moserne afspejles kun delvist i EF-habitatdirektivets naturtyper. Disse 
omfatter følgende mosetyper: 

våd hede (4010)  
højmose (7110)  
nedbrudt højmose (7120)  
hængesæk (7140)  
plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv 
(7150)  
kalkrig mose med hvas avneknippe (7210)  
kilder og væld med kalkholdigt vand (7220)  
rigkær (7230)  
skovbevoksede tørvemoser (91D0)  
elle- og askeskove (91E0) 

Med hensyn til ferske enge findes blandt EF-habitatdirektivets naturtyper kun typen 
tidvis våd eng ofte med blåtop (6410) i amtet. 

Med hensyn til strandeng, strandrørsump og strandoverdrev er disse undertyper delvis 
sammenfaldende med Habitatdirektivets typer som f.eks. Atlanterhavs-strandeng 
(1330), vegetation af kveller og andre enårige strandplanter (1310), kystlaguner og 
strandsøer (1150) og flerårig vegetation på stenede strande (1220). En egentlig 
typologisering er ikke foretaget. 

En kortlægning af Habitatdirektivets naturtyper inden for de udpegede habitatområder 
er igangsat i distriktet. Dette arbejde skal være færdigt med udgangen af 2005. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-typologi-for-vadomrader
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Grundvands-forekomster

KARAKTERISERING AF GRUNDVAND

Baggrund og formål
Karakteriseringen af grundvandet i forbindelse med basisanalysen består i en 
beskrivelse af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af 
vandressourcer. 

Formålet med den generelle karakterisering er at kunne vurdere grundvandets 
anvendelse samt at kunne vurdere risikoen for, at grundvandsforekomster ikke opfylder 
miljømålene i 2015. 

Karakteriseringen omfatter en lang række af de opgaver, som amterne gennemfører 
efter vandforsyningsloven. Det drejer sig blandt andet om kortlægning af 
grundvandsressourcernes beliggenhed, størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse mod 
forurening samt beregninger af de vandmængder, der er til rådighed for vandindvinding. 

Den generelle karakterisering skal omfatte en kortlægning af 

grundvandsforekomsternes beliggenheder og grænser.  
den naturlige beskyttelse af grundvandsforekomsterne.  
grundvandsforekomsternes betydning for overfladevand eller vådområder. 

Karakteriseringen sker med udgangspunkt i eksisterende data og kortlægninger. 

De vigtigste resultater af karakteriseringen af grundvandet 
Basisanalysen har vist, at en beskrivelse af sammenhængen mellem arealanvendelse, 
grundvand og overfladevand kræver, at der foretages en detaljeret geologisk 
kortlægning og en omfattende opstilling af grundvandsmodeller. Arbejdet foretages kun 
inden for de 34 % af vanddistriktet, der er udpeget som OSD-områder (områder med 
særlige drikkevandsinteresser) efter vandforsyningsloven. 

Kendskabet til de geologiske forhold er bedst inden for OSD-områderne. Andre steder i 
vanddistriktet er oplysningerne om geologien yderst sparsom. Det betyder samlet set, 
at kendskabet til vanddistriktets grundvandsforekomster og beskyttelse varierer meget. 

Grundvandsdannelsen i vanddistriktet kendes kun overordnet set og igen bedst i OSD-
områderne. Derfor kan det kun inden for de områder vurderes præcist, hvor meget 
grundvand der kan indvindes, uden at det får negative konsekvenser for overfladevand 
eller vådområder. 

Grundvandsmodeller gør det muligt at beregne, hvilken effekt en given miljøindsats har 
på vandkvaliteten i grundvandet og dermed i overfladevandet. Da opstilling af 
grundvandsmodellerne kræver detaljeret geologisk og hydrologisk viden, kan de kun 
laves i de områder, der er tilstrækkeligt godt kortlagt, det vil sige inden for OSD-
områderne. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-karakterisering_af_grundvand

GRUNDVANDSFOREKOMSTER

Geologien og nedbørsforholdene i vanddistriktet varierer meget og derfor er 
betingelserne for forekomst og kvalitet af grundvand meget forskellige i de enkelte egne 
af vanddistriktet. 

Grundvandsforekomsternes beliggenhed er styret af den prækvartære lagoverflade og 
kan på den baggrund inddeles i 3 hovedtyper: 
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Overordnet geologi

I den sydlige og vestlige del af vanddistriktet findes grundvandsforekomsterne i 
udstrakte kvartære og prækvartære sand- og grusaflejringer.  
I den midterste del af vanddistriktet findes de væsentligste 
grundvandsforekomster i kvartære sand- og grusaflejringer i begravede 
dalstrukturer.
I vanddistriktets nordøstlige egne findes de vigtigste grundvandsforekomster i den 
opsprækkede del af kalken. 

De lokale grundvandsforekomster findes primært i de vestlige egne og på Djursland. 

De regionale grundvandsforekomster findes i de vestlige egne og på Djursland og er 
derudover knyttet til begravede dalsystemer i de centrale dele. 

De dybe grundvandsforekomster er i den nordøstlige del knyttet til kalk og i den vestlige
del til udbredte sandforekomster. I den centrale del er de knyttet til begravede dale. 

Tabel med grundvandsforekomsternes vigtigste egenskaber side 120.

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-grundvandsforekomster

OVERORDNET GEOLOGI

Geologien og nedbørsforholdene i vanddistriktet varierer meget, og derfor er 
betingelserne for forekomst og kvalitet af grundvand meget forskellige i de enkelte egne 
af vanddistriktet. 

De øvre jordlag i vanddistriktet kan inddeles i aflejringer, dannet før istiderne, og 
aflejringer, dannet i perioden med istiderne.  

Kvartære aflejringer
De kvartære aflejringer er altovervejende dannet under istiderne og består overvejende 
af sandede og lerede jordlag. De dækker hele vanddistriktet med lagtykkelser fra få 
meter til mere end 100 m.  

Prækvartære aflejringer
Under de kvartære aflejringer findes de prækvartære aflejringer, som hører til tiden 
inden istiderne. De prækvartære kalk- og sandaflejringer udgør ofte et godt grundlag for 
en vandindvinding, idet lagene ovenover kan yde en vis naturlig beskyttelse mod 
forurening af grundvandet.  

Visse steder er det dybtliggende grundvand dog ikke egnet til vandforsyningsformål på 
grund af naturlige forureningskilder såsom fluorid, klorid eller komplekse 
jernforbindelser.  

Udbredelsen af de prækvartære aflejringer i vanddistriktet er anskueliggjort i figuren 
med kortet over den prækvartære lagoverflade, se figuren her. 
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Den prækvartære lagoverflade i vanddistriktet

Grundvandsforekomster
Grundvandsforekomsternes beliggenhed er stærkt afhængig af den prækvartære 
lagoverflade og kan på den baggrund groft sagt inddeles i 3 hovedtyper, der alle er 
repræsenteret i vanddistriktet. 

Disse forekomster kan være delvist beskyttet mod nedsivende forurening af 
højereliggende lerlag eller lag med organisk indhold, men er det langtfra altid. I 
området er grundvandsspejlet ofte frit, hvilket betyder, at der er kontakt mellem 
magasinerne og overfladevandet på de steder, hvor grundvandsspejlet skærer terræn 
(se figuren her). 

I den sydlige og vestlige del af vanddistriktet findes 
grundvandsforekomsterne i udstrakte kvartære og prækvartære 
sand- og grusaflejringer. 
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Vestdanmark - kontakttyper for grundvand-overfladevand  

[Figur 2.13 fra Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2004]

Mange steder ligger grundvandsspejlet imidlertid så dybt, at der ikke er kontakt mellem 
grundvandsmagasinerne og vådområderne på jordoverfladen. 

For det meste er disse forekomster beskyttet mod eksempelvis nitratudvaskning af 
relativt tykke lag af moræneler, der dog ikke altid yder samme beskyttelse mod en 
række andre forureningstrusler. Tæt på terræn findes ofte lokale grundvandsmagasiner, 
hvori der kan findes grundvand, som har kontakt til vådområder på jordoverfladen, se 
figuren her.  

Østdanmark - kontakttyper for grundvand-overfladevand  

[Figur 2.12 fra Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2004]

Mange steder er der også stor vandindvinding, som kan påvirke beliggenheden af 
grundvandsspejlet. 

I den centrale del af vanddistriktet findes de væsentligste 
grundvandsforekomster i kvartære sand- og grusaflejringer i 
begravede dalstrukturer. 
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Lokale forekomster

Regionale forekomster

I områder, hvor kalklagene kun er dækket af sand, er beskyttelsen mod nedsivende 
forurening lille. Som i den vestlige del af vanddistriktet findes der ofte frit 
grundvandsspejl, og på de steder er der kontakt mellem grundvandsforekomsterne og 
vådområder på jordoverfladen, hvis grundvandsspejlet skærer terræn. 

I vanddistriktets nordøstlige egne findes de vigtigste 
grundvandsforekomster i undergrundens kalkaflejringer. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-overordnet_geologi

LOKALE FOREKOMSTER

Som led i basisanalysen er der foreløbig identificeret områder med lokale 
grundvandsforekomster. Disse forekomster er karakteriseret ved, at de har en 
betydende udstrømning til vandløb, søer og vådområder en del af året.  

Kortet viser udbredelsen af de lokale grundvandsforekomster. I meget store dele af den 
vestlige del af vanddistriktet, samt på Djursland, er lokale forekomster i sand vidt 
udbredte. I den centrale del findes forekomster i sand mere spredt, men dog ofte i 
tilknytning til begravede dale. Lokale forekomster i kalk er afgrænset til et par større 
områder ved Grenå samt syd og nord for Randers. 

Lokale grundvandsforekomster.

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet. 

Rød: Sand, grøn: Kalk

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-lokale-forekomster
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Dybe forekomster

REGIONALE FOREKOMSTER

Som led i basisanalysen er der foreløbig identificeret områder med regionale 
grundvandsforekomster. Disse forekomster er karakteriseret ved, at de har udstrømning
til vandløb, søer og vådområder hele året.  

Kortet viser udbredelsen af de regionale grundvandsforekomster. Det fremgår, at der i 
store dele af den vestlige del af vanddistriktet findes forekomster i sand. Herudover 
findes store sammenhængende områder i sand på Nord- og Syddjursland. I den centrale 
del af vanddistriktet er de sandede forekomster knyttet til begravede dalsystemer.  

Regionale forekomster i kalk er afgrænset til et par store områder ved Grenaa samt syd 
og nord for Randers. 

Regionale grundvandsforekomster

Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet 

Grøn: Kalk, rød: Sand

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-regionale-forekomster

DYBE FOREKOMSTER

Som led i basisanalysen er der foreløbig identificeret områder med dybe 
grundvandsforekomster. Disse forekomster er karakteriseret ved, at de ikke har 
væsentlig kontakt til overfladevandområder eller vådområder på noget tidspunkt af året. 

Kortet viser udbredelsen af de dybe grundvandsforekomster. Som det fremgår, findes 
kalkforekomsterne kun på Djursland og i et bælte ind omkring Randers. 
Sandforekomsterne findes derimod spredt over hele vanddistriktet.  

I egnen omkring Århus er de dybe grundvandsforekomster overvejende afgrænset til de 
begravede dale.  

I den vestlige del af vanddistriktet og på Djursland er grundvandsforekomsterne 
udbredte over større arealer i sandaflejringer. 
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Grundvandets naturlige beskyttelse

Dybe grundvandsforekomster.

Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 

Rød: Sand, grøn: Kalk  

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-dybe-forekomster

GRUNDVANDETS NATURLIGE BESKYTTELSE

Beskyttelsen af grundvandet er vigtig, både af hensyn til sikring af rent drikkevand, 
men også af hensyn til sikring af en god vandkvalitet i vandløb og søer. Det spiller en 
stor rolle for beskyttelsen af grundvandet, om der findes terrænnære lerlag, som kan 
forhindre forurenet vand i at sive ned i grundvandsmagasinerne.  

Følgende tommelfingerregel kan bruges i vurderingen af, hvor god beskyttelsen af en 
grundvandsforekomst er: 

0–15 meter ler: Ingen/ringe beskyttelse  
15-30 meter ler: Nogen beskyttelse 

I en detaljeret vurdering af beskyttelsen må der også tages hensyn til en lang række 
andre forhold, for eksempel jordens geokemiske forhold. Disse betragtninger ligger dog 
uden for rammerne af denne basisanalyse. 

For at opnå en tilstrækkelig god bestemmelse af lertykkelsen, er det nødvendigt at 
kombinere boringsoplysningerne med geofysike målinger. En sådan kortlægning af 
lertykkelsen finder kun sted inden for OSD-områderne i forbindelse med amternes 
kortlægning. 

OSD-områderne udgør kun 34 % af det samlede vanddistrikt. Derfor er lertykkelsen 
utilstrækkelig bestemt i store dele af vanddistriktet. 
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Lertykkelse

OSD-områdernes andel af Vanddistrikt 70

De største lertykkelser findes i de centrale dele af vanddistriktet, mens lertykkelserne 
generelt er ringe i de vestlige egne og på Djursland. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-grundvandets-naturlige-beskytt

LERTYKKELSE

Det spiller en stor rolle for beskyttelsen af grundvandet, at der findes terrænnære 
lerlag, som kan forhindre forurenet grundvand i at nå grundvandsmagasinerne. 

Da der kun inden for OSD-områderne fremstilles tilstrækkelig gode kort over 
beskyttelsen af grundvandet, er det valgt at bruge lertykkelsen i de øverste 30 meter, 
baseret på boringer, som en oversigt over beskyttelsen af grundvandsforekomsterne. 

Som det fremgår af kortet, er der størst lertykkelse i de centrale dele af vanddistriktet, 
mens lertykkelsen generelt er ringe i de vestlige egne og på Djursland. 
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Samtolkede lertykkelseskort

Lertykkelse

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet. 

Lyseblå: 0-5 m, mellemblå: 5-15 m, mørkeblå: 15-30 m

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-lertykkelse

SAMTOLKEDE LERTYKKELSESKORT

Kortet over lertykkelsen i de øverste 30 m, som er baseret på boringer, giver kun et 
overordnet billede af beskyttelsen af grundvandet. 

Bestemmelsen af lertykkelsen bliver væsentlig bedre, når boringsoplysningerne 
samtolkes med de geofysiske målinger.  Med de nuværende metoder er det dog 
kompliceret og tidskrævende, og der findes ikke nogen fælles standard for, hvordan det 
skal gøres. 

De tre amter, som har andele i vanddistriktet, har tidligere udarbejdet kort, hvor 
boringsoplysningerne er sammenstillet med geofysiske målinger. Kortene, der er vist 
nedenfor, er udarbejdet ud fra forskellige principper. 
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Kontakt til overfladevand

Lertykkelseskort fra de 3 amter,

som har andele i vanddistriktet. Kortet nederst til højre er lavet alene ud fra boringsoplysninger.  

Større udgave af lertykkelseskortene (0,9 MB) kan ses på side 121.

Det forventes, at der i løbet af de næste par år vil findes EDB-værktøjer, som gør 
sammenstillingen af boringsoplysninger og geofysiske målinger enklere. Der vil samtidig 
blive arbejdet på en fælles standard for samtolkning. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-samtolkede-lertykkelseskort

KONTAKT TIL OVERFLADEVAND

En vigtig del af vandføringen i vandløb og søer kommer fra grundvandet. Grundvandets 
kemiske og kvalitative tilstand har derfor stor indflydelse på overfladevandets kvalitet. 

Den kemiske og kvalitative tilstand af en grundvandsforekomst må ikke føre til, at de 
tilknyttede miljømål i søer, vandløb og kystvande, samt vådområder og enge ikke kan 
opnås. Derfor er det væsentligt at vide hvilke grundvandsforekomster, der har kontakt 
til overfladevand og vådområder.  

Vandløbenes medianminimumafstrømning er et udtryk for hvor stor en del af vandet i 
vandløbet, der stammer fra grundvandet. Ved at måle medianminimumvandføringen, er 
det muligt at vurdere, om der strømmer vand fra de regionale grundvandsforekomster 
til en given vandløbsstrækning. 

Grundvandsmodeller 
Grundvandsmodeller sammenfatter al den viden, der findes om geologi og vandets 
strømning i jorden. Ved hjælp af modellerne er det muligt at beregne, hvordan 
grundvandsforekomsterne har kontakt til overfladevandet. Modellerne gør det også 
muligt at lave beregninger af, hvilken effekt en given miljøindsats har på vandkvaliteten 
i grundvandet og dermed på overfladevandet. 

Kun i de områder, der kortlægges i forbindelse med indsatsplanlægningen, er der større 
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Medianminimum

Kontakt overfladevand

områder, hvor der findes tilstrækkeligt med oplysninger til, at der kan opstilles 
detaljerede grundvandsmodeller. Den nuværende kortlægningsindsats omfatter kun 
områder med særlige drikkevandsinteresser, som udgør 34 % af vanddistriktet, se 
figuren på siden Grundvandets_naturlige_beskyttelse side 51.

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-kontakt-til-overfladevand

MEDIANMINIMUM

Et vandløbs medianminimumafstrømning er et udtryk for, hvor stor en del af vandet, 
der stammer fra grundvandet. Medianminimum er således et godt værktøj til at 
vurdere, om der strømmer vand fra grundvandsmagasinerne til en vandløbsstrækning. 

Medianminimum angives i liter per sekund og sættes i relation til størrelsen af det 
opland, som leverer vand til en vandløbsstrækning. 

Medianminimumvandføringen for vanddistriktet kan ses på kortet. 

Medianminimumvandføring

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet. 

Gul: <0 l/s, mørkeblå: >20 l/s

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-medianminimum

KONTAKT OVERFLADEVAND

Kontakten fra grundvandsforekomsterne til overfladevand og vådområder er vurderet ud 
fra en sammenligning af grundvandsforekomsternes beliggenhed og vandløbenes 
medianminimumvandføring.  

Områder med regionale grundvandsforekomster, som har kontakt til overfladevand
De regionale forekomster, der vurderes at have kontakt med overfladevand, er vist på 
kortet herunder. 
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Grundvandsforekomster med kontakt til overfladevand 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

Kortets anvendelighed afhænger meget af hvor detaljerede oplysninger, der har været 
tilgængelige til fremstillingen af kortene over grundvandsforekomsterne. 

På kortet herunder er med cirkler vist de områder, hvor kortlægningen vurderes at være 
tilstrækkelig til, at der kan opstilles en grundvandsmodel. Grundvandsmodellen gør det 
muligt at beregne på hvilken måde, grundvandsmagasinerne har kontakt med 
overfladevandet. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt med supplerende 
kortlægning i mindre omfang. 

Områder med tilstrækkelig kortlægning (Grønne cirkler) 

Grå: Områder kortlagt med geofysik 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

I de resterende områder er det nødvendigt at kortlægge yderligere, hvis der skal 
opstilles en grundvandsmodel, typisk baseret på omfattende geofysiske målinger, 
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Grundvandsdan- nelse

Nettonedbør fra DK-modellen

suppleret med boringer. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-kontakt-overfladevand

GRUNDVANDSDANNELSE

Det er vigtigt at kende den nøjagtige grundvandsdannelse for at kunne vurdere, hvor 
store mængder vand, der kan indvindes til drikkevand uden, at det har en negativ effekt 
på overfladevand og vådområder. 

Det er kun muligt at lave en præcis beregning af grundvandsdannelsen inden for den del 
af vanddistriktet, hvor der er gennemført en detaljeret kortlægning i forbindelse med 
indsatsplanlægning. 

I denne basisanalyse er der derfor kun lavet nogle overordnede betragtninger over 
grundvandsdannelsen. De tre metoder, der er valgt, er simple og ikke så præcise, 
sammenlignet med de beregninger, der kan foretages med de mere avancerede 
grundvandsmodeller.  

Af de tre metoder vurderes det, at beregningerne ud fra vandløbenes 
medianminimumvandføring giver det mest præcise mål for grundvandsdannelsen. 

Maksimal grundvandsdannelse 
Den maksimalt mulige grundvandsdannelse kan beregnes ud fra nettonedbøren. 

DK-modellen
Danmarks Geologiske Undersøgelse (GEUS) har beregnet grundvandsdannelsen ud fra 
en grundvandsmodel, der dækker hele Danmark. Modellen er ikke særlig detaljeret og 
giver derfor kun et groft skøn over grundvandsdannelsen. 

Medianminimum
Grundvandsdannelsen kan også beregnes ud fra vandløbenes 
medianminimumvandføring, som er et udtryk for hvor stor en del af vandet i 
vandløbene, der stammer fra grundvandsmagasinerne. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-grundvandsdannelse

NETTONEDBØR FRA DK-MODELLEN

Nettonedbøren er et udtryk for, hvor stor grundvandsdannelsen potentielt kan blive. 
Den beregnes som forskellen mellem den nedbør, der falder og den, der fordamper 
igen.  

I nogle områder strømmer en del af nettonedbøren bort på jordoverfladen eller via dræn 
og vandløb. Dette bidrag skal trækkes fra, før det kan beregnes, hvor stor den faktiske 
grundvandsdannelse er i området. 

GEUS har beregnet nettonedbøren, som bruges i en grundvandsmodel, der dækker hele 
Danmark. Nettonedbøren angives i millimeter per år. 
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Grundvandsdan- nelse fra DK-modellen

Nettonedbør fra GEUS DK-model 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet 

Hvid: 1-50 mm/år, mørkeblå: 600-900 mm/år

Nettonedbøren er generelt mindst i de kystnære egne, og den vokser med afstanden fra 
kysten. Den største nettonedbør optræder i den vestlige del af vanddistriktet ind mod 
Den jyske Højderyg. Nettonedbøren er ikke beregnet for Anholt, Samsø og Tunø. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-nettonedbor

GRUNDVANDSDANNELSE FRA
DK-MODELLEN

Grundvandsdannelsen er den del af nedbøren, der siver ned i jorden og bliver til 
grundvand. Den angives i millimeter per år. 

GEUS har beregnet grundvandsdannelsen ud fra en grundvandsmodel, der dækker hele 
Danmark. I figuren her er vist den grundvandsdannelse, GEUS har beregnet for et lag, 
der nogenlunde svarer til de dybe grundvandsforekomster. 
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Grundvandsdan- nelse fra medianminimum

Grundvandsdannelse fra GEUS DK-model

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet 

Mørkerød: 0-25 mm/år, mørkeblå: 500-900 mm/år

Kortet viser, at grundvandsdannelsen varierer meget. Ved de større vandløb er 
grundvandsstrømningen opadrettet, og der dannes dermed ikke grundvand i disse 
vandløbsnære områder. Grundvandsdannelsen er ikke beregnet for Anholt, Samsø og 
Tunø. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-dk-modellen

GRUNDVANDSDANNELSE FRA MEDIANMINIMUM

Det er også muligt at få et indtryk af grundvandsdannelsen ved at bruge kortet over 
vandløbenes medianminimum, se siden Medianminimum

Kortet herunder viser, hvorledes grundvandsdannelsen ser ud, når den baseres på 
medianminimum. 
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Disponering af vandet

Grundvandsdannelse fra medianminimum.

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet. 

Lyseblå: 0-50 mm/år, mørkblå: 200-250 mm/år, røde linjer: hovedvandskel

Grundvandsdannelsen er her beregnet som summen af medianminimumafstrømningen 
og grundvandsindvindingen og er angivet i millimeter per år. Opgørelsen er lavet for en 
række underområder inden for vanddistriktet. 

Denne metode at beregne grundvandsdannelsen på er meget simpel og upræcis i 
sammenligning med de komplicerede og mere præcise beregninger af 
grundvandsdannelsen, der foretages med grundvandsmodeller inden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser. Disse modeller omfatter hele vandets kredsløb. 

Af kortet fremgår, at variationen i grundvandsdannelsen overordnet følger variationen i 
nettonedbøren. Grundvandsdannelsen er generelt mindst i de kystnære egne og vokser 
med afstanden fra kysten. 

Den største grundvandsdannelse optræder i den vestlige del af vanddistriktet ind mod 
Den jyske Højderyg. Usikkerheden på grundvandsdannelsen, beregnet med denne 
metode, er størst for Anholt, Samsø og Tunø, hvor vandløbsafstrømningen er 
ubetydelig. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-grundvdannelse-fra-medianminimum

DISPONERING AF VANDET 
Indvindingstilladelser til vandværker, markvanding og andre anlæg er opgjort og 
sammenholdt med grundvandsdannelsens størrelse, baseret på medianminimum for 16 
underområder inden for vanddistriktet. 

Figuren herunder viser, hvorledes vandressourcen er disponeret. 
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Grundvandets kvalitet

Naturlige kvalitetsproblemer

Disponering af vandressourcen

Klik på kortet for større udgave af kort + tabel

Som eksempel på, hvordan figuren læses, er valgt oplandet til Århus Å (underområde 
16 på figuren). Her er 50 % af søjlen farvet rød, svarende til, at vandværkerne har 
tilladelse til at udnytte halvdelen af grundvandsdannelsen. Størrelsen af 
markvandingstilladelser og tilladelser til andre anlæg er vist med gråt og blåt. De 
resterende 46 % af søjlen er farvet grøn, svarende til den del af grundvandsdannelsen, 
der strømmer til vandløb, søer og vådområder. 

I gennemsnit for hele vanddistriktet er der givet tilladelse til at indvinde 106 millioner 
m3 per år, svarende til knap 16 % af grundvandsdannelsen. På øerne skønnes, at de 
givne indvindingstilladelser svarer til hele den tilgængelige vandressource. I 
underområderne 13, 15 og 16, der omkranser Århus Bugt, udgør 
indvindingstilladelserne 52-74 % af grundvandsdannelsen.

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-disponering-af-vandet

GRUNDVANDETS KVALITET

Grundvandskvalitet 
Grundvandets kemiske sammensætning varierer meget inden for vanddistriktet. 
Grundvand med meget forskellig sammensætning kan betegnes som godt vand. I en del 
af grundvandet optræder en række forskellige naturlige og menneskeskabte 
kvalitetsproblemer. De naturlige problemer skyldes især saltvand og fluorid, mens de 
menneskeskabte hovedsageligt omfatter nitrat og pesticider. Problemer med forurening 
fra lossepladser og industrigrunde håndteres i dag på en måde, så der i stort omfang 
undgås konflikter med vandforsyningerne. 

Nitrat i grundvandet 
I 1970’erne og 1980’erne var nitrat det største forureningsproblem for vandværkerne. 
Et stort antal vandværker blev nedlagt i denne periode, mens andre vandværker løste 
problemerne ved at etablere dybere boringer for således at kunne levere rent vand til 
forbrugerne. Indvindingen i de nitratforurenede lag ophørte. Nitratproblemerne er derfor 
ikke så synlige længere. Dette betyder imidlertid ikke, at problemerne er løst. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-grundvandets-kvalitet

NATURLIGE KVALITETSPROBLEMER

Tre typer grundvandsmagasiner
Indindingen af grundvand i vanddistriktet foregår fra grundvandsmagasiner, som groft 
sagt kan inddeles i tre hovedtyper, der er nærmere beskrevet i afsnittet om Overordnet 
geologi i vanddistriktet. 

De øverste jordlag i vanddistriktet består de fleste steder af sand og ler fra sidste istid. 
Herunder findes ældre lag af forskellig beskaffenhed, der har afgørende betydning for 
grundvandets kvalitet og selvrensende egenskaber, for eksempel evnen til at fjerne 
nitrat og nedbryde forureninger som pesticider. De tre typer af grundvandsmagasiner 
har derfor forskellige typer af vandkvalitet. 

Mod vest: Surt grundvand
I vanddistriktets sydlige og vestlige del indeholder de stærkt sandede jordlag stort set 
intet kalk, hvorfor vandet er surt og “aggressivt”. Samtidig er jordens evne til at fjerne 
nitrat opbrugt i den øverste del af grundvandet. De meget tykke sandlag giver alligevel 
mulighed for at bore ned til dybder, hvor vandet er nitratfrit, og på den måde undgå 
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nitratproblemer i drikkevandet. 

Centralt: Begravede dale
I den centrale del af distriktet er de øverste jordlag lerede og præget af undergrundens 
indhold af fedt, tertiært ler. Her ses sjældent problemer med nitrat i drikkevandet, og 
jordens selvrensende egenskaber er generelt gode. Hvor lerdækket mangler, kan der 
være betydelige problemer med nitrat, hvis magasinets samlede udstrækning er lille. 

Mod øst: Salt og fluorid
I vanddistriktets nordøstlige del og på Djursland giver kalkbjergarter gode muligheder 
for indvinding af store mængder vand, og kalken forhindrer vandet i at blive surt. Til 
gengæld er jordlagenes evne til at fjerne nitrat ikke god, og flere steder indeholder 
grundvandet fluorid i så store mængder, at det er sundhedsskadeligt. 

I kystnære områder kan saltvand trækkes ind i grundvandsmagasinet, når der pumpes 
grundvand op fra magasinet. Dette medfører forhøjet kloridindhold i grundvandet. 

Indtrængning af havvand skaber salt grundvand

Højt kloridindhold findes også i nogle magasiner, der er påvirket af gammelt havvand, 
som for eksempel i kalken ved Kolindsund, der indtil for ca. 100 år siden var dækket af 
havvand. 
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Dokumentation

Naturlige vandkvalitetsproblemer

Overvågning og kontrol af vandkvaliteten
Kvaliteten af drikkevandet og grundvandet overvåges systematisk. Undersøgelserne af 
det leverede drikkevand og de enkelte vandværksboringers grundvand er fastsat af 
Miljøstyrelsen i form af Drikkevandsbekendtgørelsen (nr. 871 af 21. september 2001). 
Her er opstillet et analyseprogram, der kontrollerer, om drikkevandet er sundt og 
velsmagende. 

Vandværkernes egenkontrol omfatter også analyse af miljøfremmede stoffer. Råvandet 
analyseres for en række forskellige pesticider, uorganiske sporstoffer og organiske 
mikroforureninger. Ca. 50 vandværksboringer er blevet lukket som følge af 
pesticidforurening.

NOVA 2003
Den generelle overvågning af grundvandsressourcen gennemføres som led i “det 
Nationale program for Overvågning af Vandmiljøet”, NOVA 2003, som omfatter alle led i 
vandkredsløbet. Gennem et meget omfattende analyseprogram giver 
grundvandsovervågningen mulighed for at forstå de kvalitetsproblemer, der rammer 
vandværkerne og dermed vandkredsløbet. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-naturlige-kvalitetsproblemer

DOKUMENTATION

Sikring af drikkevand i tilstrækkelig mængde og af god kvalitet forudsætter beskyttelse 
af de regionale grundvandsressourcer mod fremtidig forurening. Beskyttelse kan kun 
gennemføres, hvis grundvandets beliggenhed, mængde, kvalitet og beskyttelse er 
grundigt kortlagt. 

De metoder, der anvendes til kortlægning er beskrevet her. 

Boringer 
En stor del af den geologiske viden i vanddistriktet stammer fra boringer. Der har siden 
1926 været pligt til at indberette boringsoplysninger til myndighederne. Indberetning 
sker til Danmarks Geologiske Undersøgelse (GEUS) og til amterne. I vanddistriktet er 
der indberettet 13.990 boringer, som er tilgængelige fra edb-databaser. 
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Påvirkninger: Generelt

Fra databasen kan der tegnes kort og geologiske profilsnit. Boringsoplysningerne i 
databasen er af meget svingende kvalitet og er ikke jævnt fordelt over vanddistriktet.  

Det er derfor nødvendigt at foretage supplerende kortlægning med fladedækkende 
geofysiske målinger, suppleret med nye boringer. 

Boringer  (0,5 MB) Se særskilt Bilagsdel

Geofysiske målemetoder 
Den geofysiske kortlægning kan foretages med flere forskellige metoder. Nogle metoder 
egner sig bedst i områder med sand- og kalkaflejringer, mens andre metoder er mere 
velegnede under geologiske forhold, hvor sand og ler udgør de væsentligste jordlag. 

I vanddistriktet har der i forbindelse med grundvandskortlægningen i Århus, Vejle og 
Viborg amter hovedsagelig været anvendt tre forskellige geofysiske metoder, der på 
hver sin måde giver nyttig information om jordlagene.  

Metoderne bygger på det forhold, at sand og grus har større elektrisk modstand end ler. 

De øverste jordlag kortlægges ved hjælp af strøm, udsendt fra elektroder, der slæbes 
efter et lille bæltekøretøj.  

PACES-metoden  (2,6 MB) Se særskilt Bilagsdel

Til kortlægning af de dybere vandførende jordlag benyttes et udstyr, der sender 
elektromagnetiske signaler ned i jorden. 

TEM-metoden  (1,7 MB) Se særskilt Bilagsdel

Endelig udføres der “geofysiske” boringer med en boresnegl, der har indbygget udstyr til 
prøvetagning af grundvand samt andet måleudstyr. 

ELLOG-metoden  (0,5 MB) Se særskilt Bilagsdel

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-dokumentation

PÅVIRKNINGER: GENERELT

Basisanalysens del om påvirkninger skal skabe grundlaget for den senere vurdering af 
risikoen for at et miljømål ikke kan opfyldes. Der er i analysen ikke medtaget de typer 
af påvirkninger, som vurderes at være ubetydelige i forhold til målopfyldelsen. 

Påvirkningerne kan deles op i 3 typer:

1) Kemiske påvirkninger. Her kan der være tale om  

Næringsstoffer, som giver anledning til vækst af især mikroskopiske alger bl.a. 
med erfterfølgende uklart vand og risiko for iltsvind.  
Organisk stof, som giver anledning til iltforbrug og slamaflejringer  
Mijøfremmede stoffer, herunder tungmetaller, som bl.a. kan forårsage 
kønsforstyrrelser eller være direkte giftige samt betyde at en 
grundvandsressource er uanvendelig til drikkevand. 

2) Fysiske påvirkninger, især påvirkninger af vandløb fra vedligeholdelse og 
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Påvirkninger: Næringsstoffer til overfladevand

Punktkilder

grødeskæring. 

3) Kvantitative påvirkninger, især indvinding af grundvand som kan medføre sænket 
grundvandsstand og manglende vandføring i vandløb eller reduceret vandtilførsel til 
moser og enge. 

Endvidere skelnes der mellem 

Punktkilder, hvor udledningen er rimeligt stedfæstet (f. eks. et renseanlæg, et 
affaldsdepot eller en virksomhed)  
Arealrelaterede eller diffuse kilder, hvor udledningen sker diffust (f. eks. 
kvælstofudvaskning til grundvand og overfladevand eller atmosfærisk nedfald af 
kvælstof på naturområder eller havet) 

Alle tre typer af påvirkninger er beskrevet i de følgende afsnit, samt kortlagt og vist på 
kort. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-pavirkninger-generelt

PÅVIRKNINGER:
NÆRINGSSTOFFER TIL OVERFLADEVAND

Kvælstof og fosfor kommer fra såvel punktkilder som diffuse kilder.  

Generelt for vanddistriktet fordeles udledningen af fosfor til overfladevand, så ca. 1/3 af 
fosforudledningen stammer fra punktkilder, ca. 1/3 kommer som følge af dyrkningen af 
jorden, mens den sidste 1/3 er den naturlige baggrundsbelastning, dvs. den 
fosforudledning der ville være, såfremt der ikke var nogen menneskelige aktiviteter i 
området. 

Anderledes ser det ud for kvælstof. Her er udvaskningen som følge af dyrkningen den 
helt dominerende kilde med ca. 75%, medens den restende del fordeler sig mellem 
punktkilderne og den naturlige baggrundsbelastning. 

Det skal understreges, at i særlige eller mindre oplande kan fordelingen være 
anderledes. 

Der har gennem de seneste 30 år været en kraftig reduktion (> 90 %) i mængden af 
fosfor, som udledes fra punktkilder. Det skyldes en udbygning af renseanlæggene i hele 
vanddistriktet primært som følge af krav i de amtslige regionplaner og i mindre grad 
også som følge af krav i de nationale handlingsplaner. 

Der er ikke set en reduktion af den mængde fosfor, som kommer fra dyrkningen af 
jorden. Tværtimod er der i visse områder en tendens til en forøget udvaskning af fosfor 

For kvælstofs vedkommende er der de seneste år sket en reduktion i den udledte 
mængde primært som følge af en reduceret udvaskning fra de dyrkede arealer og i 
mindre grad som følge af rensning på renseanlæggene. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-pavirkninger-naringstoffer-til-overflvand

PUNKTKILDER

Nogle påvirkninger af vandområder kaldes punktkilder. Det er 

Punktkilderapporter 
for 2003 hos de tre 
amter:
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Typer af punktkilder

renseanlæg, dambrug, virksomheder med egen udledning, regn-
betingede udledninger fra kloakker og udledning fra spredt 
bebyggelse uden for byområder.  

Udledningerne fra punktkilder fordeler sig således på de tre 
afstrømningsområder i distriktet: 

Disse tal er for 2003 

I afsnittet om Kystvande er påvirkningen af de tre kystvande nærmere belyst. 

I næste afsnit: Typer af punktkilder er der link til kort, der viser, hvor udledningerne er 
og til tabeller med oplysninger om størrelse, rensning m.m. 

Her beskrives kun påvirkning med næringsstofferne fosfor og kvælstof. Andre bestemte 
stoffer, der kan være skadelige for miljøet, er omtalt i Påvirkninger og karakterisering: 
Miljøfremmede stoffer.

Der er sket et stort fald i udledningerne fra punktkilder gennem de sidste 20-30 år, se 
næste afsnit Udvikling og baggrund. Her kan man også finde baggrunden for tallene - 
hvordan de er regnet ud. 

Punktki lderapport
Århus Amt

Punktki lderapport
Viborg Amt

Punktki lderapport
Vejle Amt

Publikation 
Århus Amt:

Vandløb
og ki lder 2003

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-punktkilder

TYPER AF PUNKTKILDER

Renseanlæg
I distriktet findes 186 renseanlæg med udledning til 
overfladevand, som i 2003 rensede 1,1 mio. personenheder 
(p.e.) spildevand. Heraf renser 96 anlæg for fosfor og/eller 
kvælstof, svarende til 99% af den samlede 
spildevandsbelastning. På kortet er vist placering og nogle 

Punktkilderapporter 
for 2003 hos de tre 
amter:

Punktki lderapport
Århus Amt

Punktki lderapport
Viborg Amt

Punktki lderapport
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oplysninger.  
Renseanlæg

Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet

 Oplysningerne kan også ses for alle anlæg i en samlet tabel: Renseanlæg side 122.

Det er private og offentlige renseanlæg over 30 p.e. spildevand, der udleder til vandløb, 
sø eller kystvand. Anlæg under 30 p.e. er regnet som spredt bebyggelse. 

Søholt renseanlæg ved Silkeborg Langsø

Dambrug og havbrug 
I distriktet findes 25 dambrug med et samlet foderforbrug på 2189 tons i år 2003, samt 
1 havbrug med et foderforbrug på 250 tons i 2003. På kortet er vist placering og nogle 
oplysninger.

Vejle Amt

Publikation 
Århus Amt:

Vandløb
og ki lder 2003
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Dambrug

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

Oplysningerne kan også ses for alle anlæg i en samlet tabel: 

Dambrug og Havbrug, side 124.

Virksomheder 
Virksomheder med egen udledning af spildevand. Der er tale om meget forskellige slags 
aktiviteter, eksempelvis kemisk industri og depot af aske fra kraftværker.  

På kortet er vist placering og nogle oplysninger.

Virksomheder med nedsivningstilladelser 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet 

Oplysningerne kan også ses for alle anlæg i en samlet tabel: 

Virksomheder , side 125
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Regnbetingede udledninger 
Regnvand fra hustage, veje o.lign. ledes enten ud i naturen i særskilte kloakledninger 
eller blandes med spildevandet i fælles ledninger, hvorfra der sker overløb, når kloak 
eller renseanlæg ved regn ikke kan klare hele vandmængden. Mange steder er bygget 
bassiner for at mindske udledningerne. I 2003 var der ca. 1600 udledninger af separat 
regnvand og ca. 700 udledninger af  spildevand opspædet med regnvand. De samlede 
udledte mængder fremgår af tabel side 65.

Regnbetingede udledninger, hvor der er konstateret erosion 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

I forbindelse med en generel gennemgang af alle regnbetingede udledninger har Århus 
Amt i 25 tilfælde konstateret stor erosion i vandløbet ved udledningen, se ovenstående 
kort og følgende tabe:  

Regnbetingede udledninger, side 126.

Yderligere oplysninger findes i amtets rapporter fra gennemgangen, som er på 
papirform. 

Spredt bebyggelse 
Udenfor byernes kloakområder findes boliger, sommerhuse, kolonihaver m.v., hvorfra 
spildevandet enten nedsives eller udledes. I 2003 var der ca. 34.000 ejendomme. Der 
er stillet krav om rensning for den spredte bebyggelse, hvor den udleder til et vandløb 
eller i oplandet til en sø, så det forhindrer at målsætningen kan opfyldes. På kortet er 
vist hvilke vandløbsstrækninger og søer i distriktet, hvor der er stillet krav om rensning 
til den spredte bebyggelse.
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Udvikling og baggrund

Udledning fra spredt bebyggelse til vandløb og søer

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

For Hald sø er der kun krav for en del af søens opland. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-typer-af-punktkilder

UDVIKLING OG BAGGRUND

Udledningen fra mange punktkilder er blevet meget mindre 
gennem de sidste 20-30 år. Eksempelvis er udledningen af fosfor 
fra renseanlæg i Gudenåens opland faldet fra 242 tons i 1974 til 
130 tons i 1989 og 10 tons i 2003. Faldet skyldes især krav i 
amternes regionplaner og folketingets vandmiljøplaner.  

I afsnit udvikling i kildebidrag er vist ændringerne i oplandet til to udvalgte 
vandområder. Desuden  laver amterne hvert år rapporter om udviklingen i påvirkningen 
med fosfor og kvælstof, se Århus Amts rapport: Vandløb og kilder 2003 i højre spalte. 

Under Typer af punktkilder er i kort og tabeller vist oplysninger om udledningens navn, 
belastning, rensning og udledning af fosfor og kvælstof i 2003. Desuden er angivet 

Punktkilderapporter 
for 2003 hos de tre 
amter:

Punktki lderapport
Århus Amt

Punktki lderapport
Viborg Amt

Punktki lderapport
Vejle Amt

Publikation 
Århus Amt:

Vandløb
og ki lder 2003
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Næringsstoffer - Kildeopsplitning

amtets identifikationsnummer og hvilket opland udledningen ligger i. 

Oplysningerne stammer fra amternes bidrag til det nationale overvågningsprogram, 
NOVANA. Som del af NOVANA-programmet er punktkilderne beskrevet mere detaljeret i 
årlige rapporter om punktkilder, hvor det også er beskrevet i detaljer, hvordan 
mængderne er beregnet. Rapporterne findes elektronisk på amterne hjemmesider:
Århus Amt, Viborg Amt og Vejle Amt. Se højre spalte. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-udvikling-og-baggrund

NÆRINGSSTOFFER - KILDEOPSPLITNING

Næringsstoftilførsel til overfladevand 
Næringsstoftilførslerne til overfladevand er en af de væsentligste faktorer for den 
økologiske tilstand i vandområderne. 

Kystområderne i afstrømningsområde Randers Fjord tilføres årligt 3000-7000 ton 
kvælstof, 90-180 ton fosfor og organisk stof svarende til et iltforbrug på 2200-3600 ton 
BI5. Størstedelen af den kvælstofmængde, der påvirker den økologiske tilstand i 
vandområderne stammer fra landbrugsdriften i oplandet. Både punktkilder og 
landbrugsdrift udgør væsentlige regulerbare kilder til fosfortilførslen. 

Afstrømningsområder og afgrænsning af kystvande

Afgrænsning med hensyn til økologisk tilstand og økologisk potentiale: rød streg. Afgrænsning med hensyn til 

kemisk tilstand og kemisk potentiale: sort streg 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

I afstrømningsområde Kattegat tilføres kystvandene årligt omkring 750-1600 ton 
kvælstof, 9-29 ton fosfor og organisk stof svarende til et iltforbrug på 320-730 ton BI5.
De diffuse kilder tegner sig for mere end 90 % af kvælstoftilførslerne, hvorimod 
fosfortilførslerne i afstrømningsområde Kattegat i helt overvejende grad er domineret af 
tilførslerne fra punktkilder. 

Kystvandene i afstrømningsområde Århus Bugt tilføres årligt omkring 1500-3600 ton 
kvælstof, 45-90 ton fosfor og organisk stof svarende til et iltforbrug på 750-1500 ton 
BI5. Størstedelen af de tilførte kvælstofmængder stammer fra landbrugsdriften men 

Side 70 af 114Basisanalyse 2004 - Århus Amt Natur & Miljø

29-11-2006http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/nm/nm-vandmiljoe/nm-multiprintside....

70 af 114
Basisanalyse 2004



Afstrømningsområde Randers Fjord

også kvælstoftilførslerne fra punktkilderne er betydelige. Omkring 2/3 af 
fosfortilførslerne stammer fra punktkilder. Den luftbårne tilførsel af kvælstof til 
kystvandene i afstrømningsområde Århus Bugt er betydelige og kan udgøre op til 20 % 
af den samlede landbaserede kvælstoftilførsel. 

De samlede næringsstoftilførsler til overfladevand i Vanddistrikt 70 er faldet. Det mest 
markante fald er set for fosfortilførslerne. De mest betydende reduktioner i 
kvælstoftilførslerne skyldes reduktioner på omkring 30 % i tilførslerne fra 
landbrugsdriften og for fosfor et fald på mere end 90 % i tilførslerne fra punktkilder. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-naringsstoffer-kildeopsplitning

AFSTRØMNINGSOMRÅDE
Randers Fjord

Kystafsnittet tilføres årligt mellem 3000-7000 ton kvælstof, 90-180 ton fosfor og 
organisk stof svarende til et iltforbrug på 2200-3600 ton BI5. Se nedenstående figur. 

Tilførsler af kvælstof, fosfor og organisk stof til kystafsnit i afstrømningsområde Randers Fjord.

Den mængde kvælstof og fosfor, der når frem til kystområderne i Hevring Bugt og 
Kattegat, er som følge af næringsstof tilbageholdelsen i Randers Fjord reduceret med 
omkring 20 % i forhold til den samlede tilførsel til kystafsnittet i afstrømningsområde 
Randers Fjord. 

Opgørelserne er foretaget som de samlede tilførsler til kystafsnittet. Derfor er den 
tilbageholdelse af kvælstof, der sker i Randers Fjord inden udstrømningen til Hevring 
Bugt ikke fratrukket tilførslerne fra land. 

Langt hovedparten af den mængde kvælstof og fosfor, der tilføres overfladevand i 
afstrømningsområde Randers Fjord, stammer fra den diffuse afstrømning, som er 
summen af landbrugsbidrag og naturbidrag. Heraf stammer hovedparten af kvælstof fra 
landbrugsdriften og hovedparten af fosfor fra naturbidraget. Punktkilderne bidrager blot 
med 7 % af kvælstoftilførslerne men med hele 33 % af fosfortilførslerne. 

Landbrugsdriften udleder 75 % af de samlede tilførsler af kvælstof og 23 % af de 
samlede tilførsler af fosfor til overfladevand i afstrømningsområde Randers Fjord, se 
nedenstående figur. 
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Afstrømningsområde Kattegat

De samlede tilførsler af kvælstof og fosfor til overfladevand i afstrømningsområde Randers Fjord fordelt på 

kilder.

Den største bidrag fra punktkilderne kommer fra renseanlæg, der tilfører omkring 4 % 
af kvælstof og 14 % af fosfor til overfladevand. Med hensyn til fosfortilførslerne er også 
bidrag fra spredt bebyggelse og regnvandsbetingede afløb signifikante med bidrag på 
henholdsvis 9 % og 7 % af de samlede fosfortilførsler. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-afstromn-omrade-randers-fj

AFSTRØMNINGSOMRÅDE
Kattegat

Til kystafsnittet i afstrømningsområde Kattegat blev der årligt i perioden 1995-2003 
tilført 750-1600 ton kvælstof, 9-29 ton fosfor og organisk stof svarende til et iltforbrug 
på 320-730 ton BI5, se nedenstående figur. Den årlige variation i tilførslerne er 
klimatisk betinget og de største tilførsler indtræffer i år med størst 
ferskvandsafstrømning. 
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Tilførsler af kvælstof, fosfor og organisk stof til kystafsnit i afstrømningsområde Kattegat.

Langt hovedparten (93 %) af tilførslerne af kvælstof til overfladevand stammer fra de 
diffuse kilder, og heraf tegner landbruget sig for størstedelen. Kun omkring 7 % af 
tilførslerne stammer fra punktkilder, se nedenstående figur. Fosfortilførslerne derimod 
stammer overvejende fra punktkilder (78 %) og i mindre grad fra diffuse kilder (22 %). 
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Afstrømningsområde Århus Bugt

De samlede tilførsler af kvælstof og fosfor til overfladevand i afstrømningsområde Kattegat fordelt på kilder.

Mere end 75 % af de samlede tilførsler af kvælstof til overfladevand i 
afstrømningsområde Kattegat stammer fra landbrugsdriften. I afstrømningsområde 
Kattegat er opgørelserne af fordelingen mellem landbrugsbidrag og naturbidrag med 
hensyn til fosfortilførslerne så usikre, at disse kun er medtaget samlet som ”Diffus 
bidrag”. Det diffuse bidrag tegner sig for 22 % af fosfortilførslerne. 

Punktkildernes bidrag til den samlede tilførsel af fosfor til overfladevand stammer 
overvejende fra renseanlæg og spredt bebyggelse, der tegner sig for henholdsvis 36 % 
og 20 % af de samlede fosfortilførsler. Også tilførslerne fra industri/kap.5 og 
regnvandsbetingede afløb er betydelige og udgør henholdsvis 12 % og 8 % af de 
samlede fosfortilførsler. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-afstromningsomr-kattegat

AFSTRØMNINGSOMRÅDE
Århus Bugt

Kystafsnittet i afstrømningsområde Århus Bugt tilføres årligt omkring 1500-3600 ton 
kvælstof, 45-90 ton fosfor og organisk stof svarende til et iltforbrug på 750-1500 ton 
BI5, se nedenstående figur. 

Tilførsler af kvælstof, fosfor og organisk stof til kystafsnit i afstrømningsområde Århus Bugt.

Punktkildernes bidrag er i afstrømningsområde Århus Bugt relativt mere betydende end 
i resten af Vanddistrikt 70. Punktkilderne tegner sig for 14 % af de samlede 
kvælstoftilførsler og 64 % af de samlede fosfortilførsler til overfladevand, se 
nedenstående figur. De diffuse kilder er dog også i afstrømningsområde Århus Bugt 
langt den største kilde til tilførsel af kvælstof og bidrager med 86 %, men altså blot med 
36 % af de samlede tilførsler af fosfor. 

Den luftbårne afsætning af kvælstof og fosfor i et stort kystafsnit, som det der tilhører 
afstrømningsområde Århus Bugt, kan være betydelig i forhold til de landbaserede kilder. 
Den atmosfæriske deposition af kvælstof er vurderet til at udgøre 480 ton og 
depositionen af fosfor 4 ton svarende til henholdsvis 20 % og 6 % af de samlede 
landbaserede tilførsler til kystafsnittet. 
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Udvikling i kildebidrag

De samlede tilførsler af kvælstof og fosfor til overfladevand i afstrømningsområde Århus Bugt fordelt på kilder.

Landbrugsdriften bidrager med langt hovedparten (73 %) af de samlede tilførsler af 
kvælstof til overfladevand, men også bidraget fra renseanlæg er betydeligt (10 %) i 
afstrømningsområde Århus Bugt. Tilførslerne af fosfor er fordelt på en række betydeligt 
kilder, hvor tilførslerne fra renseanlæg udgør hovedparten (38 %). Men også bidrag fra 
spredt bebyggelse (14 %), landbrugsdriften (12 %) og regnvandsbetingede afløb (11 
%) er betydende for den samlede tilførsel af fosfor til overfladevand i 
afstrømningsområde Århus Bugt. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-afstromningsomr-aarhus-bugt

UDVIKLING I KILDEBIDRAG

Tilførslerne af kvælstof fra landbrugsdriften til kystafsnit i Vanddistrikt 70 vurderes på 
baggrund af data fra Randers Fjords opland at være faldet med omkring 30 % over 
perioden 1985-2003, se nedenstående figur. Reduktionen i de samlede kvælstoftilførsler 
til marine områder i perioden 1990-2001 er i de nationale vurderinger angivet til at 
udgøre 35 %. 
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Datagrundlaget

Vandføringsvægtet tilførsel af kvælstof fra landbrug til Randers Fjord i perioden 1985-2003 er reduceret fra 

omkring 3,4 mg/l til omkring 2,4 mg/l. Kvælstoftabet i oplandet er reduceret med kvælstofretentionen i 

oplandet for at skønne den samlede landbrugsbaserede tilførsel af kvælstof til Randers Fjord.

Tilførslerne af næringsstoffer fra de diffuse kilder er generelt ret usikkert bestemte, men 
i oplandet til Randers Fjord vurderes datagrundlaget at være tilstrækkeligt til at foretage
en vurdering af den tidslige udvikling i de landbrugsbaserede tilførsler af kvælstof. 

Punktkilderne tegnede sig tidligere for langt hovedparten af tilførslerne af fosfor til 
overfladevand, men er i forbindelse med amternes regionale miljøforvaltning og 
gennemførelse af de nationale vandmiljøplaner reduceret med mere end 90 %, se 
nedenstående figur. Punktkilderne i oplandet til Århus Bugt bidrog i perioden 1986-1989 
med gennemsnitligt 362 ton P år-1. I perioden 2000-2003 var punktkildernes andel 
faldet til gennemsnitligt blot 26 ton P år-1 – en reduktion på omkring 93 %

Fosfor udledt fra punktkilder i oplandet til Århus Bugt i perioden 1978-2003.

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-udvikling-i-kildebidrag

DATAGRUNDLAGET

Tilførslerne af næringsstoffer og organisk stof er generelt den mest afgørende faktor for 
påvirkningen af den økologiske tilstand i overfladevand. Opgørelserne over tilførslerne 
af kvælstof, fosfor og organisk stof til overfladevand er foretaget på basis af de 
eksisterende stoftransportopgørelser i Århus Amt. Opgørelserne er inddelt efter 
afstrømningsområderne: ”Randers Fjord”, ”Kattegat” og ”Århus Bugt”. 
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Arealbelastning med N og P

På baggrund af umiddelbart tilgængeligt datagrundlag har det været muligt at beregne 
samlede tilførsler af kvælstof, fosfor og organisk stof i perioden 1995-2003. År til år 
variationen i tilførslerne af kvælstof, fosfor og organisk stof i perioden 1995-2003 følger 
variationen i ferskvandsafstrømningen, der er klimatisk afhængig.  

Fordelingen af tilførsler på kilder er vist som den gennemsnitlige kildefordeling i årene 
2000-2003. Fordelingen af tilførsler på kilder er i vid udstrækning afhængig af de 
enkelte års klimatiske forhold, hvorfor det er valgt at betragte gennemsnit for årene 
2000-2003. Denne periode repræsenterer den klimatiske variation godt og er desuden 
aktuel. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-datagrundlaget-kildeopspl

AREALBELASTNING MED N OG P

Landbrugsarealet, opgjort som alle arealer der kan opnå EU-hektarstøtte (blokkort-
arealer), udgør i størrelsesorden 65 % af Vanddistrikt 70 fraregnet naturområder og 
skovarealer. Landbrugsarealet er dog ikke et udtryk for, at hele arealet reelt dyrkes. 
Naturområderne – dvs. naturbeskyttelseslovens §3 – udgør knap 8 %, og skovarealerne 
tegner sig for ca. 15 % af vanddistriktet.  

Kort over arealanvendelsen i vanddistriktet 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet 

Lysegrøn: §3, mørkegrøn: skov, beige: jordbrug

Landbrugets tab af næringsstoffer – kvælstof og fosfor – til grundvand, søer og 
kystområder påvirker vandmiljøet i betydelig grad. Hvis der tilføres markerne en større 
mængde næringsstoffer end den mængde, der fjernes med afgrøderne, kan det medføre 
tab af næringsstofoverskud til vandområderne.   

Fra marker sker der en større udvaskning af kvælstof og afstrømning af fosfor 
sammenlignet med ’ikke-landbrugsarealer’. Kvælstofudvaskningen er i 
størrelsesordenen 10 gange så stor som fra naturarealer og fosforafstrømningen 2-3 
gange større. I grundvand dannet under marker måles typisk 10-12 gange så stort et 
nitratindhold som i grundvand dannet under naturområder. Der er i de seneste år sket 
en reduktion i kvælstofudvaskningen fra dyrkede arealer.  
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Bedriftsstruktur og husdyrtryk

Udvaskningen af kvælstof fra husdyrgødede marker er større end fra handelsgødede 
marker, fordi en stor del af kvælstoffet i husdyrgødningen ikke umiddelbart er 
tilgængelig for planterne. Der tillades derfor udbringning af en større mængde kvælstof, 
når der gødskes med husdyrgødning, end når der gødskes med handelsgødning. Dette 
bevirker, at udvaskning af kvælstof fra husdyrgødede marker generelt er større end fra 
handelsgødede marker.  

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-arealbelastning-med-n-og-p

BEDRIFTSSTRUKTUR OG HUSDYRTRYK

Strukturudviklingen i landbruget er de seneste årtier gået i retning af færre bedrifter 
med større jordtilliggende og øget specialiseringsgrad. Eksempelvis er antallet af 
bedrifter i Århus Amt (som udgør ca. 90 % af Vanddistrikt 70) fra 1982 til 2003 faldet 
med 53 % fra knap 11.000 bedrifter i 1982 til knap 5.200 bedrifter i 2003. Samtidig er 
andelen af bedrifter med mindre jordtilliggende (under 30 ha) faldet, og bedrifter med 
større jordtilliggende (100-200 ha) steget betydeligt.

I Århus Amt er andelen af ’ikke-specialiserede’ bedrifter faldet med ca. 70 % fra 1982 til 
2003. Bedrifternes specialisering opgøres efter en anslået fordeling af bedriftens 
standarddækningsbidrag, hvor mere end 2/3 af standarddækningsbidraget stammer fra 
den pågældende aktivitet. Standarddækningsbidraget er standardproduktionsværdien 
fraregnet standardstørrelsen af de variable omkostninger, der direkte kan henføres til 
aktiviteten.

I 2003 var der i Vanddistriktet 70 registeret 8.178 bedrifter, som fordelte sig på 
følgende bedriftstyper: 

*Bedriftstyper opgjort efter Danmarks Statistiks klassificering af bedrifter.

Udvaskningen af kvælstof fra husdyrgødede marker er væsentlig større end fra 
handelsgødede marker, fordi en stor del af kvælstoffet i husdyrgødningen er organisk 
bundet og dermed ikke umiddelbart tilgængelig for planterne. Der tillades derfor 
udbringning af en større mængde kvælstof, når der gødskes med husdyrgødning, end 
når der gødskes med handelsgødning. Den større samlede tilførsel af kvælstof til 
markerne fra husdyrbrug betyder, at der samlet set er et større kvælstofoverskud, og 
dette bevirker at udvaskningen generelt vil være større fra husdyrgødede marker end 
handelsgødede marker. 

Generelt må der udbringes gødning svarende til mængden fra 1,4 DE (dyreenheder) pr. 
ha. Dog er der en række undtagelser, hvor bl.a. husdyrgødningen fra kvægbrug, får og 
geder må udbringes svarende til 1,7 DE pr. ha. En dyreenhed svarer omtrent til 100 kg. 
kvælstof i gødningen. 

Bedriftstype* Antal 

Agerbrug 938

Gartneri 1

Grovædende husdyr (malkekvæg, kvæg, får mv.) 2.200

Svin og fjærkræ 1.237

Blandet planteavl 2

Blandet husdyrhold 72

Planteavl og husdyrhold 3.728

I alt 8.178
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Atmosfærisk tilførsel af N

Husdyrtrykket kan beregnes som gennemsnitsforbruget af kvælstof fra husdyrgødning 
pr. hektar (ha).   

Kortet viser husdyrtrykket, som gennemsnitsforbrug kg N pr. ha på blokkort niveau i 
2001 i vanddistriktet. I vanddistrikt 70 er der store lokale forskelle på 
gennemsnitsforbruget af kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar.  

Gennemsnitlig kg N pr. ha 2001 for hele Vanddistrikt 70 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet 

Gul: 0-17 kg N pr. ha, mørkeblå 293-492 kg N pr. ha

Det gennemsnitlige kg N pr. ha er beregnet på baggrund af bedrifternes 
gødningsregnskab. Udtagne arealer indgår ikke i beregningen, og der er taget hensyn til 
evt. import eller eksport af husdyrsgødning. Det beregnede forbrug er beregnet på 
baggrund af oplysninger om bedriftens marker i GLR (Det generelle Landbrugsregister) 
fordelt og summeret på blokniveau. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-bedriftsstruktur-og-husdyrtryk

ATMOSFÆRISK TILFØRSEL AF N

Luftbåren forurening – kvælstofdeposition 
Kortet viser den totale kvælstofdeposition beregnet for år 2002. Beregningerne er 
foretaget af DMU med ACDEP-modellen. Usikkerhederne i modelberegningerne er stor 
og DMU angiver en usikkerhed på beregningerne af depositionen på land til at være ca. 
50 %. 
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Påvirkninger: Fysiske 

Luftbåren forurening - kvælstofdeposition.

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet. 

Den lyseste farve: NPEP 1.300.000-1.500.000 -  

Den mørkeste farve: NPEDP 2.100.000-2.300.000.

Depositionen af kvælstof består af våddeposition (udvaskning fra luft med nedbøren) og 
tørdeposition (gasser og partikler som afsættes på jordoverfladen). Våddepositionens 
størrelse er især afhængig af nedbøren og afstanden til de tæt befolkede og 
industrialiserede områder i den nordlige del af det europæiske kontinent. 
Tørdepositionen stammer dels fra ammoniak fra lokale emissioner fra landbrug og dels 
langtidstransporteret kvælstof fra områder med store emissioner.  

Den samlede deposition af kvælstof i vandområdedistriktet fordeler sig næsten ligeligt 
mellem våd- og tørdeposition. 

Variationen i den totale deposition af kvælstof er især præget af våddepositionens 
sammenhæng med nedbørsmængderne. I de vestlige egne af vandområdedistriktet, 
hvor nedbøren er størst, findes den største deposition, mens den mindste deposition 
findes på Djursland og Samsø, som er de tørreste egne. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-atmosfaerisk-tilforsel

PÅVIRKNINGER: FYSISKE

I dette afsnit er beskrevet de menneskelige aktiviteter, som påvirker vandområder men 
hvor påvirkningen ikke vurderes at være så teknisk vanskelig eller omkostningstung at 
moderere eller fjerne, at området skal identificeres som stærkt modificeret. 

Områder, som er identificeret som stærkt modificerede, er vist på kort og beskrevet i 
afsnittene: 

Stærkt modificerede og kunstige vandområder - Vandløb 

Stærkt modificerede og kunstige vandområder - Søer 

Stærkt modificerede og kunstige vandområder - Kystvande 
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Stærkt modificerede vandområder 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet for nærmere information. 

Den hyppigst forekommende fysiske påvirkning er vedligeholdelse af vandløb. Fjernelse 
af planter og opgravning af vandløbsbunden har ofte en meget stor indvirkning på den 
økologiske tilstand og vil ofte medføre, at målsætningen ikke er opfyldt. 

Det er klart præciseret i vejledningen til basisanalyse, at regulerede og vedligeholdte 
vandløb er at betragte som ”almindeligt” modificerede og ikke skal indgå i de potentielt 
stærkt modificerede. 

En ændring i vedligeholdelsespraksis og evt. restaureringstiltag vil formentlig også være 
en forudsætning for en målopfyldelse i mange vandløb i forhold til fremtidige 
målsætninger. 

Dræning af arealer er hyppigt forekommende i Vanddistrikt 70 og har ofte stor 
indflydelse på mængden og kvaliteten af vand. Hovedafvanding omfatter udretning af 
vandløb og udpumpning af vand fra tidligere vådområder. Dræningen er oftest foretaget 
for at indvinde land til landbrugsformål. Som følge heraf findes der idag store områder 
med tørlagte søer og fjorde (f.eks. Kolindsund) og inddæmmet land, men i projekter 
under vandmiljøplan II er der i de senere år genskabt flere vådområder ved 
nedlæggelse af pumpelag. Et eksempel er Årslev Engsø. De større pumpelag er vist på 
 kortet sammen med de genskabte vådområder.  
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Vandløb

Større retablerede vådområder og større pumpelag 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet 

Rød skravering: pumpelag, blå skravering: retableret vådområde

Herudover findes der tusindevis af private drænsystemer, som ikke indgår i 
kortmaterialet, fordi konkrete oplysninger mangler eller er utilstrækkelige til en 
vurdering af påvirkningen af overfladevand, som kan være stor i lokalområdet. 

I eksisterende søer og kystvande er der ofte tale om mindre områder, der kan henføres 
under fysisk påvirkede. Fysisk påvirkede områder kan være kortere strækninger i søer 
med bolværker, befæstede arealer osv.  

De væsentlige fysiske forandringer er oftest af en sådan permanent karakter, at 
områderne er identificeret som stærkt modificerede. Her kan nævnes havne, sejlrender 
osv.

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-pavirkninger-fysiske

VANDLØB

Regulerede vandløb

En stor del af de naturlige vandløb i Vanddistriktet er gennem de sidste 100 til 150 år 
blevet reguleret gennem opgravninger og hårdhændet vedligeholdelse. Disse vandløb 
fremtræder i dag med varieret udseende, idet nogle er blevet fastholdt i et ensartet og 
reguleret forløb, medens andre har nået en vis form for naturligt forløb gennem 
selvrestaurering.  

Disse ”almindeligt” regulerede vandløb er ikke medtaget som stærkt modificerede 
vandløb. Grunden til dette er, at det gennem ændret vandløbsvedligeholdelse og 
eventuelle restaureringer vil være muligt at skabe en så god miljøtilstand, at de kan 
opfylde de kommende miljømål. 
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Regulerede vandløb

Kort med zoom- og søgefunktion. KLIK på kortet.

Rørlagte vandløb

I Vanddistrikt 70 er der registreret 239 km rørlagte vandløb, som er beliggende indenfor 
åbne målsatte vandløbsstrækninger. Se nedenstående kort. 

Kort over rørlagte vandløbsstrækninger

Kort med zoom- og søgefunktion. KLIK på kortet.

Mange rørlagte vandløb beliggende i naturområder, med ingen eller kun svag 
menneskelig påvirkning, vil ofte have en god vandkvalitet. Disse vandløb har derfor en 
mulighed for at opnå en god miljøtilstand såfremt de blev åbnet og genskabt i et snoet 
forløb. 

Det vil imidlertid ikke være muligt at genåbne alle rørlagte strækninger. Således er 
mange rørlagte vandløb f. eks beliggende indenfor bymæssig bebyggelse, hvor en 
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Søer

genåbning ikke vil være mulig, eller det vil medføre store samfundsmæssige 
omkostninger. Denne type rørlægninger vil blive udpeget som stærkt modificerede 
vandløb.  

I forbindelse med udarbejdelse af Vandplanen i 2009 vil der blive foretaget en vurdering 
af alle kendte rørlagte strækninger med henblik på at prioritere de strækninger, der 
med fordel kan åbnes, samt de strækninger, der skal udpeges som stærkt modificerede 
vandløb. 

Faunaspærringer

I Vanddistrikt 70 findes en del opstemninger, styrt og rørlægninger m.v., der virker som 
faunaspærringer i vandløb for fisk og vandløbssmådyr. I Vanddistrikt 70 er der 
registreret 413 faunaspærringer. 

Kort spærringer

Kort med zoom- og søgefunktion. KLIK på kortet.

Faunaspærringers skadevirkning 
Vandløb er karakteriseret ved en naturlig kontinuitet, hvor der sker en nedstrøms 
transport af partikler, planter, smådyr og fisk, ligesom der sker en opstrøms vandring af 
smådyr og fisk  

Vandløbssmådyrenes og fiskenes vandring forhindres helt eller vanskeliggøres, såfremt 
der findes spærringer i vandløbet, f.eks. i form af stemmeværker, styrt, rørlægninger 
m.v. Ved rørlægning af vandløb forsvinder den miljømæssige værdi af vandløbene, og 
vandløbenes selvrensende evne reduceres meget kraftigt. 

Spredningsmulighederne for det naturlige dyreliv er hæmmet i en betydelig del af 
vanddistriktets 3580 km vandløb. Alene som følge af opstemningsanlæg spærres for ca. 
800 km vandløb. Hertil kommer et betydeligt antal kilometer vandløb, der er spærret 
som følge af styrt, dårligt udførte vejunderføringer, rørlægninger m.v. Dette er en 
medvirkende årsag til, at vandløbsmålsætningerne ikke er opfyldte. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-pavikrninger-fysiske-vandlob

SØER
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Kystvande

Påvirkninger: Kvantitative

Mange søer er i en eller anden grad udsat for fysiske påvirkninger, som ikke er så store, 
at de identificeres som stærkt modificerede vandområder, se siden: Stærkt 
modificerede og kunstige vandområder - Søer. Det kan være kystværn, bolværker, 
bådebroer, søbade og lignende. De fysiske påvirkninger findes typisk langs søbredden i 
den bynære del af søer ved Viborg, Ry, Skanderborg og Silkeborg og er ofte påbegyndt 
langt tilbage i tiden.  

I en del naturlige søer er vandstanden blevet kunstigt hævet eller sænket ved 
regulering i afløbet, men da hovedparten af disse søer alligevel vil kunne opfylde 
miljømålet om en god økologisk tilstand, er de ikke blevet identificeret som stærkt 
modificerede vandområder. Det gælder f.eks. Stubbe Sø, Slåen Sø, Stilling Solbjerg Sø 
og Lading Sø. 

I dag reguleres søernes fysiske forhold af naturbeskyttelsesloven, hvorved fysiske 
påvirkninger, der kan ændre naturtilstanden, ikke må foregå uden en særlig 
dispensation fra myndigheden. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-pavirkninger-fysiske-soer

KYSTVANDE

Der er en række fysiske påvirkninger i kystvande, som ikke har et omfang, der 
berettiger en udpegning af kystområdet som stærkt fysisk modificeret. Typisk er der 
tale om kystsikringer i form at høfder, diger, bolværk, skråningsbeskyttelser osv. 
Kystsikringer har under normale omstændigheder kun ubetydelig indvirkning på 
miljøtilstanden i kystområdet som helhed. Kystsikring er mest udbredt langs kyster i tæt 
beboede områder som omkring Århus eller områder med sommerhusbyggeri tæt ved 
kysten. Også i fjordområder med landbrugsmæssige interesser grænsende til kysten ses 
der kystsikringer. Som eksempler kan her nævnes Randers Fjord og Norsminde Fjord. 

Trawlfiskeri, muslingeskrab og råstofindvinding er også eksempler på fysiske aktiviteter 
i kystvandene, som kan påvirke miljøtilstanden, men ikke indgår som grundlag for 
udpegning af stærkt modificerede kystvande. En stor del af aktiviteterne foregår uden 
for afgrænsningen af de vandområder, der skal opnå god økologisk tilstand eller godt 
økologisk potentiale inden 2015 (se siden om Kystvande i Vanddistrikt 70). Fiskeriet og 
råstofindvindingen reguleres af staten. 

Havneaktiviteter, klapning af oprensede sedimenter, havbrugsdrift og vedligeholdelse af 
visse sejlrender betragtes som fysiske aktiviteter, der har væsentlig indflydelse på 
miljøtilstanden i kystvande og derfor berettiger en udpegning som stærkt fysisk 
modificerede kystvande (se siden ”Stærkt modificerede og kunstige vandområder –
kystvande")

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-pavirkninger-fysiske-kystvande

PÅVIRKNINGER: KVANTITATIVE
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Indvinding af vand

Stautrup Vandværk, hvor jern og mangan fjernes fra råvandet

Vand bruges til mange formål. Der oppumpes grundvand, som blandt andet anvendes til 
drikkevand og gartneri. Desuden anvendes grundvand og overfladevand til industri, 
markvanding og dambrug. 

Som oftest kan grundvandet ledes direkte til forbrugerne efter en simpel 
vandbehandling, hvorved opløst jern og mangan fjernes fra vandet. 

Stor indvinding af vand kan medføre omfattende påvirkninger af vandføringen i vandløb, 
søer og vådområder og forringe vandkvaliteten i grundvandet. Da det samtidig kræver 
meget energi at pumpe op, er det en god idé at spare på vandet. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-paavirkninger-kvantitative

INDVINDING AF VAND

Vandbehov og gældende indvindingstilladelser
Vand bruges til mange formål. Der oppumpes grundvand til drikkevand, industri, 
markvanding, gartneri og dambrug, og desuden bruges der overfladevand til 
markvanding, industri og dambrug. 

Amterne udsteder indvindingstilladelser under hensyntagen til de forskellige 
vandforsyningsbehov i området og vandressourcens størrelse. 

Vandindvindingen har stor betydning for vandføringen i vandløb, søer og vådområder, 
og en stor vandindvinding medfører både en omfattende påvirkning af naturen og et 
stort forbrug af energi. Der er derfor god grund til at spare på vandet. 

Udviklingen i det samlede vandforbrug
Det samlede forbrug af vand i vanddistriktet var i gennemsnit for perioden 2001-2003 
på ca. 62 millioner m3. Vandforbruget til vandforsyningsformål og erhverv med egen 
indvinding har været faldende igennem de seneste år. Forbruget til markvanding er 
først og fremmest afhængig af nedbørsmængden i vækstsæsonen og varierer derfor 
meget fra år til år. 

Anvendelserne af det indvundne vand i vanddistriktet er vist i tabellen.  

Tilladt Middel 2001-2003 2003

Drikkevand 69.604.700 51.325.342 50.125.443

Vanding 25.851.700 5.786.587 4.613.049
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Tilladt indvinding

Indvinding af overfladevand

Indvinding [m3] i hele vanddistriktet

Tilledning af vand til grundvand
Der laves ikke kort over tilledninger af vand til grundvand, da der ikke er væsentlige 
tilledninger af vand til grundvand i vanddistriktet. Tilledninger af vand til grundvand vil 
typisk være nedsivningsbassiner af vejvand, eller andre bassiner til opsamling af 
overfladevand. I varmepumpeanlæg er der tale om recirkulering af vand, der ingen 
kvantitativ betydning har for vandbalancen. 

Dambrug 2.847.000 1.046.684 1.034.523

Erhverv/inst. 6.862.400 3.271.548 3.032.732

Andet 1.156.050 484.133 498.140

I alt 106.321.850 61.914.295 59.303.887

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-indvinding-af-vand

TILLADT INDVINDING

Tilladte indvindinger af grundvand 

Mindste prik: < 3.650 m3, største prik: 2.000.001-4.400.000 m3

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

Kortet viser på anlægsniveau de tilladte indvindinger af grundvand, for alle anlægstyper 
på nær grusvask. Størrelsen af cirklerne angiver størrelsen af den tilladte indvinding. 
Oppumpning af grundvand til markvandingsformål kan variere meget betragteligt efter 
de klimatiske forhold i vækstperioden. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-tilladt-indvinding

INDVINDING AF OVERFLADEVAND
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Indvinding af grundvand

Indvinding af overfladevand 

Mindste prik: 0-3.650 m3, største prik: 140.001-500.000 m3

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

Kortet viser den gennemsnitlige indberettede indvinding af overfladevand fra vandløb 
eller vandhuller for perioden 2001-2003. Samtlige tilladelser til oppumpning af 
overfladevand er givet til markvanding.  

For indvinding af overfladevand er der i en del tilfælde givet tilladelse til indvinding fra 
vandhuller, eventuelt gravede vandhuller, hvor der ikke er sat krav til hvor mange m3,
der må indvindes. Indvindingen er derimod begrænset af krav til restvandmængden i 
hullet af hensyn til for eksempel frøer og padder. Den tilladte indvinding varierer derfor 
med nedbøren. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-indvinding-af-overfladevand

INDVINDING AF GRUNDVAND

Indvinding af grundvand 
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Påvirkninger og karakterisering: Miljøfremmede stoffer

Hvor og hvad er der målt

Mindste prik: <3.650 m3, største prik: 2.000.001-4.400.000 m3

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

Kortet viser på anlægsniveau de indberettede gennemsnitlige oppumpninger af 
grundvand for perioden 2001-2003, for alle typer anlæg bortset fra grusvask.  

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-indvinding-af-grundvand

PÅVIRKNINGER OG KARAKTERISERING: 
MILJØFREMMEDE STOFFER

Miljøfremmede stoffer er en betegnelse for en meget stor gruppe af vidt forskellige 
stoffer, der er fundet i miljøet på steder og i koncentrationer som ikke forekommer 
naturligt. 

Miljøfremmede stoffer kan være naturligt forekommende, for eksempel et metal som 
kviksølv eller et organisk stof som benzen. Sådanne stoffer er miljøfremmede, når 
menneskelige aktiviteter giver anledning til unaturligt høje koncentrationer.  

Miljøfremmede stoffer kan også være menneskeskabte og ikke forekomme naturligt i 
miljøet i målelige mængder, for eksempel et pesticid som glyphosat (Round-Up) eller et 
lægemiddel som ethinyl-østradiol (p-pillehormon). 

Århus Amt har lavet talrige meget forskelligartede undersøgelser over forekomst og 
miljøeffekter af miljøfremmede stoffer. Et overblik over alle måleresultaterne er samlet 
her.  

For 20 udvalgte stoffer er den eksisterende viden i Århus Amt om forekomsten i vandets 
kredsløb kort præsenteret med figurer og tekst i kommende afsnit.

Udvalgte metaller, udvalgte pesticider, udvalgte organiske stoffer.

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-pavirkn-karakteris-miljofrem-stoffer

HVOR OG HVAD ER DER MÅLT

Matricer
De forskellige typer af medier, der er målt på – fx rent 
grundvand, marint sediment eller spildevandslam – kaldes for 
matricer. For hver matrice er der lavet en tabel, der viser hvilke stoffer, der er 
analyseret for. Tabellerne ligger som baggrundsmateriale under de enkelte matricer, der 
er listet herunder. 

Undersøgelserne af de miljøfremmede stoffer er delt op i en karakterisering af 
vandområderne og en påvirkning af vandområderne.  

Karakterisering
Det er med de foreliggende målinger muligt af lave en opdeling på ti matricer, se kortet 
herunder, til karakterisering af vandområderne, fordelt på:  

Vand: Regnvand, Rent grundvand, Forurenet grundvand,  
Overfladevand: Vandløbsvand, Søvand, Marint vand  
Sediment: Ferskt sediment, Marint sediment  
Dyr (biota): Ferskt biota (dyr), Marint biota 

Hvor kommer data 
fra?

Se siden: 
Datagrundlag
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De 10 matricer undtagen rent grundvand 

Regnvand: blå, forurenet grundvand: grålig, overfladevand: rødlig, fersk og marint sediment: turkis, fersk og 

marint biota: grønlig  

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

Sedimenter og biota er taget med for at beskrive påvirkningen af vandmiljøets 
omgivelser og dets ”indbyggere”. 

Påvirkning
Der er valgt en opdeling på syv matricer, der påvirker vandmiljøet, se kortet herunder. 
De vandige matricer, der ledes ud i vandmiljøet, påvirker vandmiljøet direkte, enten 
som punktkilder til overfladevand eller som punktkilder til grundvand: 

Perkolat  
Urenset spildevand  
Lavteknologisk renset spildevand  
Højteknologisk renset spildevand

Stoffer fra faste matricer kan afgives og påvirke vandmiljøet direkte eller indirekte. Her 
er valgt tre matricer: 

Slam fra spildevand  
Støv  
Markjord 
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De 7 matricer

Perkolat: grå/sort, urenset: rød, lavteknologisk: blå, højteknologisk: grøn, slam: pink, støv: lilla, markjord: 

orange  

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

En beskrivelse af de enkelte matricer ligger som baggrundsmateriale til basisanalysen. 

Potentielle kilder til punktforurening 
Nedenstående kort viser de af stederne, hvor der er væsentlige aktiviteter, der kan 
være potentielle kilder til punktforureninger af grundvandet - det er hhv. kortlagte 
forurenede grunde (V2-registrerede) og virksomheder med nedsivning samt godkendte 
deponeringsanlæg og lignende. 

Potentielle kilder til punktforurening  

V2-registrerede grunde: blå, virksomheder med nedsivningsstilladelse: gul 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

Side 91 af 114Basisanalyse 2004 - Århus Amt Natur & Miljø

29-11-2006http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/nm/nm-vandmiljoe/nm-multiprintside....

91 af 114
Basisanalyse 2004



Principper for udarbejdelse af figurer

Potentielle kilder til punktforurening 

Affaldsdeponeringsanlæg: turkis, fyldjord i råstofgrave: rød 

Kort med zoom- og søgefunktion: Klik på kortet

For 20 udvalgte stoffer er koncentrationerne illustreret i ensartede figurer under : 

Udvalgte metaller, udvalgte pesticider, udvalgte organiske stoffer

Grænseværdier
For de stoffer, der er udvalgt til en nøjere gennemgang, er stoffernes forekomst 
beskrevet i forhold til de eksisterende grænseværdier. De konkrete grænseværdier er 
beskrevet under de enkelte matricer. Grænseværdierne kan ændres i takt med ny viden 
om stoffernes egenskaber. 

Når man betragter enkeltstoffer med grænseværdier er det vigtigt at holde sig for øje, 
at mange af grænseværdierne er fastsat for stoffet ét ad gangen. Der er ikke taget 
højde for, hvordan stofferne virker sammen.  

Det kan derfor ikke udelukkes, at komplekse blandinger af stoffer kan være giftige, selv 
om de enkelte grænseværdier er overholdt. 

Datagrundlag 
Der er kun anvendt data fra Århus Amt, idet data fra Vejle og Viborg Amter ikke er 
inddraget.  

Data præsenteret som gennemsnitsbetragtninger for hele amtet. De her præsenterede 
data opfattes derfor som dækkende for hele vanddistrikt 70.  

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-miljofrem-stoffer-hvor-og-hvad-er-der-malt

PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF FIGURER

Der er lavet figurer for 20 udvalgte stoffer for at illustrere, hvorledes forskellige slags 
miljøfremmede stoffer optræder. Alle figurerne er bygget ens op og viser stoffet i de 
forskellige matricer, fordelt på to figurtyper: 
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Tabeller over alle matricer

Karakterisering: Omfatter regnvand, rent grundvand, forurenet grundvand, vandløb, 
søer, havvand, i ferskt og marint sediment (vandløbs- sø og havbund), samt ferskt og 
marint biota (vævsprøver fra muslinger og fisk). 

Påvirkning: Omfatter perkolat fra lossepladser mv., urenset spildevand, renset 
spildevand fra lavteknologiske anlæg, renset spildevand fra højteknologiske anlæg, 
spildevandsslam, støv og markjord. 

På baggrund af forekomsten af et stof i hver matrice er der lavet såkaldte ”box and 
whisker”-plots med min.- og maks.-værdier, på baggrund af deskriptiv statistik. Der er 
valgt at arbejde med median og fraktiler, da data ikke er normalfordelte og derfor ikke 
egner sig til at beskrive med middelværdier og standardafvigelser. 

Median, hvor halvdelen af analyserne ligger under værdien, er markeret med en rød 
streg. Kassen omkring median angiver 25 % og 75 % fraktiler, hvor indenfor halvdelen 
af alle analyseresultater ligger. Ud fra kassen angiver linier 5 % og 95 % fraktilerne, 
inden for hvilke 90 % af alle værdier ligger. Endelig angiver krydser den mindste og 
største målte værdi for hver matrice for det pågældende stof.  

Eksempelfigur over principper

Alle figurerne har logaritmiske skalaer, hvilket betyder at koncentrationen stiger en 
faktor 10 for hver trin på skalaen, dvs. skalaen siger fx 0,1 – 1 – 10 – 100 – 1.000 – 
10.000. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-miljofrem-stoffer-principper-for-figurer

TABELLER OVER ALLE MATRICER

Tabellerne viser, for hver matrice, hvor mange analyser, der er udført for de enkelte 
stoffer og hvor stor en procentdel af analyserne, der er fundet noget i - dvs. hvor stor 
fundprocent, der er for hvert stof. 

Statistik
Hvis stofferne er fundet i alle eller en del af prøverne er medianværdien, samt 5 % og 
95 % fraktilen beregnet. 

Medianen er den værdi, hvor halvdelen af fundene ligger under, og halvdelen af fundene 
ligger over. På den måde bliver den typiske fundværdi bedst vist.  

Spredningen på resultaterne er vist ved 5 % og 95 % fraktilerne. 5 % af fundene ligger 
under 5 % fraktilen, mens 5 % af fundene har et indhold over 95 % fraktilen. 
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Lovgrundlag og grænseværdier

Fundprocent
Det er vigtigt at vurdere de fundne værdier sammen med fundprocenten, idet nogle 
stoffer næsten altid kan påvises i prøverne, mens andre kun sjældent er tilstede, og 
måske kun ved en særlig forureningstype. 

Se nedenstående tabellerner i særskilt bilagsdel.

Karakterisering

Vand: Regnvand, Rent grundvand, Forurenet grundvand,
Overfladevand: Vandløbsvand, Søvand, Marint vand
Sediment: Ferskt sediment, Marint sediment
Dyr (biota): Ferskt biota (dyr), Marint biota

Påvirkning:

Perkolat
Urenset spildevand
Lavteknologisk renset spildevand
Højteknologisk renset spildevand
Slam fra spildevand
Støv
Markjord

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-tabeller-over-matricer

LOVGRUNDLAG OG GRÆNSEVÆRDIER

Grundvand og overfladevand
Til miljøfremmede stoffer er knyttet eksisterende grænseværdier for drikkevand (bek. 
871. 21. sept. 2001), og for overfladevand vandkvalitetskriterier fastsat i bek. 921 af 8. 
oktober 1996. 

Forurenet grundvand og perkolat
For forurenet grundvand og perkolat er der ikke fastsat grænseværdier, idet 
påvirkningen fra disse skal ligge indenfor rammerne af grænseværdier for drikkevand og
kvalitetsgrænser fastsat i bek. nr. 921. 

Sedimenter og biota
For sediment og biota er der ikke fastsatte egentlige grænseværdier. Her er i stedet 
anvendt et vurderingsgrundlag fastsat af det norske Statens forureningstilsyn (SFT, 
1997). Disse vurderinger har i NOVA-sammenhæng været anvendt til klassificeringen af 
de målte koncentrationer i sediment og biota (blåmuslinger) med miljøfarlige stoffer. 

Fem tilstandsklasser
Metoden bygger på en opdeling af belastningen i fem tilstandsklasser: 

Tilstandsklasse I – ubetydeligt belastet.  
Tilstandsklasse II – moderat belastet.  
Tilstandsklasse III – markant belastet.  
Tilstandsklasse IV – stærkt belastet.  
Tilstandsklasse V – meget stærkt forurenet. 

Der er således for en række enkeltstoffer og sumparametre fastlagt en række 
koncentrationsniveauer som danner grundlaget for de nævnte tilstandsklasser. 
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Datagrundlag

Der foreligger ikke et tilsvarende vurderingsgrundlag for ferske sedimenter og biota, 
men som udgangspunkt er det vurderet, at en evt. effekt af koncentrationsniveauet i 
fersk sediment og biota kan vurderes ud fra samme grundlag.   

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-lovgrundlag-og-gransevardier

Datagrundlag

Hvor kommer data fra

Datagrundlag 
Der er kun anvendt data fra Århus Amt, idet data fra Vejle og Viborg Amter ikke er 
inddraget.  

Data er præsenteret som gennemsnitsbetragtninger for hele amtet. De her 
præsenterede data opfattes derfor som dækkende for hele vanddistrikt 70.  

Regnvand (data fra 2000-2004) 
Indsamling af vandprøver 
Analyserne af regnvand stammer fra vandprøver, der enten er indsamlet med Århus 
Amts mobile luftmålestation MUNIN eller med transportable minikøleskabe over perioder 
på flere uger. Læs mere om luftmålestationen MUNIN på Århus Amts hjemmeside.

Prøvelokaliteter 
Prøverne er indsamlet på 13 forskellige lokaliteter i det åbne land, ved større og mindre 
veje, i et villakvarter og i Århus Midtby. Prøverne er fra begyndelsen analyseret for 14 
PAH, fire naphthalenforbindelser, chlorphenoler, blødgørere, fosfortriestere – i alt op til 
34 stoffer. Se tabellen: Regnvand i bilagsdelen side 15.

Rent grundvand (data fra 1990-2004) 
Drikkevand og undersøgelser 
Grundvandsanalyserne stammer især fra drikkevandsboringer og undersøgelsesboringer 
udført i forbindelse med kortlægning af drikkevandsinteresser og det Nationale 
Overvågningsprogram for Vandmiljøet, NOVA-2003. GRUMOrapport2004.

Målte stoffer 
Der er derfor undersøgt for stoffer som er kendt for at forurene grundvandet, eller som 
naturligt optræder i grundvandet i sundhedsskadelige koncentrationer. Omvendt er der 
kun meget begrænset med analyser for stoffer, der er tungtopløselige og som bindes til 
jordpartiklerne, eller stoffer der er meget letnedbrydelige, og derfor ikke kan forventes 
at nå frem til grundvandsmagasinerne. Se tabellen: Rent grundvand i  bilagsdelen, s 16.

Grænseværdier for drikkevand 
Der findes ikke grænseværdier for grundvandets indhold af opløste stoffer, men da 
vandforsyningen i Danmark er baseret på grundvand, anvendes drikkevandskriterierne 
som grænseværdier for grundvand i denne rapport. 

Forurenet grundvand (data fra 1991-2003) 
Punktkilder til grundvandsforurening

Som mulige kilder til grundvandsforurening kan ud over vejnettet specielt peges på 
virksomheder med nedsivningsrisiko og grunde med forurening, se kortet på siden: 
Hvor og hvad er der målt. Affaldsdeponeringsanlæg kan ligeledes udgøre en 
forureningsrisiko, såfremt miljøforanstaltningerne, som skulle forhindre udsivning, 
måtte svigte. Se kortet i afsnittet: Hvor og hvad er der målt.
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Data om forurenet grundvand stammer fra forundersøgelser og kontrol med 
deponeringsanlæg og forurenede grunde. Parametervalget er varierende under 
hensyntagen til den viden, der er om konkrete forureningsmuligheder på lokaliteten.  

Dataudvalg 
Det er valgt at medtage alle analyser i amtets database. Dette skyldes, at et udvalg af 
nye data ville give en skæv belysning af bredden ved kun at beskrive de undersøgelser, 
der var prioriteret i den korte periode. Valget skal også ses under hensyntagen til, at 
grundvandet har en lang omsætningstid. 

Oprensning 
Forhøjede værdier danner baggrund for den efterfølgende vurdering omkring nødvendig 
oprensning. Kritiske niveauer bliver således løbende håndteret efter gældende 
lovgivning, og kan allerede være oprenset. Se tabel: Forurenet grundvand i Bilagsdelen.

Vandløb og søer (data fra 1995-2004) 
NOVA og regionale undersøgelser 
Vandløb og søer er undersøgt i forbindelse med Det Nationale overvågningsprogram, 
NOVA-2003 og NOVANA, og ved forskellige regionale undersøgelsesprogrammer.

Målte stoffer 
For NOVA-programmet er analyseparametrene fastlagt fra statslig side, mens de 
regionale undersøgelsesprogrammer har haft forskellige fokusområder: Pesticider i 
vandmiljøet generelt; Stoffer med hormoneffekt på fisk; og Pesticider i vandhuller. Den 
opsummerede, tilgængelige datamængde for miljøfremmede stoffer i søer findes i 
tabellen: Søvand, mens data for miljøfremmede stoffer for vandløb findes i tabellen: 
Vandløbsvand. Begge kan ses i bilagsdelen.

Grænseværdier
De anvendte grænseværdier er lovfastsatte vandkvalitetskriterier,
der skal være overholdt til enhver tid i overfladevand, med mindre der er udlagt 
særlige fortyndingszoner eller nærfelter. Se afsnit Lovgrundlag og grænseværdier.

Marint vand (data fra 1996 – 2004)  
NOVA og regionalt kortlægningsprogram 
Marint vand er undersøgt i forbindelse med Det Nationale overvågningsprogram NOVA-
2003, og i et regionalt kortlægningsprogram. Marint vand er undersøgt som stikprøver 
på ufiltrerede prøver og analysefrekvensen er lav (højst 44 analyser af et enkelt stof).  

Målte stoffer 
Der er primært analyseret på stoffer med høj vandopløselighed som BTX, 
chlorethylener, og antibegroningsmidlerne TBT, diuron og irgarol.  

Geografisk udstrækning 
Geografisk er dækningen begrænset til Århus Bugt, Fornæs og Randers Fjord. Se 
tabellen: Marint vand ibilagsdelen.

Ferskt og marint sediment 
De øverste lag af bunden 
Marine og ferske sedimenter er undersøgt som prøver af de øverste 0 – 2 cm af 
vandløbs, sø- eller havbunden, som en del af det nationale overvågningsprogram NOVA-
2003 eller i forbindelse med regionale undersøgelser. 

Målte stoffer 
Der er primært undersøgt for stoffer med lav vandopløselighed og langsom 
nedbrydning: PAH’er, PCB og tungmetaller.  

Geografisk udstrækning 
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Den geografiske dækning for marine sedimenter omfatter alle amtets farvandsafsnit og 
belastningsforhold. Ferske sedimenter omfatter 7 vandløb og 8 søer, som 
belastningsmæssig dækker variationen i Århus Amt.Se tabellerne:  Ferskt sediment, og 
Marint sediment i bilagsdelen. Se kort i afsnittet: Hvor og hvad er der målt.

Biota (Muslinger og fisk) 
Dyrearter 
Ferske biota omfatter dammusling og de fire fiskearter aborre, gedde, ørred og ål. 
Marine biota omfatter blåmusling og de tre fiskearter torsk, skrubbe og ål.  

Vævstyper
Fiskene repræsenterer arter med forskelligt fedtindhold. Fedtindholdet har betydning for 
evnen til at binde stoffer som er meget lidt vandopløselige, fx tjærestoffer (PAH), PCB 
og DDT. Der er analyseret både på muskel- og levervæv afhængigt af, hvor stofferne 
akkumuleres.

Geografisk udstrækning 
Geografisk er dyrene indsamlet fra lokaliteter, hvor der også er foretaget 
sedimentundersøgelser. Se tabellerne: Ferskt biota og Marint biota i bilagsdelen.

Perkolat (data fra 1978-2003) 
Oprindelse 
Perkolat omfatter alle analyser af vand, der ledes bort fra deponeringsanlæg og kendte 
forureninger – reelle perkolatafledninger, pumpebrønde og afskærende dræn.  

Efterbehandling af perkolat

Perkolat ledes fra de forurenede områder til renseanlæg eller via forrensning til 
nedsivning i jorden. Indholdet af forurenende stoffer forventes således i en vis 
udstrækning nedbrudt i efterfølgende renseanlæg eller ved gennemsivning af jorden, 
inden det siver ud i vandmiljøet. Se tabellen: Perkolat i bilagsdelen.

Urenset og renset spildevand, (data fra 1999-2003) 
Måleprogrammer 
Resultaterne for alt spildevand stammer fra det nationale NOVA-2003-program og fra 
Århus Amts mange regionale undersøgelser af miljøfremmede stoffer i det overjordiske 
vandmiljø siden 1996 (se amtets hjemmeside om miljøfremmede stoffer).
Projekterne har fokuseret på skæbnen af en lang række stoffer fra indløb i 
renseanlægget til påvirkning af det ydre miljø.  

Skelnen mellem lav- og højteknologisk rensning 
Lavteknologisk rensning er her defineret som simple renseanlæg som højst har 
mekanisk-biologisk rensning eller mekanisk-kemisk rensning, herunder trikstanke, 
bassinanlæg og rodzoneanlæg. Højteknologiske renseanlæg har som minimum 
nitrifikation eller kemisk fældning i forlængelse af biologisk rensning.  

Andre fokusområder – nedsivningsanlæg og hormoner 
Projekterne om miljøfremmede stoffer i spildevand har også omfattet stoffernes skæbne 
under nedsivningsanlæg og udledning af hormonvirkende stoffer fra renseanlæg. 
Tabeller, se bilagsdelen med alle miljøfarlige stoffer i spildevand: Urenset spildevand,
Lavteknologisk renset spildevand og Højteknologisk renset spildevand.

Grænseværdier
De målte værdier er sammenholdt med lovfastsatte vandkvalitetskriterier, der skal være 
overholdt i det ydre miljø. Der kan derfor som regel regnes med en fortyndingsfaktor, 
men da denne varierer, er den ikke regnet med. 

Slam fra spildevand (data fra 1994-2003) 
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Udvalgte metaller

Kommunale indberetninger  
Langt dem størst datamængde om spildevandsslam stammer fra kommunernes 
indberetning om slam, der skal bruges som gødning på markerne. For at slammet må 
bruges som gødning, skal det overholde grænseværdier for 8 tungmetaller, for 
blødgøreren DEHP, for de vaskeaktive stoffer NPE og LAS og for summen af 9 PAH’er 
(tjærestoffer).  

Regionale undersøgelser 
De øvrige data stammer fra NOVA-2003-programmet for renseanlæg og i ganske lille 
udstrækning fra Århus Amts regionale undersøgelser. Her er der analyseret for langt 
flere stoffer end i de kommunale indberetninger. En opsummering af alle målte stoffer 
findes i tabellen: Slam fra spildevand, i bilagsdelen.

Grænseværdier
Grænseværdier anvendt i figurerne er de gældende for slam som udbruinges på 
landbrugsjord. Grænseværdierne er løbende skærpet siden 1996 (se afsnit her i rapporten
Grænseværdierne for slam kan både udtrykkes som mg pr. kg tørstof (TS) eller som mg 
pr. kg fosfor (gødningsværdien).  

Da der kun bruges koncentrationer pr. kg TS i denne rapport, og da nogle af målingerne 
er før skærpelserne af grænseværdierne, kan der forekomme tilsyneladende 
overskridelser i figurerne for slam, selv om den daværende grænseværdi er overholdt. 

Støv (udendørs partikler) (data fra 2000-2003) 
Svævestøv fra udendørsluft 
Analyserne af støv stammer fra prøver af svævestøv i udendørs luft, indsamlet på filtre 
med den mobile luftmålestation MUNIN over perioder på 2-3 uger. Læs mere om 
luftmålestationen MUNIN på Amtets hjemmeside.

Prøvelokaliteter 
Prøverne er indsamlet på 12 forskellige lokaliteter i det åbne land, ved større og mindre 
veje, i et villakvarter, i trafikerede vejkryds, i Grenå og i Århus Midtby. Prøverne er fra 
begyndelsen analyseret for 16 PAH'er. Siden er stofgrupperne naphthalener, metaller 
(op til 23), dioxiner og furaner, chlorphenoler, blødgørere, fosfortriestere og bromerede 
flammehæmmere efterhånden kommet til, så der er analyseret for op til 108 stoffer.Se 
tabellen: Støv i bilagsdelen.

Markjord (data fra 2000) 
Ét projekt 
Data stammer fra et enkelt projekt fra sommeren 2000 som skulle belyse effekten af 
udbringning af spildevandsslam på markjord. Der er taget prøver fra to marker før 
første udspredning af spildevandsslam og i en periode indtil et halvt år efter tilførslen.  

Målte stoffer 
Der er analyseret for en lang række parametre, svarende til NOVA-2003-programmet 
for slam, suppleret med organotinforbindelser og bromerede flammehæmmere. Se 
tabellen: Markjord i bilagsdelen.

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-milj-frem-stoffer-datagrundlag

UDVALGTE METALLER

Samlet vurdering af tungmetaller
Tungmetaller er en samlebetegnelse, som i denne sammenhæng 
omfatter: Arsen, cadmium, bly, krom, kobber, kviksølv, nikkel og 
zink. Stofferne er gennemgået i bilaget vist til højre. 

Se Bilagsdelen

Alle udvalgte 
metaller

Indhold: 
- Arsen 
- Cadmium 
- Bly  
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Forekomsten af tungmetaller er ikke et generelt problem, men 
der forekommer lokalt problemer med forhøjet indhold af arsen 
og nikkel i grundvand. Kviksølv i spildevandsslam og bly og 
kobber i fersk overfladevand. 

Oprindelse
Metallerne anvendes i mange sammenhænge, herunder i 
farvestoffer, legeringer og i tekniske installationer som 
kobberrør. Visse metaller forekommer naturligt i forholdsvis høje koncentrationer 
indlejret i geologiske formationer, hvor fra de frigives til grundvandet f.eks. arsen og 
nikkel. 

Forekomsten af tungmetaller er generelt godt undersøgt i samtlige matricer, men med 
forskellig intensitet. Det største antal analyser (> 1000) findes på grundvand og 
spildevandsslam, matricer hvortil der er knyttet grænseværdier.  

To udvalgte tungmetaller er karakteriseret på tværs af de matricer, hvori de er 
undersøgt: Arsen og Cadmium.

Karakterisering
Grundvand
Indholdet af tungmetaller i rent grundvand er kun undtagelsesvist registreret over de 
fastsatte grænseværdier, dog er der for arsen en overskridelse i mere end 5 % af 
målingerne. I forurenet grundvand er det typisk, at mere end 25 % af målingerne ligger 
over grænseværdierne for drikkevand. Belastningen af dette grundvand skyldes primært 
nedsivning fra forurenede grunde og depoter. 

Ferske vande
I fersk overfladevand overskrides vandkvalitetskriteriet kun undtagelsesvis i mere end 5 
% af analyserne (bly), mens der i marint vand ikke er målt koncentrationer over 
kvalitetskravene.  

Det marine miljø og sedimenter
Når tungmetaller via vandløbene når havet sker der en udfældning, og metallerne 
bindes primært til organiske partikler som sedimenterer ud. I marine sedimenter er 
mere end 50 % af koncentrationerne på et niveau som svarer til ubetydelig forurenet. 
45 % af målingerne har et koncentrationsniveau som svarende til moderat belastning og
< 5 % er markant forurenet (SFT, 1998).  Der findes ikke nutidige målinger af 
tungmetaller fra ferskvands sedimenter. 

Prøvetagning af marint sediment fra Århus Bugt

- Krom 
- Kobber  
- Kviksølv 
- Nikkel 
- Zink 
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Arsen

Fisk og muslinger
I fisk og muslinger optages visse tungmetaller aktivt, fx zink og kobber, fordi de er 
nødvendige i en række enzymsystemer, mens de øvrige tungmetaller generelt virker 
som cellegifte. 

Metallerne bly og nikkel optages kun i ringe grad af både ferskvands og marine 
organismer, mens cadmium og kviksølv akkumuleres i især marine organismer. Der er 
således en generelt tendens til, at marine organismer optager væsentlig højere 
koncentrationer af tungmetaller end ferskvands organismer.  

Vandets kredsløb
Tungmetallers kredsløb, fra grundvandet pumpes op, forbruges og forurenes, og til de 
ender i sediment eller dyr kan beskrives på baggrund af de enkelte matricers 
medianværdier. Vand belastes fra 2 gange (arsen) til 280 gange (kviksølv), fra det som 
rent grundvand pumpes op, og efter brug ledes til et rensningsanlæg.  

Perkolat og støv
Som kilde til denne belastning kan bl.a. nævnes udsivningen af perkolat fra lossepladser 
og røg fra forbrændingsprocesser med efterfølgende nedfald af støv på befæstede 
arealer.

Spildevand
På højteknologiske rensningsanlæg fjernes fra 25 % (arsen) til 90 % (kobber), som til 
gengæld opkoncentreres i spildevandsslammet, idet metallerne ikke nedbrydes. Denne 
opkoncentrering indebærer, at grænseværdierne undtagelsesvis overskrides. For 
kviksølv dog i mere end i 5 % af analyserne. Slam med overskredne grænseværdier 
deponeres eller brændes af. Derved giver det anledning til ny perkolatdannelse fra 
aske/slaggedepot, eller til støvforurening.   

Påvirkning fra kilde til vandets kredsløb
Udledningen af det rensede spildevand bidrager til niveauet i recipienterne. I ferskvand 
er koncentrationerne af bly og kobber i mere end 5 % af målingerne over 
vandkvalitetskriteriet. I havet akkumuleres tungmetallerne i sedimentet, hvor de bindes 
til det organiske materiale.  

I fisk og muslinger akkumuleres bly og nikkel ikke i væsentlig grad, mens cadmium 
akkumuleres primært i de marine organismer og kviksølv primært i ferske dyr.   

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basis-2004-miljofrem-stoffer-udvalgte-metaller

ARSEN

Samlet vurdering
Arsen er det af tungmetallerne som er undersøgt i færrest 
matricer, idet der ikke findes målinger for sediment og biota. 
Arsen er primært et problemstof i forbindelse med grundvand, 
samtidigt med, at det kun i ringe grad frarenses i selv 
højteknologiske rensningsanlæg. 

Se bilagsdelen

Alle udvalgte 
metaller

Indhold: 
- Arsen 
- Cadmium 
- Bly  
- Krom 
- Kobber  
- Kviksølv 
- Nikkel 
- Zink 
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Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

Karakterisering
Arsen er påvist i mere end 90 % af grundvandsprøverne, og i mere end 5 % af 
analyserne ligger koncentrationen over grænseværdien på 5 μg/l. Forekomsten af høje 
værdier skyldes primært afsmitningen fra visse geologiske formationer, hvor arsen 
naturligt forekommer. Link til As-rapport.

I forurenet grundvand er mere end 25 % af fundene over 5 μg/l. Forureningerne kan 
dels stamme selve grundvandssedimenterne, hvor tidligere gennemiltede lag under 
depoter udsættes for stærkt reducerende forhold fra de nedsivende stoffer, hvorefter 
arsen frigøres fra jernoxiderne når disse reduceres. Dels kan arsen frigives fra 
imprægneringsmidler i deponeret træ. 

I fersk overfladevand overskrides vandkvalitetskriteriet (4 μg/l) kun undtagelsesvist. I 
marint vand forekommer der ikke målte koncentrationer over vandkvalitetskriteriet. Der 
findes ikke målinger fra ferske og marine sedimenter, samt fra ferske og marine 
organismer. 

Påvirkning
Udover den naturlige forekomst i de geologiske formationer sker der arsenudsivning fra 
slagge- og flyveaskedepoter i områder uden drikkevandsinteresser samt fra forurenede 
grunde. 

Vandkredsløbet for arsen kan beskrives på baggrund af de enkelte matricers 
medianværdier. 
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Cadmium

Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

Fra grundvandet oppumpes, og til vandet når rensningsanlæg, er der sket en mindre 
stigning i indholdet af arsen. I rensningsanlæg reduceres indholdet kun med 25 %, 
hvilket betyder, at koncentrationen i spildevandsslammet er forholdsvist lavt.  

Det afledte spildevand har en koncentration af arsen, som ligger under 
vandkvalitetskriteriet, og bidrager således ikke til en kritisk belastning. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-miljofremmede-stoffer-arsen

CADMIUM

Samlet vurdering
Cadmium er ikke et problem i rent grundvand, men forekommer 
med forholdsvis høje koncentrationer i forurenet grundvand. I 
overfladevand er der ikke fundet overskridelse af 
vandkvalitetskriteriet. Cadmium akkumuleres til gengæld 
primært i marine dyr.  

Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

Se bilagsdelen

Alle udvalgte 
metaller

Indhold: 
- Arsen 
- Cadmium 
- Bly  
- Krom 
- Kobber  
- Kviksølv 
- Nikkel 
- Zink 
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Udvalgte pesticider

Karakterisering
Forekomst af cadmium generelt godt undersøgt i grundvand og perkolat (> 1000 
analyser), hvor det er påvist i ca. halvdelen af prøverne. I spildevand og sediment er 
fund-% mellem 90 og 100 %, mens der i biologisk materiale er 20 % fund. 

Indholdet af cadmium i rent grundvand er ikke registreret over grænseværdien på 2 
μg/l, mens der i forurenet grundvand i mere end 25 % af analyserne er fundet 
koncentrationer større end 2 μg/l.  

I fersk overfladevand overskrides vandkvalitetskriteriet (5μg/l) ikke. I marint vand er 
der ikke målt koncentrationer over kvalitetskravet (2,5μg/l).  

Der findes ikke målinger fra ferske sedimenter. I marine sedimenter er mere end 25 % 
af målingerne over kvalitetsklasse I (< 250 μg/kg), og resten svarer til tilstandsklasse II 
(< 1.000 μg/kg).  

For biota i ferskvand er der ikke påvist cadmium over detektionsgrænsen (50μ/g kg ts.). 
For marint biota er samtlige målinger svarende til tilstandsklasse I (2.000 μg/kg). 

Påvirkning
Cadmiums kredsløb fra grundvand til biota kan beskrives på baggrund af de enkelte 
matricers medianværdier.  

Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

Vand belastes med cadmium med en koncentrationsforøgelse på ca. 14 gange fra det 
som rent grundvand ledes til rensningsanlæg. På rensningsanlæg fjernes cadmium til et 
niveau under detektionsgrænsen. Til gengæld opkoncentreres cadmium i 
spildevandsslammet.  

I ferskvand og i havet er indholdet som i grundvandet. Cadmium akkumuleres i det 
marine sediment, hvor det bindes til det organiske materiale.  

I organismer akkumuleres cadmium i væsentlig højere grad i marine dyr (80 μg/kg) end 
i dyr som lever i ferskvand, hvor der således ikke er påvist cadmium over 
detektionsgrænsen på 10 μg/kg. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-miljofremmede-stoffer-cadmium

Udvalgte pesticider

Se bilagsdelen 
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Atrazin

UDVALGTE PESTICIDER

Mange analyser i grundvand
På grundvandsområdet har der været en omfattende 
analyseindsats med hensyn til pesticider. I alt 112 stoffer er undersøgt i sammenlagt 
knap 104.000 enkeltanalyser. Heraf er der påvist enkeltstoffer i ca. 3 % af prøverne.  

Kun et mindre antal stoffer er fundet over grænseværdien på drikkevand på 0,1 μg/l, og 
de fleste undersøgte pesticider er slet ikke påvist i nogen af prøverne. BAM udgør langt 
hovedparten af alle overskridelser.  

Få prøver fra andre matricer
Derudover er der analyseret i størrelsesorden 100-300 prøver for pesticider i forurenet 
grundvand og vandløb og ca. 10 analyser på søprøver. Der er ikke analyseret for 
pesticider i sedimenter og jord, samt biota og spildevandskredsløbet. 

3 udvalgte pesticider er karakteriseret på tværs af de matricer, hvori de er undersøgt i 
Århus Amt:  

Atrazin,  BAM, Glyphosat.

- Atrazine 
- Bam 
- Glyphosat 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-miljofrem-stoffer-udvalgte_pesticider

ATRAZIN

Atrazin er fundet med nogenlunde samme medianværdi i grundvand og ferskvand, 
nemlig omkring 0,05 μg/l. Der er dog i vandløb fund i 7 % af prøverne mod 3 % i 
grundvandet, og antallet af prøver med indhold over 0,1 μg/l er markant større i 
vandløb end i grundvand. Der er ét fund omkring detektionsgrænsen på 0,01 μg/l i 
havvand ud af i alt 12 vandprøver.  

Det er bemærkelsesværdigt, at den påvirkede del af grundvandet har nogenlunde 
samme koncentrationsfordeling som den påvirkede del af vandløbene.  Dette viser at 
Atrazin kun i meget begrænset omfang nedbrydes i miljøet. Stoffet er i dag forbudt i 
Danmark. 

Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-miljofrem-stoffer-pesticider-atrazin
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BAM

Glyphosat

BAM

Mange lukkede drikkevandsboringer
BAM er det pesticid, der har givet flest problemer for vandværkerne med mange 
lukkede vandværksboringer til følge. BAM er et nedbrydningsprodukt fra det nu forbudte 
totalukrudtsmiddel Diclobenil, anvendt i fx Prefix.  

Hyppige fund
BAM er analyseret i grundvand samt vandløb og søer. Stoffet optræder meget hyppigt i 
vandløbsanalyser, i næsten ¾ af alle prøverne, i modsætning til grundvand, hvor det 
optræder i ca. 1/3 af alle prøver. Der er dog ikke fundet højere koncentrationer af BAM i 
vandløb og søer end i grundvand.  

Tværtimod ses de højeste koncentrationer i grundvandet, hvor der i 5 % af alle 
analyserne er fundet et indhold over grænseværdien for drikkevand i "rent grundvand" 
og for omkring 30 % af analyserne i "forurenet grundvand". I søer og vandløb ses stort 
set ingen analyser med så høje BAM indhold. BAM optræder således i et helt andet 
mønster end fx Glyphosat og Atrazin.  

Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

Skævhed i datamaterialet for grundvand
Det reelle omfang af BAM i grundvandet er i denne analyse overvurderet noget, da 
opgørelsen er lavet på antal analyser og ikke antal prøvesteder. Der er typisk lavet flere 
BAM analyser, de steder hvor der først én gang er fundet BAM, i modsætning til 
boringer, hvor der ikke i første omfang er fundet BAM. Boringer uden fund er ofte ikke 
analyseret igen. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-miljofremm-stoffer-pesticider-bam

Glyphosat

Hyppige fund i vandløb
Glyphosat er især fundet i vandløb og søer, hvor det optræder i hver 2. - 3. vandprøve. 
I vandløb ligger de typiske koncentrationer omkring 0,05 μg/l, dvs. under 
grænseværdien for drikkevand.  
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Udvalgte organiske stoffer

Få fund i grundvand
I grundvand er der ganske få sporadiske fund tæt ved detektionsgrænsen på 0,01 μg/l. 
Med en samlet mængde analyser i grundvandet på knap 800 kan det ikke udelukkes, at 
der i et vist omfang er tale om falske positiver. Der er ikke påvist glyphosat i forurenet 
grundvand ved lossepladser og andre forurenede grunde. 

Fordeling bekræfter fysisk-kemiske egenskaber
Fordelingen af fund for glyphosat er i god overensstemmelse med de fysisk-kemiske 
egenskaber for stoffet, idet glyphosat binder sig meget stærkt til jordpartiklerne, og 
dermed kan føres til vandløb og søer med partikulært stof, men i langt mindre grad vil 
ende i grundvandet. Dette giver en helt anden fordeling af stoffet i miljøet 
sammenlignet med tungtnedbrydelige, letopløselige pesticider som BAM og Atrazin 

Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-miljofremm-stoffer-pesticider-glyphosat

UDVALGTE ORGANISKE STOFFER

Mange forskellige stoffer
Der er i Århus Amts mange undersøgelser af miljøfremmede 
stoffer i miljøet kigget efter en meget lang række af organiske 
stoffer. Oprindelsen af stofferne er meget forskellig – 
opløsningsmidler, vaskeaktive stoffer, tilsætningsstoffer til plast, 
olier mm., affaldsstoffer fra forbrænding, indholdsstoffer i 
olieprodukter og egentlige, målrettede giftstoffer.  

De udvalgte stoffer
På siderne herunder gennemgås enkelte af stofferne: BTX og 
naphthalen er opløsningsmidler og findes i nogle olieprodukter, 
DEHP og TCPP er tilsætningsstoffer for plast mm., tjærestoffer 
(PAH’er) er overvejende affaldsstoffer fra forbrænding, og NPE er 
overvejende vaskeaktive stoffer. Et eksempel på et målrettet 
giftstof er TBT (tributyltin). 

To udvalgte stofgrupper er karakteriseret på tværs af de matricer, hvori de er 
undersøgt. Se bilagsdelen for: Tjærestoffer PAH og Klorerede opløsningsmidler.

Grænseværdier
Kun få stoffer overskrider de gældende grænseværdier – i de flestes tilfælde, fordi de 

Se bilagsdelen.

Alle organiske 
stoffer

Indhold: 
- Tjærestoffer 
(PAH) 
- Naphthalener 
- Benzen, Toluen, 
Xylener (BTEX)  
- Blødgørere (DEHP) 
- Detergenter-
Nonylphenoler 
(NPE)
- Fosfortr iestere 
(TCPP) 
- Klorede
opløsningsmidler 
- Trichlorethylen 
- Tetrachloret- 
hylen 
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Tjærestoffer (PAH)

vitterlig ikke udgør et miljøproblem i sig selv. For nogle få stoffer er det dog i lige så høj 
grad fordi, der ikke findes grænseværdier; gjorde der det, ville de sandsynligvis være 
overskredet.

Tjærestofferne (PAH’er) udgør ifølge denne sammenstilling et væsentligt miljøproblem i 
mange af de undersøgte matricer. Nogle af tjærestofferne er meget giftige, nogle anses 
for kræftfremkaldende, og mange af dem er svært nedbrydelige og ophobes i 
fødekæden.  

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-miljofrem-stoffer-udvalgte-org-stoffer

TJÆRESTOFFER (PAH)

De PolyAromatiske Hydrocarboner (PAH), også kaldet 
tjærestoffer, er en stor gruppe af stoffer med to til seks 
benzenringe, som hovedsagligt dannes ved ufuldstændig 
forbrænding af organisk materiale. PAH findes i tjære-, olie- og 
benzinprodukter og i fx udstødningsgas fra biler.  

En række PAH-forbindelser er erkendt kræftfremkaldende, bl.a. 
benz(a)pyren. Andre PAH-forbindelser er under mistanke for at 
være kræftfremkaldende.  

Der skelnes mellem tunge PAH-forbindelser, som er meget 
langsomt nedbrydelige og stort set uopløselige i vand, og lette 
PAH-forbindelser, som lettere nedbrydes, og som er lidt 
vandopløselige.  

Der er analyseret et varierende antal PAH i hver prøve – i nogle prøver kun to-tre 
stykker, i andre prøver op til 35 forskellige. Som typestof for PAH’erne er valgt summen 
af 9 stoffer, der er lovfastsat i reglerne om slam til landbrugsjord. 

PAH-sum
Samlet vurdering
PAH-sum er analyseret i alle matricer og er dermed nok den mest velbeskrevne 
parameter i denne sammenstilling. Stofgruppen findes i overalt undtagen i rent 
grundvand.  

De meget høje koncentrationer i de fast matricer i forhold til de vandige matricer 
bekræfter, at PAH-sum er tungtopløselig, hvilket også er forklaringen på, at det ikke er 
fundet i det rene grundvand.  

Forekomst og koncentrationer i biota bekræfter desuden, at PAH bioakkumuleres 
kraftigt.  

På baggrund af disse egenskaber og de mange overskridelser af vandkvalitetskriterier 
må PAH-sum anses for at være meget problematisk i overfladevandssammenhæng. 

Karakterisering
Stort set alle prøver af overfladevand overskrider vandkvalitetskriteriet for PAH’er. 

Se bilagsdelen.

Alle organiske 
stoffer

Indhold: 
- Tjærestoffer 
(PAH) 
- Naphthalener 
- Benzen, Toluen, 
Xylener (BTEX)  
- Blødgørere (DEHP) 
- Detergenter-
Nonylphenoler 
(NPE)
- Fosfortr iestere 
(TCPP) 
- Klorede
opløsningsmidler 
- Trichlorethylen 
- Tetrachloret- 
hylen 
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Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

PAH-sum er fundet i så godt som alle prøver af regnvand, marint vand, sedimenter og 
biota, i 1/3 af prøverne af forurenet grundvand og søer og i en 1/5 af prøverne fra 
vandløb.  

PAH’erne er ikke fundet i rent grundvand, sandsynligvis som en følge af, at det er stort 
set uopløseligt i vand og derfor ikke når ned til grundvandet. 

Niveauerne i overfladevandene ligger grupperet omkring 0,01 μg/l, mens sedimenterne 
omtrent ligger en faktor 100.000 højere, omkring 1.000 μg/kg TS. Biota ligger begge 
omkring knap 100 μg/kg VV.  

Påvirkning
PAH’erne er fundet i alle prøver af perkolat, urenset spildevand, spildevandsslam, støv 
og markjord, mens der er fundet PAH-sum i ca. 2/3 af det lavteknologisk rensede 
spildevand og i ca. 1/8 af det højteknologisk rensede spildevand.  

Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

Niveauet i spildevandsslam er mere end 1.000 gange højere end i urenset spildevand og 
i alle tilfælde over afskæringsværdien for slam til jordbrug. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-tjarestoffer-pah
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Klorerede opløsningsmidler

KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER

Klorerede opløsningsmidler er kemiske stoffer som 
trichlorethylen, tetrachlorethylen, tetraklorkulstof, kloroform mv. 
I faglitteraturen kaldes de "Halogenerede alifatiske kulbrinter", 
og der anvendes en lang række forskellige mere eller mindre 
præcise forkortelser og navne. Fx kaldes trichlorethylen ofte for 
TCE.  

Stofferne anvendes i industrien som affedtningsmidler, og ikke 
mindst fra renserivirksomheder har der været mange større 
udslip, hvor store mængder af disse stoffer er endt i 
grundvandet, der da også er den del af det ydre miljø, hvor de 
højeste koncentrationer er fundet. 

Samlet vurdering 
Der er analyseret for stofferne i grundvand og overfladevand 
samt i spildevandskredsløbet. Der er ingen data fra jord, sedimenter og biota. Der er 
udført omkring 1000 analyser i såvel "rent grundvand" som "forurenet grundvand", 
mens der er omkring 50 analyser fra vandløb og under 10 fra hav. 

Forekomsten i grundvand er lokaliseret til en række forurenede grunde, hvor der er 
udført mange analyser, mens disse stoffer ikke kan påvises i langt hovedparten af 
grundvandsmagasinerne.  

Under visse geologiske forhold er der meget lave koncentrationer af naturligt 
forekommende klorerede forbindelser, med koncentrationer typisk under 0,1 μg/l.  

De langt lavere koncentrationer i spildevandskredsløbet viser, at de forurenede grunde 
formentlig er langt den vigtigste påvirkning af vandkredsløbet med de klorerede 
opløsningsmidler.  

Trichlorethylen

Karakterisering 
Koncentrationsfordelingen af trichlorethylen i prøver med fund er den samme i både 
rent og forurenet grundvand, med værdier op over 5 μg/l. Derimod er indholdet i 
vandløb meget lavt, med værdier tæt på detektionsgrænsen.  

Se bilagsdelen.

Alle organiske 
stoffer

Indhold: 
- Tjærestoffer 
(PAH) 
- Naphthalener 
- Benzen, Toluen, 
Xylener (BTEX)  
- Blødgørere (DEHP) 
- Detergenter-
Nonylphenoler 
(NPE)
- Fosfortr iestere 
(TCPP) 
- Klorede
opløsningsmidler 
- Trichlorethylen 
- Tetrachloret- 
hylen 
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Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

At der er tale om nogenlunde ens koncentrationsfordelinger i de to grupper af 
grundvand, viser blot at der, hvor der er forurenet med trichlorethylen, optræder de 
viste koncentrationsniveauer. Fundhyppigheden i de boringer der har betegnelsen " 
forurenet grundvand" er omkring 30 %, mens fundhyppigheden i det "rene" grundvand 
er 3 %.   

Det " rene grundvand" er typisk vandforsyningsboringer og undersøgelsesboringer der 
ikke er særligt mistænkt for en forurening, og som ikke er del af anlæg knyttet til 
forurenede lokaliteter. Trichlorethylen er generelt ikke fundet i almindeligt grundvand. 

Påvirkning 
I spildevandskredsløbet optræder trichlorethylen i langt lavere koncentrationer med 
medianværdier omkring 0,1 μg/l, hvilket er langt lavere end i påvirket grundvand, skønt 
der i urenset spildevand er fundet C i samtlige analyser.  

Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

Fundhyppigheden i renset spildevand er markant lavere end i urenset spildevand, 
hvilket viser der sker en vis fjernelse af stoffet på rensningsanlægget. Der kan være tale 
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om nedbrydning, adsorption til slam i renseanlægget eller at stoffet fordamper fra 
beluftningsanlæggene, idet tetrachlorethylen et meget flygtigt stof. 

Tetrachlorethylen

Karakterisering 
Koncentrationsfordelingen af tetrachlorethylen i prøver med fund er den samme i både 
rent og forurenet grundvand, med værdier op over 100 μg/l. Derimod er indholdet i 
vandløb meget lavt, med værdier tæt på detektionsgrænsen.  

Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

At der er tale om nogenlunde ens koncentrationsfordelinger i de to grupper af 
grundvand, viser blot at der, hvor der er forurenet med tetrachlorethylen, optræder de 
viste koncentrationsniveauer. Fundhyppigheden i de boringer der har betegnelsen " 
forurenet grundvand" er omkring 40 %, mens fundhyppigheden i det "rene" grundvand 
er 9 %.   

Det "rene grundvand" er typisk vandforsyningsboringer og undersøgelsesboringer der 
ikke er mistænkt for en forurening og som ikke er del af anlæg knyttet til forurenede 
lokaliteter. Tetrachlorethylen er generelt ikke fundet i almindeligt grundvand. 

Påvirkning 
I spildevandskredsløbet optræder tetrachlorethylen i langt lavere koncentrationer med 
medianværdier omkring 0,1 μg/l, hvilket er langt lavere end i påvirket grundvand. 
Samtidig er der i urenset spildevand fundet tetrachlorethylen i samtlige analyser.  
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Andre udvalgte stoffer

Se afsnittet: Principper for udarbejdelse af figurer.

Fundhyppigheden i renset spildevand er markant lavere end i urenset spildevand, 
hvilket viser der sker en vis fjernelse af stoffet på rensningsanlægget. Der kan være tale 
om nedbrydning, adsorption til slam i renseanlægget eller at stoffet fordamper fra 
beluftningsanlæggene, idet tetrachlorethylen et meget flygtigt stof. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-miljofremm-stoffer-klorerede-oplosningsmidler

ANDRE UDVALGTE STOFFER

Ud over de stoffer, der på grund af deres omfattende 
datamateriale eller hyppige forekomster i miljøet er udvalgt i 
denne rapport, foreligger der også interessante resultater for 
stoffer eller stofgrupper, der kun er analyseret i mindre omfang, 
fx i forbindelse med konkrete effekter. Dette gælder for 
steroidhormoner fra kvinder og tributyltin i skibsmaling. Andre 
stoffer er gennemgået i bilaget vist til højre. 

Steroidhormoner 
Steroidhormoner er naturlige og kunstige hormoner, fx kvindeligt 
kønshormon og p-pillehormon. Hormonerne stammer 
sandsynligvis overvejende fra kvinder, og de når vandmiljøet 
med mere eller mindre renset husspildevand. 

Hormonerne i vandmiljøet virker selv i ekstremt lave 
koncentrationer (ng/l, milliarddele gram/l) på fisks 
kønsudvikling. Hanfisk kan danne æg i testiklerne og begynde at 
producere et blommesækprotein, som ellers kun hunfisk normalt 
producerer. 

I Århus Amt er der målt for tre steroidhormoner: Østrogen (17ß-
østradiol, naturligt kvindeligt kønshormon), ethinyløstradiol (p-
pillehormon) og østron (nedbrydningsprodukt af østrogen).  

Analyserne er lavet på spildevand, vandløbsvand og søvand i 
forbindelse med undersøgelser af hormonforstyrrende effekter 
hos fisk i vandløb og søer (se rapporten om fisk og 
hormonforstyrrelser her). Desuden er der lavet enkelte 

Se bilagsdelen.
Alle andre 
udvalgte stoffer

Indhold:
- Steroidhormoner 
- Organotin 
- Bromerede 
flammehæmmere 
- Andre Pestic ider  
- Chlorphenoler 
- Dioxin og Furaner 

Yderligere 
informationer ti l 
ovennævnte:

Rapport om 
hormonundersøgelse

(TBT) og intersex 
hos strandsnegle

Intersex og andre 
effekter (skal le og 
bækørred) 

Østrogene stoffer i  
Voel Bæk og t i l løb 

Pestic id 
undersøgelser

Pestic ider i  
grundvand 1998-
1999 
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Prioriterede stoffer

supplerende målinger af i Voel Bæk og opland (se Voel Bæk-
rapporten her). 

Organotin 
Tributyltin - TBT 
TBT anvendes som biocid i bundmaling til skibe, samt som imprægneringsmiddel til træ.  

Stoffet nedbrydes under iltede forhold ved fraspaltning af butylgrupper til stofferne DBT 
og MBT. 

Hver time året rundt ankommer eller forlader et erhvervsfartøj Århus Havn. Den 
beregnede TBT-frigivelse fra denne skibstrafik udgør ca. 290 kg pr. år (se rapport om 
TBT og intersex her). 

TBT er hormonforstyrrende 
TBT virker ved selv lave koncentrationer hormonforstyrende på en række havsnegle. 
Hunsnegle udvikler på grund af denne påvirkning hanlige kønskarakterer benævnt som 
imposex og intersex. Desuden har TBT den egenskab at det optages i dyr og planter og 
akkumuleres i den marine fødekæde. 

TBT i blåmuslinger er faldende 
Indholdet af TBT i blåmuslinger fra Århus Bugt er siden 1998 undersøgt årligt samtidig 
med at effekten på snegle er undersøgt i en afstand på op til 14 km fra Århus Havn. 

Resultaterne viser i perioden 1998 - 2003 en klar faldende tendens for indholdet af TBT 
i muslinger. Indholdet af TBT i muslinger fra stationen nærmest Århus Havn er i 
perioden 1998 til 2003 blevet reduceret fra 22 μg TBT-Sn/kg friskvægt til 5 μg TBT-
Sn/kg friskvægt. 

Det er overraskende, at TBT belastningen er faldende nærmest Århus Havn, idet Århus 
Havn er udvidet væsentlig siden 1998. Udviklingen kunne tyde på, at TBT baseret 
bundmaling er under udfasning til fordel for malingstyper med andre aktive stoffer. 

Fortsat udbredte hormoneffekter
Faldet i TBT belastningen målt i blåmuslingerne afspejler sig ikke i et tilsvarende fald i 
frekvensen af snegle med imposex hvilket skyldes, at effektniveauet ligger lavt. Der er 
derfor sat et lavt krav til vandkvalitet på 0,001 μg/l TBT.  

Resultaterne af undersøgelsen af imposex hos sneglen dværgkonk viser, at frekvensen 
af imposex hos dværgkonk i Århus Bugt var fortsat er udbredt. Der kan fortsat 
registreres en klar gradient fra Århus Havn.  

I Århus Bugt var der i 2003 på stationen 2 km nord for Århus Havn en frekvens af 
imposex på 100 %. På station 2, ca. 6 km fra Århus Havn var frekvensen af imposex på 
85 %, medens der på station 3, ca. 14 km fra Århus Havn, var 50 % påvirkede. 

Resultaterne fra perioden 1998 til 2003 viser en næsten uforandret forekomst af 
imposex på de undersøgte stationer. 

Pestic ider i  
grundvand 1999 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-andre-udvalgte-stoffer

PRIORITEREDE STOFFER

i Vandrammedirektivet, og status i Århus Amt 

I EU er 33 miljøfarlige stoffer prioriterede som specielt farlige i vandmiljøet. Se tabellen 
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Økonomisk analyse

side 127: Prioriterede stoffer. De enkelte EU-lande har derfor en speciel forpligtigelse til at 
overvåge vandmiljøet og iværksætte handlingsplaner, så udledninger af disse stoffer 
ophører over en 20-årig periode – det såkaldte generationsmål.  

Hvilke stoffer er prioriterede? 
Gruppen af stoffer omhandler tre tungmetallerne (bly, cadmium, og kviksølv) samt 30 
organiske miljøgifte. Se tabellen på side 127: Prioriterede stoffer. 

Hvilke prioriterede stoffer er målt i Århus Amt? 
Af de 33 stoffer er der i Århus Amt foretaget målinger på 31 stoffer i en eller flere de 17 
matricer. I matricerne overfladevand og grundvand findes der data for 28 stoffer.  

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-prioriterede-stoffer

ØKONOMISK ANALYSE

Basisanalysen skal indeholde en økonomisk analyse som skal belyse: 

1. Princippet om omkostningsdækning ved forsyningspligtydelser  
2. Kombination af foranstaltninger vedrørende vandanvendelser, der er mest 

omkostningseffektive og kan medtages i indsatsprogrammet. 

Miljøministeriet har vurderet, at der allerede er fuld dækning af omkostningerne ved 
såvel vandforsyning som spildevandsrensning. Dette vil blive rapporteret på nationalt 
niveau til EU. 

Med hensyn til 2. har ministeriet vurderet, at den alene kan laves generelt for de mest 
sandsynlige foranstaltninger. 

Det er derfor ikke krav om en økonomisk analyse for hvert vanddistrikt. 

http://www.aaa.dk/aaa/nm-basisanalyse-2004-okonomisk-analyse
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Basisanalyse 2004
Fordelingen af søer i de 3 afstrømningsområder og i hele vanddistriktet                                                                              side 115

ARHUS AMT
SEPTEMBER 2004 

O

AA

Afstrømningsområde Randers Fjord
Antal søer 

i alt 
Samlet 

søareal, ha
Antal målsatte 

søer
Søareal af målsatte 

søer
Søareal Antal Areal, ha Antal ha Antal ha Antal Areal, ha Antal ha Antal ha Antal ha Antal ha
> 5 ha 65 6850 3 27,9 1 7,9 2 23,6 41 5738,5 13 986,5 5 65,3
1-5 ha 40 99 3 7,3 6 15,3 2 3,7 17 42,2 1 3,4 8 19,3 1 1 2 6,5
0,1-1,0 ha 11 7
0,01-0,1 ha 0 0
Sum afstrømningsområde Randers Fjord 116 6956 6 35,2 7 23,2 4 27,3 58 5780,7 14 989,9 13 84,6 1 1 2 6,5

Afstrømningsområde Kattegat
Antal søer 

i alt 
Samlet 

søareal, ha
Antal målsatte 

søer
Søareal af målsatte 

søer
Søareal Antal Areal, ha Antal Areal, Antal Areal, Antal Areal, ha Antal Areal, Antal Areal, Antal Areal, Antal Areal, 
> 5 ha 10 604 8 534,4 2 69,2
1-5 ha 6 16 2 4,2 4 11,5
0,1-1,0 ha 4 2
0,01-0,1 ha 0 0
Sum afstrømningsområde Århus Bugt 20 622 0 0 0 0 0 0 10 538,6 2 69,2 4 11,5 0 0 0 0

Afstrømningsområde Århus Bugt
Antal søer 

i alt 
Samlet 

søareal, ha
Antal målsatte 

søer
Søareal af målsatte 

søer
Søareal < Antal Areal, ha Antal ha Antal ha Antal Areal, ha Antal ha Antal ha Antal ha Antal ha
> 5 ha 8 696 6 314,7 1 372 1 9
1-5 ha 6 14 6 13,7
0,1-1,0 ha 2 1,4
0,01-0,1 ha 0 0
Sum afstrømningsområde Århus Bugt 16 711 0 0 0 0 0 0 12 328,4 1 372 1 9 0 0 0 0

Vanddistrikt 70, Århus
Antal søer 

i alt 
Samlet 

søareal, ha
Antal målsatte 

søer
Søareal af målsatte 

søer
Søareal Antal Areal, ha Antal Areal, Antal Areal, Antal Areal, ha Antal Areal, Antal Areal, Antal Areal, Antal Areal, 
> 5 ha 105 8523 83 8149,3 3 27,9 1 7,9 2 23,6 55 6587,6 16 1427,7 6 74,3 0 0 0 0
1-5 ha 293 571 52 128,7 3 7,3 6 15,3 2 3,7 25 60,1 1 3,4 12 30,8 1 1 2 6,5
0,1-1,0 ha 3720 974 17 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,01-0,1 ha 6758 321 0 0

Sum Vanddistrikt 70 10876 10389 152 8288,4 6 35,2 7 23,2 4 27,3 80 6647,7 17 1431 18 105,1 1 1 2 6,5

Type 2 Type 5 Type 6
Ikke 

typologiseretType 9 Type 10 Type 13 Type 14

Type 10 Type 13 Type 14
Ikke 

typologiseretType 2 Type 5 Type 6 Type 9

Type 10 Type 13 Type 14
Ikke 

typologiseretType 2 Type 5 Type 6 Type 9

Type 2 Type 5 Type 6
Ikke 

typologiseretType 9 Type 10 Type 13 Type 14



Basisanalyse 2004
Stærkt modificerede vandområder                                                                                                                         side 116

ARHUS AMT
SEPTEMBER 2004

O

AA

Århus Amt - Vanddistrikt 70
Stærkt modificeret vandområde Hovedvandskel Areal

Type Tidligere tilstand Årsag til fysisk modifikation

ha

Afstrømningsområde Randers Fjord
Bredvad Sø Gudenå Syd 18,0 9 Vandløb Opstemning, vandkraft
Naldal Sø Gudenå Syd 13,0 10 Vandløb Opsremning, vandkraft
Sø ved Bæklund Gudenå Syd 1,0 9 Sø/vandløb Gravet
Vestbirk Sø Gudenå Syd 11,0 9 Vandløb Opstemning, vandkraft
Ry Marina Gudenå Midt 2,4 9 Sø Havneanlæg
Klostermose Gudenå Midt 1,5 13 Sø Tørvegravning
Kolsø Gudenå Midt 1,4 9 Sø Tørvegravning
Mariesminde Sø Gudenå Midt 1,2 13 Sø Tørvegravning
Ris Mose Gudenå Midt 3,2 9 Sø Tørvegravning
Ry Møllesø Gudenå Midt 39,6 9 Vandløb Opstemning, mølledrift
Skanderborg sejl- og motorbådsklub Gudenå Midt 1,5 9 Sø Havneanlæg
Vejlbo Mose Gudenå Midt 3,2 5 Sø Tørvegravning
Vrads Sande Sø Gudenå Midt 4,6 5 Sø Tørvegravning
Schoubyes Sø Gudenå Nord 3,0 9 Sø Gravet
Tange Sø Gudenå Nord 540,0 9 Vandløb Opstemning, vandkraft
Sølvsten Damme Lilleå 5,2 13 Vandløb Opstemning
Dam ved Krajbjerg Alling Å 1,9 9 Sø Tørvegravning
Smørmose Alling Å 38,9 13 Sø Tørvegravning
Hammelevgård Sø Nordlige Djursland 1,4 9 Sø Tørvegravning
Sum afstrømningsområde Randers Fjord 692,0
Afstrømningsområde Kattegat
Alvad Sø Grenåen 3,6 5 Sø Tørvegravning
Møgelmose vest for Ramten Grenåen 2,0 13 Sø Tørvegravning
Toftemose Grenåen 1,4 13 Sø Tørvegravning
Rugård Søndersø Sydøstlige Djursland 6,0 9 Vandløb Opstemning
Sum afstrømningsområde Kattegat 13,0
Afstrømningsområde Århus Bugt
Sum Vanddistrikt 70 705,0
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ARHUS AMT
SEPTEMBER 2004

O

AA

Fjordtyper (Basisoplysninger)

Åbenvandstyper (Basisoplysninger)

Århus Amt - Vanddistrikt 70 Antal

Samlet areal, 

km2

Antal 

Areal, 

km2 Antal

Areal, 

km2 Antal 

Areal, 

km2 Antal 

Areal, 

km2 Antal

Areal, 

km2 Antal

Areal, 

km2 Antal

Areal, 

km2 Antal Areal, km 2

Afstrømningsområde Århus Bugt

Typeområde 9 1555,2 1 1,8 3 120,4 3 22,0 1 278,1 1 1132,9
Afstrømningsområde Kattegat
Typeområde 2 387,0 2 387,0
Afstrømningsområde Randers Fjord
Typeområde 4 490,4 1 6,2 1 1,9 1 18,2 1 464,0

Sum Vanddistrikt 70 15 2432,6 1 6,2 1 1,9 1 18,2 1 1,8 3 120,4 3 22,0 1 278,1 4 1983,9

Type O3 Type O4 Type M3 Type M4 Type P1 Type P2 Type P3 Type OW2

Århus Amt - Vanddistrikt 70

Typeområde Hovedvandskel Oplandsareal Areal Salinitet 

bund Sb

Salinitet 

overflade S

Salinitet 
"munding" 

Sm

Lagdelingsgrad  "S Opholdstid T Afstrømning R Afstrømningsin

deks - F

Type

km2 ha ‰ ‰ ‰ ‰ døgn km3 dag-1 m3s-1 m3 s-1 døgn-1

Afstrømningsområde Århus Bugt
Typeområde Indre Kalø Vig Sydlige Djursland 72,7 3246 27,2 20,6 21,2 7,2 21,9 0,00005807 0,67 0,031 P1

Kyst ved Kaløskovene og 
Kalø Vig

Sydlige Djursland ? 244 20,6 20,6 21,2 0,0 21,9 < 0,00005807 < 0,67 < 0,031 P2

Knebel Vig Sydlige Djursland 9,9 726 26,4 21,0 21,2 6,2 14,6 0,00000795 0,09 0,006 P1
Århus Bugt, Kalø Vig og 
Begtrup Vig

Sydlige Djursland, Århus Å, 
Århus til Horsens Fjord

574,7 27811 27,9 21,3 22,0 6,2 15,9 0,00055157 6,38 0,402 P3

Norsminde Fjord Århus til Horsens Fjord 101,0 181 17,2 17,2 21,3 0,0 2,5 - 7,1 0,00007610 0,88 0,124 - 3,523 M4
Stavns Fjord Samsø og Tunø 8,6 1583 19,5 19,5 19,6 0,0 3,2 0,00000476 0,06 0,017 P2
Ebeltoft Vig Sydlige Djursland 59,6 8072 28,6 20,1 22,0 7,7 9,1 0,00003838 0,44 0,049 P1
Kyst ved Mols Bjerge Sydlige Djursland ? 369 28,6 20,1 22,0 <1 9,1 < 0,00003838 < 0,44 < 0,049 P2

Afstrømningsområde Kattegat
Typeområde

Afstrømningsområde Randers Fjord

Typeområde

Randers Fjord fra Randers ti

Mellerup

Gudenå Syd, Gudenå Midt, 

Gudenå Nord, Nørreå, Lilleå 

og Randers Fjord, Alling Å

3150,4 623 10,7 - 14,8 0,6 - 4,3 9,7 7,4 - 14,2 0,5 - 8,0 0,00340114 39,37 4,920 - 78,730 O3

Grund Fjord Alling Å, Randers Ford 265,6 195 2,5 1,9 4,3 0,0 0,8 - 2,3 0,00023316 2,70 1,173 - 3,373 O4
Randers Yderfjord Gudenå Syd, Gudenå Midt, 

Gudenå Nord, Nørreå, Lilleå 

og Randers Fjord, Alling Å

3255,7 1818 16,4 9,7 24,2 6,2 2,5 - 7,0 0,00348084 40,29 5,755 - 16,115 M3

Århus Amt - Vanddistrikt 70

Typeområde Hovedvandskel Oplandsareal Areal Salinitet 

bund Sb

Salinitet 

overflade S

Lagdelingsgrad  "S Type

km2 ha ‰ ‰ ‰

Afstrømningsområde Århus Bugt

Typeområde

Farvandet ved Århus Bugt 
Syd, Samsø, nord for 
Endelave og sydlige 
Djursland

Århus til Horsens Fjord, 

Samsø og Tunø, Sydlige 

Djursland

1462,5 113290,3 22,7 - 28,4 18,0 - 20,4 2,9 - 7,6 OW2

Afstrømningsområde Kattegat

Typeområde
Farvandet ud for Djursland 
Øst

Grenåen, Sydøstlige 
Djursland

746,2 17521,6 28,2 - 25,6 19,8 - 20,6 8,5 - 9,7 OW2

Farvandet ved Anholt Anholt 21,9 21177,7 Ikke oplyst  > 18 > 1 OW2

Afstrømningsområde Randers Fjord

Typeområde

Hevring Bugt Nordlige Djursland og 

Gudenå Syd, Gudenå Midt, 

Gudenå Nord, Nørreå, Lilleå 

og Randers Fjord, Alling Å

3499,0 46402,4 27,1 24,1 2,3 OW2
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Vandområder i fjordtyper (Basisoplysninger)

Vandområder i åbenvandstyper (Basisoplysninger)

ARHUS AMT
SEPTEMBER 2004

O

AA

Århus Amt - Vanddistrikt 70 Antal

Samlet 

areal, km2

Antal 

Areal, 

km2 Antal

Areal, 

km2 Antal 

Areal, 

km2 Antal 

Areal, 

km2 Antal

Areal, 

km2 Antal

Areal, 

km2 Antal

Areal, 

km2 Antal Areal, km2

Afstrømningsområde Århus Bugt

Vandområder 12 1547,8 1 1,8 3 119,6 3 21,9 2 273,9 3 1130,7
Afstrømningsområde Kattegat
Vandområder 4 386,3 4 386,3
Afstrømningsområde Randers Fjord
Vandområder 5 489,2 2 5,0 1 1,9 1 18,0 1 464,2

Sum Vanddistrikt 70 21 2423,3 2 5,0 1 1,9 1 18,0 1 1,8 3 119,6 3 21,9 2 273,9 8 1981,2

Type P1 Type P2 Type P3 Type OW2Type O3 Type O4 Type M3 Type M4

Århus Amt - Vanddistrikt 70

Vandområde Hovedvandskel Oplandsareal Areal Salinitet 

bund Sb

Salinitet 

overflade S

Lagdelingsgrad  "S Type

km2 ha ‰ ‰ ‰

Afstrømningsområde Århus Bugt

Vandområde

Farvandet ved Århus Bugt 
Syd, Samsø og sydlige 
Djursland

Århus til Horsens Fjord, 
Samsø og Tunø, Sydlige 
Djursland

1182,3 87593,3 28,4 20,4 7,6 OW2

Nord for Endelave Århus til Horsens Fjord 232,9 16125,8 Ikke oplyst < 18 > 1 OW2

Farvandet ud for Stavns 
Fjord

Samsø og Tunø 47,3 9348,9 22,7 19,6 2,9 OW2

Afstrømningsområde Kattegat

Vandområde
Farvandet ud for Djursland 
Øst

Grenåen, Sydøstlige 
Djursland

725,4 16728,8 28,2 19,8 8,5 OW2

Kobberhage kystarealer Sydøstlige Djursland 20,8 733,6 28,6 20,6 9,7 OW2
Farvandet syd for Anholt Anholt 21,9 10549,1 Ikke oplyst > 18 >1 OW2

Farvandet nord for Anholt Anholt 21,9 10620,3 Ikke oplyst > 18 >1 OW2

Afstrømningsområde Randers Fjord

Vandområde

Hevring Bugt Nordlige Djursland og 

Gudenå Syd, Gudenå Midt, 

Gudenå Nord, Nørreå, Lilleå 

og Randers Fjord, Alling Å

3499,0 46420,5 27,1 24,1 2,3 OW2

Århus Amt - Vanddistrikt 70

Vandområde Hovedvandskel Oplandsareal Areal Salinitet 

bund Sb

Salinitet 

overflade S

Salinitet 
"munding" 

Sm

Lagdelingsgrad  "S Opholdstid T Afstrømning R Afstrømningsin

deks - F

Type

km2 ha ‰ ‰ ‰ ‰ døgn km3 dag-1 m3s-1 m3 s-1 døgn-1

Afstrømningsområde Århus Bugt
Vandområde Indre Kalø Vig Sydlige Djursland 72,7 3244,2 27,2 20,6 21,2 7,2 21,9 0,00005807 0,67 0,031P1

Kyst ved Kaløskovene og 
Kalø Vig

Sydlige Djursland ? 244,3 20,6 20,6 21,2 0,0 21,9 < 0,00005807 < 0,67 < 0,031 P2

Knebel Vig Sydlige Djursland 9,9 724,6 26,4 21,0 21,2 6,2 14,6 0,00000795 0,09 0,006P1
Århus Bugt, Kalø Vig og 
Begtrup Vig

Sydlige Djursland, Århus Å, 
Århus til Horsens Fjord

557,4 26091,5 27,9 21,3 22,0 6,2 15,9 0,00053771 6,22 0,392P3

Begtrup Vig og kystområder
ved Helgenæs

Sydlige Djursland 17,3 1296,0 27,9 21,1 21,3 7,6 1,0 0,00001385 0,16 0,160P3

Norsminde Fjord Århus til Horsens Fjord 101,0 177,7 17,2 17,2 21,3 0,0 2,5 - 7,1 0,00007610 0,88 0,124 - 3,523 M4
Stavns Fjord Samsø og Tunø 8,6 1581,9 19,5 19,5 19,6 0,0 3,2 0,00000476 0,06 0,017P2
Ebeltoft Vig Sydlige Djursland 59,6 7987,6 28,6 20,1 22,0 7,7 9,1 0,00003838 0,44 0,049P1
Kyst ved Mols Bjerge Sydlige Djursland ? 368,5 28,6 20,1 22,0 <1 9,1 < 0,00003838 < 0,44 < 0,049 P2

Afstrømningsområde Kattegat
Vandområde

Afstrømningsområde Randers Fjord

Vandområde

Indre Randers Fjord Gudenå Syd, Gudenå Midt, 
Gudenå Nord, Nørreå, Lilleå
og Randers Fjord

2603,0 113,8 11,0 1,2 2,6 10,7 0,5 - 1,5 0,00277643 32,13 21,400O3

Grund Fjord Alling Å, Randers Ford 265,6 194,7 2,5 1,9 4,3 0,0 0,8 - 2,3 0,00023316 2,70 1,173 - 3,373 O4
Randers Mellemfjord Gudenå Syd, Gudenå Midt, 

Gudenå Nord, Nørreå, Lilleå

og Randers Fjord, Alling Å

3150,4 385,3 10,7 4,3 9,7 7,4 2,5 - 7,0 0,00340114 39,375,624 - 15,746 O3

Randers Yderfjord Gudenå Syd, Gudenå Midt, 

Gudenå Nord, Nørreå, Lilleå

og Randers Fjord, Alling Å

3255,7 1804,7 16,4 9,7 24,2 6,2 2,5 - 7,0 0,00348084 40,295,755 - 16,115 M3
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ARHUS AMT
SEPTEMBER 2004

O

AA

Århus Amt - Vanddistrikt 70
Stærkt modificeret vandområde Hovedvandskel Areal

Type Tidligere tilstand Årsag til fysisk modifikation

ha

Afstrømningsområde Randers Fjord
Randers Havn Gudenå Syd, Gudenå Midt, Gudenå Nord, 

Nørreå, Lilleå og Randers Fjord
30,3 O3 Kystvand/vandløb Havneanlæg

Dronningborg Marina Gudenå Syd, Gudenå Midt, Gudenå Nord, 
Nørreå, Lilleå og Randers Fjord

1,3 O3 Kystvand/vandløb Havneanlæg

Randers Fjord Indre sejlrende Gudenå Syd, Gudenå Midt, Gudenå Nord, 
Nørreå, Lilleå og Randers Fjord

91,1 O3 Kystvand/vandløb Sejlrende

Udbyhøj havne Gudenå Syd, Gudenå Midt, Gudenå Nord, 
Nørreå, Lilleå og Randers Fjord

1,6 M3 Kystvand Havneanlæg

Mellerup havne Gudenå Syd, Gudenå Midt, Gudenå Nord, 
Nørreå, Lilleå og Randers Fjord

1,0 M3 Kystvand Havneanlæg

Uggelhuse Marina Gudenå Syd, Gudenå Midt, Gudenå Nord, 
Nørreå, Lilleå og Randers Fjord

0,7 O3 Kystvand Havneanlæg

Kanalen Randers Fjord Gudenå Syd, Gudenå Midt, Gudenå Nord, 
Nørreå, Lilleå og Randers Fjord

15,0 M3 Kystvand/rørsump Sejlrende

Barren Randers Fjord klapplads Nordlige Djursland, Gudenå Syd, Gudenå Midt, 

Gudenå Nord, Nørreå, Lilleå og Randers Fjord

50,8 OW2 Kystvand Klapplads

Bønnerup Havn Nordlige Djursland 10,7 OW2 Kystvand Havneanlæg
Bønnerup Havn Klapplads Nordlige Djursland 9,1 OW2 Kystvand Klapplads
Sum stærkt modificerede kystvande: 211,7
Afstrømningsområde Kattegat
Anholt Havn Anholt 10,6 OW2 Kystvand Havneanlæg
Anholt Havn Klapplads Anholt 29,5 OW2 Kystvand Klapplads
Grenå Havn Grenåen 48,6 OW2 Kystvand Havneanlæg
Grenå Havn Klapplads Grenåen 418,8 OW2 Kystvand Klapplads
Grenå Lystbådehavn Grenåen 12,1 OW2 Kystvand Havneanlæg
Grenå Lystbådehavn Klapplads Grenåen 55,5 OW2 Kystvand Klapplads
Glatved Havn Sydvestlige Djursland 2,0 OW2 Kystvand Havneanlæg
Sum stærkt modificerede kystvande: 577,2
Afstrømningsområde Århus Bugt
Ebeltoft Havn Sydlige Djursland 18,0 P1 Kystvand Havneanlæg
Ebeltoft Færgehavn Sydlige Djursland 54,1 P1 Kystvand Havneanlæg
Ebeltoft Færgehavn Klapplads Sydlige Djursland 22,2 P1 Kystvand Klapplads
Lyngsbæk Bro Sydlige Djursland 1,0 P1 Kystvand Havneanlæg
Lyngsbæk Bro Klapplads Sydlige Djursland 9,2 P1 Kystvand Klapplads
Øer Maritime Ferieby Sydlige Djursland 8,9 P1 Kystlagune/sumpområde Havneanlæg - gravet
Øer Maritime Ferieby Klapplads Sydlige Djursland 31,7 P1 Kystvand Klapplads
Århus Havn Århus Å 369,9 P3 Kystvand Havneanlæg
Århus Havn Klapplads Århus Å 11,5 P3 Kystvand Klapplads
Studstrup Havn Sydlige Djursland 12,3 P3 Kystvand Havneanlæg
Nappedam Lystbådehavn Sydlige Djursland 2,2 P1 Kystvand Havneanlæg
Kalø VIg Lystbådehavn Sydlige Djursland 9,2 P3 Kystvand Havneanlæg
Egå Marina Sydlige Djursland 13,0 P3 Kystvand Havneanlæg
Marselisborg Lystbådehavn Sydlige Djursland 5,2 P3 Kystvand Havneanlæg
Skøvshoved Jollehavn Sydlige Djursland 1,0 P3 Kystvand Havneanlæg
Kongsgårde Sydlige Djursland 0,6 P3 Kystvand Havneanlæg
Knebel Bro Sydlige Djursland 2,0 P1 Kystvand Havneanlæg
Norsminde Lystbådehavn Århus til Horsens Fjord 3,2 M4 Kystvand Havneanlæg
Tunø Havn Århus til Horsens Fjord 2,3 OW2 Kystvand Havneanlæg
Tunø Klapplads Århus til Horsens Fjord 8,8 OW2 Kystvand Klapplads
Hou Havn Århus til Horsens Fjord 6,7 OW2 Kystvand Havneanlæg
Hou Havn Klapplads Århus til Horsens Fjord 9,3 OW2 Kystvand Klapplads
Langør Havn Samsø og Tunø 1,6 P2 Kystvand Havneanlæg
Mårup Lystbådehavn Samsø og Tunø 0,5 OW2 Kystvand Havneanlæg
Kolby Kås Havn Samsø og Tunø 6,9 OW2 Kystvand Havneanlæg
Ballen Havn Samsø og Tunø 7,0 OW2 Kystvand Havneanlæg
Ballen Havn Klapplads Samsø og Tunø 9,3 OW2 Kystvand Klapplads
Sælvig Færgehavn Samsø og Tunø 2,6 OW2 Kystvand Havneanlæg
Samsø Vest Klapplads Samsø og Tunø 23,6 OW2 Kystvand Klapplads
Snaptun Fisk Havbrug Samsø og Tunø 83,9 OW2 Kystvand Havbrug
Sum stærkt modificerede kystvande: 737,8
Sum Vanddistrikt 70 1526,8





 

 

 



Kom-
mune

Nr Navn Kom-
munal
/Privat

Belastning
PE

Type Marin 
boks

Hoved-
vandskel

Primær recipient Sekundær 
recipient

Udled-
ning 2003 
kg N 

Udled-
ning 2003 
kg P

601 12 Voervadsbro K 920 MBNK 3532 9 Gudenå Mossø 505 33

601 27 Sdr. Vissing K 339 MBNK 3532 9 Møllebæk Mossø 935 37

601 29 Brædstrup C K 10112 MBNDK 3532 9 Gudenå Vestbirk Sø 2904 265

609 2 Østbirk K 1793 MBNK 3532 9 Døde Å Mossø 4365 141

617 19 Ådal K 917 MBNK 3532 9 Fousing Bæk Vestbirk Sø 1830 65

625 3 Klovborg K 2500 MBNK 3532 9 Klovborg Bæk Vestbirk Sø 850 24

627 2 Uldum K 1080 MBNK 3532 9 Uldum Lilleå Vestbirk Sø 3195 101

627 3 Tørring K 3581 MBNK 3532 9 Gudenå Vestbirk Sø 3128 144

627 17 Lindved K 809 MBNK 3532 9 Vester Ørum Bæk Vestbirk Sø 1809 30

627 32 Åle K 1008 MBNK 3532 9 Gudenå Vestbirk Sø 4806 161

701 3 HOLME K    23 MB 341 10 Vl. fra Holme Kattegat 213 35,53

701 8 BJØDSTRUP-LANDBORUP K    16 LT 442 10 Rørl. f. Bjødstrup-Landborup Århus Bugt 66 14,2

701 23 HYLLESTED K  149 MBNK 341 10 Stokbæk - Hyllested Stormose Stubbe Sø 552 13,55

701 28 ROSMUS SKOLE K      13 RZ 341 10 Ballemølle Å Kattegat 31 7,2

701 32 RUGÅRD CAMPING P    470 M 341 Hjelm Dyb Kattegat 959 206,8

701 33 BOESLUM K 18.896 MBNDK 341 10 Hjelm Dyb Kattegat 5331 263,51

701 66 HYLLESTED SKOVGÅRDE K      34 MB 341 10 Skræpkær Bæk Kattegat 102 46,37

701 67 KNEBEL K 4.504 MBNDK 4413 10 Skellerup Å Knebel Vig 568 69,04

701 74 EGENS K    530 MB 4412 10 Egens Vig Århus Bugt 617 127,17

701 76 GRØNFELD P    213 RZ 4412 12 Ovst Bæk Århus Bugt 115 23,29

703 27 SKOVBY K   6.640 MBNDK 446 11 Lyngbygårds Å Brabrand Sø 2377 120,9

703 38 HESTEHAVESKOLEN P       50 BS 446 Skørring bæk Brabrand Sø 244 10,58

703 40 GALTEN K   5.783 MBNDK 446 11 Afl øb fra Sømosen Brabrand Sø 5854 146,91

703 46 SKIVHOLME K    142 MBNK 446 11 Borum Møllebæk Brabrand Sø 436 11,34

705 1 SORRING K    691 MBNK 446 11 Sorring Skelbæk Brabrand Sø 1603 49,22

705 6 TOUSTRUP ST.BY K      43 M 446 11 Bjørnholtbækken Brabrand Sø 160 34,53

705 14 TRUUST CR K 11.976 MBNDK 3532 7 Gudenå Tange Sø 2979 138,95

705 15 GRAUBALLE K    959 MBK 3532 7 Gudenå Tange sø 512 56,94

705 22 TOUSTRUP MARK K      66 MB 3532 7 Gelbæk / Rodebæk Sminge sø 212 35,22

707 2 KIRIAL K      15 M 342 6 Skærvad Å Kattegat 56 12,04

707 3 LYNGBY K    121 RZ 342 6 Rørl. vandløb til Nygaard Å Kattegat 439 133,15

707 17 HØBJERG K     128 RZ 342 10 Høbjerg Bæk Kattegat 774 201,7

707 32 FORNÆS K 48.903 MBNDK 342 5 Fornæsområdet Kattegat 12522 533,36

707 34 VEJLBY K          9 MB 342 6 Barnebæk Kattegat 56 7,42

709 4 DANSK LECA P       90 M 3532 8 Vissing Bæk Randers Fjord 335 72,27

709 5 HADSTEN CR K  9.799 MBNDK 3532 8 Lilleå Randers Fjord 3327 511,27

709 6 CLAUSHOLM P       30 M 3533 4 Vl. fra Clausholm Randers Fjord 112 24,09

709 7 VOLDUM CR K   1.961 MBNK 3533 4 Revens Møllebæk Randers Fjord 1195 66,83

709 9 HVALLØS K        35 M 3533 4 Alling Bæk Randers Fjord 130 28,11

709 10 LANGSKOV K        15 RZ 3532 8 Astrup Bæk Randers Fjord 65 13,47

709 18 RIGTRUP K        92 RZ 3533 4 Skader Å Randers Fjord 115 45,57

709 19 RØVED K       13 RZ 3532 8 Spørring å - Præstholmgrøften Randers Fjord 99 3,03

711 1 LADING K       483 MBNK 446 11 Borum Møllebæk, Hummelbæk Brabrand sø 1020 20,1

711 3 HAMMEL K 15.710 MBNDKF 3532 7 Hammel Bæk Søbygård sø 4274 103,96

711 8 PØT MØLLE P         21 RZ 3532 8 Granslev Å Randers Fjord 26 9,88

711 10 RØGEN K         58 BS 3532 7 Dalby Bæk Sminge sø 300 49,79

713 3 HINNERUP CR K  15.276 MBNDK 3532 8 Lilleå Randers Fjord 5641 388,55

713 5 SANDBY K         95 MBN 3532 8 Afl . fra Sandby Randers Fjord 344 57,45

715 29 JEKSEN K         28 BS 446 11 Jeksen Bæk Brabrand Sø 58 19,83

715 39 HØRNING K    8.549 MBNDKF 446 11 Århus Å Brabrand Sø 3088 169,57

715 42 BALLEN K       307 MBKL 3532 9 Hyltebæk Ravn Sø 1150 22,18

717 4 LANGÅ K    4.702 MBNDK 3532 7 Gudenå Randers Fjord 2581 208,77

719 1 HAVNDAL K    1.583 MBNK 361 1 Fuglsø Bæk Mariager Fjord 2023 72,45

719 8 FLADBJERG K         90 M 361 1 Mariager Fjord, midter del Mariager Fjord 335 72,27

719 10 MARIAGER CR K    4.768 MBNDK 361 1 Mariager Fjord, midter del Mariager Fjord 4288 133,09

719 11 ASSENS CR K    1.636 MBNK 361 1 Mariager Fjord, midter del Mariager Fjord 4800 129,81

719 31 UDBYNEDER K         53 MB 361 1 Udbyneder Landkanal Mariager Fjord 278 4,13

721 9 NØDAGER K         73 BAS 342 6 Høgvad Bæk Kattegat 270 55,99

721 10 SKIFFARD K          12 BAS 342 6 Skiffard bæk - Afl øb fra Skiffard Kattegat 96 18,58

723 1 MEJLBY K       940 MBNK 3532 3 Dueholm Bæk, Afl øbet fra Mejlby Rismøllebæk 1425 177,35

723 4 VESTRUP K       949 MBNK 3532 3 Østre Landkanal Albæk Møllebæk 2241 147,95

723 5 RÅBY KÆR K     2.453 MBNK 3531 3 Randers Fjord, ydre del Randers Fjord 5748 208,52

723 6 MELLERUP K   695 MBNK 3531 3 Støvring Enges Landkanal Randers Fjord 1422 60,17

725 5 BØNNERUP STRAND K    1.745 MBNKL 352 5 Treå Hevring Bugt 2478 39,82

725 10 MEJLGAARD GODS P          65 BAS 352 6 Sortå Hevring Bugt 242 52,2

725 12 FANNERUP K        151 M 342 6 Kolindsund Nordkanal, Ryomgård å Kattegat

725 14 VÆKSTHØJSKOLEN DJURSLAND P         30 M 342 6 Nordre Landkanal, Kolindsund Kattegat 112 24,09

725 16 FJELLERUP CR K        771 MBNKL 352 5 Fjellerup Møllebæk Hevring Bugt 1315 22,15

725 17 ØRUM CR K     1.239 MBNKL 342 6 Ørum Å Kattegat 2445 27,33

727 1 TORRILD K        412 MBNK 3532 9 Grøft Fra Torrild Skanderborg Sø 57 11,81

727 4 HALLING K         60 BS 434 12 Vandmose Bæk Samsø Bælt 187 37,23

727 5 ÅLSTRUP NORD K         50 M 4333 12 Åkær Å - Bilsbæk Horsens Fjord 186 40,15

727 7 GYLLING K    2.393 MBNK 434 12 Malskær Bæk Samsø Bælt 755 55,82

727 8 ÅLSTRUP SYD K          50 M 4333 12 Åkær Å - Bilsbæk Horsens Fjord 186 40,15

727 9 AMSTRUP EGE, SOMMERHUSE P        175 BAS 4332 Vandløb f. sommerhuse Horsens Fjord 652 140,53

727 10 SKOVGÅRDSPARKEN P        200 MB 4332 Alrø Sund Horsens Fjord 613 138,7

727 11 HUNDSLUND K        866 MBNK 4333 12 Afl øb fra Hundslund Horsens Fjord 1676 63,05

727 12 SØBY NORD K          30 M 434 12 Afl . fra Søby Samsø Bælt 112 24,09

727 17 ENGTOFTEN, OVER RANDLEV P          36 BAS 436 12 Præstholmbækken Norsminde Fjord 134 28,91

727 19 ONDRUP K        50 M 436 12 Rævs Å Norsminde Fjord 186 40,15

727 21 TUNØ K      195 M 4025 13 Samsø Bælt Kattegat 726 156,59

727 26 HOU K    1.765 MBK 434 12 Samsø Bælt Kattegat 4992 172,67

727 71 ODDER. Saksild Bugt K  23.451 MBNDKF 434 12 Saksild Bugt (Samsø Bælt) Kattegat 3472 188,52

727 73 ODDER. Odder Å K  25.000 MBNDKF 436 12 Odder Å Norsminde Fjord 184 7,64

729 11 ÅLUM K       206 MBNK 3532 7 Nørreå Randers Fjord 869 13

731 11 RANDERS CR K  83.405 MBNDK 3532 3 Kristrup Landkanal Randers Fjord 59052 4040,72

731 12 TÅNUM K       127 MBNK 3532 7 Afl øb fra Tånum Nørreå 298 5,47

731 16 FIBOVÆRKET P        10 M 3533 Alling Å - Alstrup Møllebæk Randers Fjord 37 8,03

733 3 HORNSLET K    4.704 MBNK 3533 4 Hornslet bæk Mørke Kær 1436 226,41

733 7 UNGDOM MED OPGAVE P        105 MB 3533 Alling Å - Alstrup Møllebæk Randers Fjord 322 72,82

733 9 MØRKE CR K     1.471 MBN 342 6 Bønbæk Kattegat 1490 112,15

733 10 MARBÆK CR K    1.135 MBNK 3533 4 Skørring å Randes Fjord 712 45,86

735 25 HEVRING K         34 BS 352 5 Brydkær Bæk Hevring Å 133 21,26

735 26 VOER K         14 BS 3531 3 Afl . fra Voer Randers Fjord 211 34,75

737 1 RY K    7.897 MBNDK 3532 9 Ry Møllesø Birksø 2600 173,41

737 4 LÅSBY K    2.109 MBNKF 446 11 Lyngbygårds å Brabrand sø 1609 89,02

737 7 GL.RYE K    1.396 MBNKF 3532 9 Gl. Rye Bæk/Salten Å Guden sø og Ry Møllesø 1446 52,82

737 8 ALKEN K       133 MBK 3532 9 Mossø Mossø 208 10,22

737 9 SPEJDERCENTRET SLETTEN P       101 MB 3532 Gudenå Julsø 432 98,84

737 10 BJEDSTRUP SKOLE K         99 BS 3532 9 Lindalsbækken Mossø 252 38,33

739 1 TÅSTRUP FELDBALLE K       887 MBNL 342 6 Korupsø Østre Landkanal Kattegat 693 118,37

739 2 THORSAGER K       857 MBN 342 6 Medkær bæk Kattegat 522 39,08
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739 4 FØLLE VIG, SOMMERHUSE P          20 M 4412 Knubbro Bæk Århus Bugt 74 16,06

739 8 RØNDE CR K    5.256 MBNDK 4412 10 Knubbro Bæk Århus Bugt 1400 85,19

739 13 KALØ GODS P         35 BS 4412 10 Harebjerg Bæk Århus Bugt 107 24,27

739 14 KALØ LANDBOSKOLE P        300 RZ 4412 10 Kolå - Nymølle bæk Århus Bugt 920 208,05

739 15 ROSTVED K         91 BS 342 6 Melbækken - Rostved bæk Kattegat 243 49,18

741 2 TRANEBJERG K    1.160 BAS 4011 13 Sørenden Kattegat 2394 566,55

741 5 ONSBJERG K       265 RZ 4022 13 Bjælkerenden Kattegat 6456 397,81

741 7 ØRBY K          20 RZ 4023 13 Afl øb fra Ørby/Vestre Kanal Kattegat 125 41,99

741 10 TOFTEBJERG K         23 BS 4022 13 Hellemosen nordlige del Kattegat 335 57,05

741 21 BALLEN + HAVLEDNING K  10.837 MBNDK 4011 13 Kattegat ved Samsø’s østkyst Kattegat 923 39,58

741 22 KOLBY KÅS + HAVLEDNING K         54 RZ 4023 13 Kattegat, Samsø Sydvest Kattegat 406 80,27

741 26 RINGEBJERGGÅRD P         20 BS 4023 Sælvig Kattegat 61 13,87

741 27 STENVANG, LEJRSKOLE P         65 BS 4023 Sælvig Kattegat 199 45,08

741 28 NORDBY K          14 RZ 4011 13 Kattegat, Samsøs østkyst Kattegat 735 157,03

741 29 ØSTERBY K         16 RZ 4022 13 Bjælkerenden Kattegat 135 25,35

741 30 PILLEMARK K       107 RZ 4023 13 Dallebækken Kattegat 534 89,23

741 34 KOLBY KÅS HAVN P         10 M 4023 Samsø Sydvest Kattegat 37 8,03

741 40 STAUNS K         25 M 4012 13 Stavns Fjord Kattegat 93 20,07

741 41 STENSKOV HUSE K         20 M 4012 13 Stavns Fjord Kattegat 74 16,06

741 42 KOLBY K         82 RZ 4023 13 Vl. Sydøst for Kolby/Vestre Kanal Kattegat 498 140,91

741 43 MÅRUP K         35 RZ 4022 13 Sønderrenden Kattegat 346 71,42

743 1 SØHOLT K  67.023 MBNDKS 3532 9 Silkeborg Langsø, Østbassin Gudenå 21007 1496,5

743 3 HESSELHUS K       143 MBNKF 3532 9 Funder Å Ørnsø 846 3,62

743 12 LAVEN K       332 MBNDKL 3532 9 Kærsmølle Bæk Jul Sø 1255 13,47

745 24 SKANDERBORG CR K  29.370 MBNDKF 3532 9 Skanderborg sø Mossø 19138 2229,96

745 25 HYLKE K       300 MBNK 3532 9 Hylke Bæk - Langballe Bæk Skanderborg sø 954 20,39

745 33 MOTEL OASEN P         30 MB 3532 Horndrup Å Mossø 92 20,8

745 34 TEBSTRUP K    1.125 MBNK 4334 12 Vind å Hansted å 2812 50,67

745 39 RESTAURANT STILLING SØ P         30 MBK 446 Stilling-Solbjerg sø Stilling-Solbjerg sø 92 3,29

745 40 BEBYGGELSE VED FORLEV P         15 M 3532 Forlevmølle Bæk Mossø 56 12,04

747 12 ÅRSLEV K       146 BS 3533 4 Årslevholm Bæk Grund Fjord 324 38,64

749 1 VRADS K         93 RZ 3532 9 Vrads Bæk Salten Å 272 77,03

749 5 LØVE K       120 MB 3532 9 Afl øbet fra Løve Bryrup Langsø 34 10,85

749 6 BRYRUP K    1.054 MBNK 3532 9 Bryrup Å Salten Sø 3607 44,73

749 8 LYSTRUPHAVE P        124 MB 3532 9 Lystrup Å Salten Langsø 379 44,41

749 11 THEM CR K     8.062 MBNDK 3532 9 Hulbæk Borre Sø 1237 163,41

749 12 KATRINEDAL K         36 MBNK 3532 9 Salten Å Salten Langsø 179 4,97

749 13 VRADS SANDE P       116 RZ 3532 9 Vrads Bæk Salten Å 356 80,45

749 14 SALTEN SKOV K         28 RZ 3532 9 Ildal Bæk Salten Langsø 106 31,43

749 16 SVEJBÆK FÆRGEGÅRD P       176 MB 3532 Julsø Julsø 538 73,91

751 25 HARLEV K    1.777 MBNDKF 446 11 Århus Å Brabrand Sø 1365 43,22

751 74 SKYTTELEDDET, ORMSLEV P         15 M 446 11 Kildebæk Århus Bugt 56 12,04

751 78 SOLBJERG K     1.636 MBNDKS 446 11 Århus Å Brabrand Sø 492 31,45

751 90 ÅRSLEV KRO P        200 MBK 446 11 Årslev bæk2 Århus Bugt 613 21,9

751 91 VIBY K   34.759 MBNDKF 446 11 Døde Å Brabrand Sø 21442 1067,44

751 115 TRANKÆR K   18.778 MBNDKS 445 12 Ballebæk Giber Å 2471 72,99

751 118 MALLING K     2.798 MBNDKS 436 12 Fiskbæk Norsminde Fjord 1104 92,03

751 119 BEDER K     6.095 MBNDKS 445 12 Kapelbæk Århus Bugt 1933 74,07

751 120 MÅRSLET K     3.416 MBNDKF 445 12 Giber Å Århus Bugt 747 55,01

751 121 MOESGÅRD MUSEUM P        200 RZ 445 12 Giber Å - Ballebæk Århus Bugt 613 138,7

751 127 KASTED K          58 MB 4411 10 Egå Århus Bugt 120 26,76

751 128 TILST K     9.455 MBNDKS 4411 10 Moseåen Århus Bugt 1342 124,57

751 129 KVOTTRUP K          45 MB 3532 8 Vl. fra Kvottrup Brændemosegrøften 198 89,12

751 131 SPØRRING K     682 MBNK 3532 8 Spørring Å Gudenå 393 67,6

751 137 SABRO K       141 RZ 3532 8 Lilleå Gudenå 115 21,43

751 138 MARSELISBORG K 178.950 MBNDK 44 12 Århus Bugt Århus Bugt 65961 8317,21

751 142 TAMU-CENTRET K         16 BS 445 12 Langballekrat Bæk Århus Bugt 49 11,1

751 145 DEL AF NEDER FLØJSTRUP P         25 M 445 12 Vadbro Bæk Århus Bugt 93 20,07

751 146 BEBYGGELSE NORD F. TRIGE K         15 M 3532 8 Udmark Grøft Spørring Å 56 12,04

751 149 HÅRUP K    1.689 MBNDK 3532 8 Spørring Å Lilleå 827 68,84

751 150 TRIGE K    2.060 MBNDKS 3532 8 Holmkærgrøften Rønbæk 673 66,68

751 165 BORUM K       170 RZ 446 11 Lyngbygård Å Brabrand Sø 366 9,73

751 166 ORMSLEV K         40 RZ 446 11 Søndre Landkanal Brabrand Sø 451 10,39

751 167 RESTAURANT SKOVMØLLEN P         40 BS 445 Giber Å - Ballebæk Århus Bugt 123 27,74

751 168 GIBERHYTTEN P         40 M 445 Giber Å - Ballebæk Århus Bugt 82 17,6

751 169 TESTRUP HØJSKOLE P       100 BS 445 Grøft fra Testrup Århus Bugt 307 69,35

751 186 EGÅ K  69.558 MBNDKS 4411 10 Viengekanal Århus Bugt 24565 1863,29

751 187 LYNGBY K         72 MB 446 11 Lyngby Bæk Brabrand Sø 115 38,69

751 188 ÅBY K  67.765 MBNDKF 446 11 Århus Å Århus Havn 13080 1086,79

751 241 AARHUS AADAL GOLFCENTER P          50 MBNK 446 Vl. v. Tarskov Mølle Århus Å 153 5,47

761 202 Bjerringbro K 40246 MBNDK 3532 7 Gudenå Ns Tange Sø Randers Fjord 7618,8 1573,2

761 555 Arla Rødkærsbro P 60000 MBNDK 3532 7 Gudenå Ns Tange Sø Randers Fjord 2017,6 268,1

761 3002 Tindbæk K 155 MBK 3532 7 Nørreå Randers Fjord 720,7 18,1

767 202 Ulstrup K 3961 MBNDK 3532 7 Gudenå Ns Tange Sø Randers Fjord 2008,6 119,9

767 1602 Borre P 70 M 3532 7 Borre Å Tange Sø 260 57

767 1802 Drøsbro K 4253 MBNK 3532 7 Borre Å Tange Sø 1985,9 87,9

771 202 Kjellerup K 17583 MBNDKL 3532 7 Tange Å Tange Sø 8624,5 527,4

771 1202 Demstrup K 409 MBK 3532 7 Grundel Bæk Vedsø 628,6 24,6

771 2602 Kongensbro P 50 M 3532 7 Gudenå Os Tange Sø Tange Sø 187 40

771 3002 Grønbæk K 61 MBK 3532 7 Afl øb Grønbæk Tange Sø 330 3,2

789 202 Vejrumbro K 569 MBK 3532 7 Nørreå Randers Fjord 655,3 33,7

789 1002 Ørum K 3252 MBNK 3532 7 Morild Bæk Randers Fjord 1844,6 120

789 1602 Hammershøj K 1518 MBK 3532 7 Mejerigrøften Randers Fjord 1582,2 90,2

791 202 Bruunshåb K 51756 MBNDK 3532 7 Nørreå Randers Fjord 28809 3369,1
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Renseanlæg

Kommune Nummer på kommunen

Nr Amtets nummer for udledningen

Navn Renseanlæggets navn

Kommunal/Privat K=kommunalt, P=privat

Belastning PE Mængden i enheder af hus-spildevand fra én person

Type Typer af rensning, se over for

Marin boks Inddeling af kystvande efter Miljøstyrelsens hydrologiske reference

Hovedvandskel Deloplande indenfor distriktets 3 afstrømningsoplande

Primær recipient Vandområdet udledningen sker til

Sekundær recipient Sø eller kystvand, som er afgørende for næringstofkrav for udledningen.

Udledning 2003 kg N Total kvælstof udledt i år 2003

Udledning 2003 kg P Total fosfor udledt i år 2003

Type af rensning

M: Mekanisk rensning ved bundfældning

MB: Som M og biologisk rensning

MBN: Som MB og ammoniakfjernelse

MBND: Som MB og kvælstoffjernelse

MBNDK: Som MBND og kemisk fældning af fosfor

MBNDKFL: Som MBNDK og derefter fi lter samt lagune

RZ: Rodzoneanlæg

BS: Biologisk sandfi lter



Kommune Nr Navn Dambrug/
Havbrug

Foderforbrug
2003 i tons 

Rensning Primær recipient Sekundær recipient Marin 
boks

Hoved-
vandskel

Udledning
2003 kg N 

Udledning
2003 kg P

601 13 Løvet Dambrug D 19 Bundfældningsbassin Til. T. Nimdrup Bæk Bryrup Langsø 3532 7 633 68

609 17 Assendrup Dambrug D 14,2 Bundfældningsbassin Hede Mølle Å Mossø 3532 7 506 45

625 23 Tre Høje Dambrug D 24 Bf. og biofi lter Boest Bæk Halle Sø 3532 7 749 121

625 25 Halle Sø Dambrug D 46 Bf. og plantelagune Halle Sø Vestbirk søerne 3532 7 1634 155

625 28 Skade Dambrug D 88 Bf., biofi lter og plantel. Mattrup Å Vestbirk søerne 3532 7 2726 221

625 40 Halle Søhus Dambrug D 18 Bf. og biofi lter Halle Sø Vestbirk søerne 3532 7 490 65

627 12 Brejnholm Mølle Dambrug D 106 Bf. og plantelagune Mattrup Å Vestbirk søerne 3532 7 5065 438

715 23 Dørup Mølle Dambrug D 8,5 Bundfældningsbassin Århus Å Brabrand Sø 4460 11 486 49

717 28 Værum Mølle Dambrug D 0,5 Bundfældningsbassin Midtbæk Randers Fjord 3532 7 24 2

717 35 Løjstrup Dambrug D 285,4 Bundfældningsbassin, mikrosigte og lagune Lilleå Randers Fjord 3532 8 0 430

725 39 Fannerup Dambrug D 121,9 Bundfældningsbassin Ørum Å Kattegat via Grenåen 3420 6 1298 219

725 46 Laksegården D 4,4 Bundfældningsbassin Treå Hevring Bugt 3500 5 198 19

741 Nordby Bugt Havbrug H 250 Ingen rensning Nordby Bugt Nordby Bugt 8800 900

743 1 Skærskov Dambrug D 62,3 Mikrosigte Funder Å Ørn Sø 3532 9 2658 -34

743 6 Graunbjerg Dambrug D 92,5 Mikrosigte Funder Å Ørn Sø 3532 9 -288 -13

743 9 Funderholme Dambrug D 46,9 Bundfældningsbassin og lagune Funder Å Ørn Sø 3532 9 2173 -100

749 7 Funder Dambrug D 134,9 Bundfældningsbassin og mikrosigte Funder Å Ørn Sø 3532 9 2175 -114

749 8 Banbjerg Dambrug D 141,8 Bundfældningsbassin Funder Å Ørn Sø 3532 9 6511 256

749 12 Sillerupvæld Dambrug D 23,7 Bundfældningsbassin Vandløb fra Sillerupvæld Salten Langsø 3532 9 1619 93

749 13 Vrads Dambrug D 36,7 Bundfældningsbassin og lagune Salten Å Salten Langsø 3532 9 1986 197

749 15 Ansø Dambrug D 139,4 Bundfældningsbassin, mikrosigte og lagune Salten Å Salten Langsø 3532 9 5153 -46

749 17 Vellingskov Dambrug D 149,3 Bundfældningsbassin, mikrosigte og lagune Salten Å Salten Langsø 3532 9 4917 74

749 18 Kathrinedal Dambrug D 161,2 Bundfældningsbassin og mikrosigte Salten Å Salten Langsø 3532 9 6529 664

761 1 Skibelund Havørredopdræt D 2,6 Mikrosigter, biofi lter og bundfældning Kettinghøj Bæk Randers Fjord 3532 7 122 9

791 16 Non Mølle Fiskeri D 240 Mikrosigter og biofi lter Non Mølleå Vedsø 3532 7 10612 642

791 61 Rindsholm Dambrug D 221,9 Mikrosigter Nørreå Randers Fjord 3532 7 10602 878
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Dam-/Havbrug

Kommune Nummer på kommunen

Nr Amtets nummer for dambruget

Navn Renseanlæggets navn

Dambrug/Havbrug D=dambrug og H=havbrug

Foderforbrug 2003 i tons Det samlede forderforbrug i 2003

Rensning Rensning ved afl øbet fra dambruget

Primær recipient Vandområdet udledningen sker til

Sekundær recipient Sø eller kystvand, som er afgørende for næringstofkrav for udledningen.

Marin boks Inddeling af kystvande efter Miljøstyrelsens hydrologiske reference

Hovedvandskel Deloplande indenfor distriktets 3 afstrømningsoplande

Udledning 2003 kg N Total kvælstof udledt i år 2003

Udledning 2003 kg P Total fosfor udledt i år 2003



Kom-
mune

ID nr Navn Branchekode DB03 Primær recipient Sekundær recipient Marin 
boks

Hoved-
vandskel

Udledning
2003 kg N

Udledning
2003 kg P

707 E8bb-P07-1 De Danske Spritfabrikker A/S 15.91         (Fremstilling af spiritus) Kattegat Djursland Kattegat Djursland 342 6 4059,1 244,4

707 D1a-P07-4i BASF Health & Nutrition A/S 24.41 Kattegat Djursland Kattegat Djursland 342 6 1064,6 422,6

707 K3a-P07-4i Elsam Kraft A/S, Depot for 
røgrenseprodukter

90.02.20 Kattegat Djursland Kattegat Djursland 342 6 0 0

707 K3a-O07-1i Reno Djurs I/S 90.02.20 Kattegat Djursland Kattegat Djursland 342 6 0 0

719 Akzo Nobel Salt A/S 14.4           (Saltudvinding) Mariager Fjord Mariager Fjord 361 1 171 0

721 E4-P21-1 Novopan Træindustri A/S 20.20.00    (Asfaltfabrikker) Pindstrup Bæk Kattegat Djursland 342 6 0 0

727 727-26 Søbyvej -  afværgeprojekt 90.03.20    (Rensning af jord og grundvand) Malskær Bæk Horsens Fjord 433 12 0 0

731 K3a-P31-21 Elsam Kraft A/S, Flyveaskedepot 
Robdrup

90.02.20    (Drift af affaldsbehandlingsanlæg) Alling Å Randers Fjord 3533 8 0 0

747 F3a-P47-1i daka a.m.b.a. 15.11.40    (Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker) Randers Fjord Randers Fjord 3532 8 2583,2 79,9

751 J1-P51-2i Central Soya Proteins A/S 15.89.00    (Fremstilling af andre fødevarer i øvrigt) Århus Bugt Århus Bugt 446 11 0 0

751 D8-P51-1 Nordalim A/S 24.62.00    (Krydsfi nér, spånplader mm.) Århus Bugt Århus Bugt 446 11 0 0

751 G01-P51-2i Elsam Kraft A/S, Studstrupværket 40.11.00    (Elforsyning) Århus Bugt Århus Bugt 446 11 364 382

751 K2d-P51-91 Uniscrap A/S 51.57.00    (Engroshandel med affaldsprodukter) Århus Å Århus Bugt 446 11 0 0

751 C4-P51-1 NCC Danmark A/S 86.82.00    (Limfabrikker) Holmkær Grøft Randers Fjord 3532 7 0 0

761 Arla Foods A.m.b.a Rødkærsbro 15.51.10    (Mejerier samt ostefremstilling) Gudenåen Randers fjord 3532 7 2018 268

771 Tarcovej A/S, Kongensbro 26.82.10 Gudenåen Tange Sø 3532 7 0 0
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SEPTEMBER 2004

O

Virksomheder

Kommune Nummer på kommunen

ID nr Amtets nummer for virksomheden

Navn Virksomhedens navn

Branchekode Kodeværdi (DB03) for hvilken branche virksomheden tilhører

Type rensning Typer af rensning, se nedenfor

Primær recipient Vandområdet udledningen sker til

Sekundær recipient Sø eller kystvand, som er afgørende for evt.  næringstofkrav for udledningen.

Marin boks Inddeling af kystvande efter Miljøstyrelsens hydrologiske reference

Hovedvandskel Deloplande indenfor distriktets 3 afstrømningsoplande

Udledning 2003 kg N Total kvælstof udledt i år 2003

Udledning 2003 kg P Total fosfor udledt i år 2003
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O

Kommune Amts nr Kommunens nr Vandløb Længde Dato Målsætning Medianminimum

751 751-2409 AU11a Varna Bæk >100 07-11-2001 B3 5

751 751-4437 AU10 Varna Bæk >100 07-11-2001 B3 5

747 747-2008 U15 Langkastrup Bæk 2 24-01-2002 D/B3 3

743 743-4411 I12041U Søholt Bæk 600 13-12-2001 C

743 743-4409 I10044U Søholt Bæk 600 13-12-2001 C

739 739-2004 UgAfU Ugelbølle Bæk >100 05-11-2001 B0/B1 3

739 739-4030 Ug5U Ugelbølle Bæk >100 03-04-2001 B0/B1 3

739 739-2002 Ug4.1U Ugelbølle Bæk >100 03-04-2001 B0/B1 3

739 739-4029 Ug3U Ugelbølle Bæk >100 03-04-2001 B0/B1 3

739 739-2003 Ug2U Ugelbølle Bæk >100 03-04-2001 B0/B1 3

737 737-4012 U4 Ry Møllesø 3 23-01-2002 B

737 737-4005 U11 Knud Sø 30 06-06-2002 B2

727 727-2005 U18a Odder Å 2 20-07-2001 B1 50

727 727-4007 U18a Odder Å 2 20-07-2001 B1 50

727 727-4008 U18a Odder Å 2 20-07-2001 B1 50

723 723-2007 U18 Grøft. t. Ø. Tørslev Å 5 14-03-2002 B3 2

723 723-4006 U17a Grøft. t. Ø. Tørslev Å 5 14-03-2002 B3 2

721 721-2009 F6O014 Pindstrup Bæk 5 27-04-2001 D 2

719 719-4002 U4 Rinddal Bæk 50 01-03-2001 B0 1

719 719-4054 U121a Hou Møllebæk 2 01-03-2001 B1 5

715 715-4000 RA 1.3 Sommerbæk, Vestl.tilløb 1 07-05-2001 C 1

709 709-2020 A30040U Lilleå 6 27-09-2002 B1 500

705 705-4027 U4.31 Toustrup Bæk 5 12-05-2003 B0 5

705 705-2007 U4.11 Sorring Skelbæk 7 07-11-2001 D 5

Regnbetingede udledninger

Kommune Nummer på kommunen

Amts nr Amtets nummer for udledningen

Kommunens nr Udledningens navn i kommunens spildevandsplan

Vandløb Vandløbets navn

Længde Længden af den påvirkede vandløbsstrækning i meter

Dato Tidspunkt, hvor erosionen er konstateret.

Målsætning Vandløbets målsætning

Medianminimum Medianminimumsvandføring ved udledningen



Stof nr. EU 
number

Navn Identifi ceret 
som

prioriteret
farligt stof

Antal målte 
matricer (i 

alt 17)

Antal
målte i 
vand-

matricer (i 
alt 6)

Regn-
vand

Rent
grund-
vand

For-
urenet
grund-
vand

Vand-
løb

Søer Marint 
vand

Ferskt
sedi-
ment

Marint
sedi-
ment

Ferskt
biota

Marint
biota

Perko-
lat

Urenset
spildevand

Spildevand
(lavteknol.)

Spildevand
(højtekl.)

Slam
(spildevand)

Støv Mark-
jord

1 240-110-8 Alachlor 5 4 x x x x x

2 204-371-1 Anthracene (X)*** 17 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 217-617-8 Atrazine (X)*** 6 5 x x x x x x

4 200-753-7 Benzene 9 4 x x x x x x x x x

5 n.a. Brominated diphenylethers (**) X**** 2 0 x x

6 231-152-8 Cadmium and its compounds X 12 4 x x x x x x x x x x x x

7 287-476-5 C10-13-chloroalkanes (**) X 1 1 x

8 207-432-0 Chlorfenvinphos 2 2 x x

9 220-864-4 Chlorpyrifos (X)*** 2 2 x x

10 203-458-1 1,2-Dichloroethane 8 4 x x x x x x x x

11 200-838-9 Dichloromethane 7 3 x x x x x x x

12 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) (X)*** 12 5 x x x x x x x x x x x x

13 206-354-4 Diuron (X)*** 5 5 x x x x x

14 204-079-4 Endosulfan (X)*** 3 3 x x x

n.a. (alpha-endosulfan) 3 3 x x x

15 205-912-4 Fluoroanthene(*****) 17 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x

16 204-273-9 Hexachlorobenzene X 10 4 x x x x x x x x x x

17 201-765-5 Hexachlorobutadiene X 0 0

18 210-158-9 Hexachlorocyclohexane X 0 0

200-401-2 (gamma-isomer, Lindane) 7 2 x x x x x x x

19 251-835-4 Isoproturon (X)*** 5 4 x x x x x

20 231-100-4 Lead and its compounds (X)*** 8 3 x x x x x x x x

21 231-106-7 Mercury and its compounds X 13 4 x x x x x x x x x x x x x

22 202-049-5 Naphthalene (X)*** 16 5 x x x x x x x x x x x x x x x x

23 231-111-4 Nickel and its compounds 13 4 x x x x x x x x x x x x x

24 246-672-0 Nonylphenols X 10 4 x x x x x x x x x x

203-199-4 (4-(para)-nonylphenol) 0 0

25 217-302-5 Octylphenols (X)*** 8 2 x x x x x x x x

(para-tert-octylphenol) 0 0

26 210-172-5 Pentachlorbenzene X 5 0 x x x x x

27 201-778-6 Pentachlorphenol (X)*** 11 4 x x x x x x x x x x x

28 PAH (Polyaromatic hydrocarbons) X 11 4 x x x x x x x x x x x

200-028-5 Benzo(a)pyrene 17 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x

205-911-9 Benzo(b)fl uoranthene 13 4 (x) x x x x x x x (x) x x x x x x

205-883-8 Benzo(g,h,i)perylene 16 5 x x x x x x x x x x x x x x x x

205-916-6 Benzo(k)fl uoranthene 13 4 (x) x x x x x x x (x) x x x x x x

205-893-2 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 16 5 x x x x x x x x x x x x x x x x

29 204-535-2 Simazine (X)*** 6 5 x x x x x x

30 211-704-4 Tributyl compounds X 8 3 x x x x x x x x

Tributyltin-cation 5 1 x x x x x

31 234-413-4 Trichlorobenzene (X)*** 5 0 x x x x x

204-428-0 1,2,4-trichlorobenzene 6 1 x x x x x x

32 200-663-8 Trichloromethane 2 2 x x

33 216-428-8 Trifl uralin (X)*** 2 2 x x

     (*)    Hvor der er udvalgt grupper af stoffer, er der typiske enkeltstoffer angivet som indikatorer.

     (**)   Disse grupper af stoffer omfatter normalt et stort antal enkeltstoffer, som der pt. ikke er udpeget indikator stof for.

    (***)  Dette prioriterede stof skal gennemgås med henblik på identifi cering som muligt “prioriteret farligt stof”.

   (****)  Kun pentabrombiphenylether (CAS-nr. 32534-81-9)

  (*****)  Fluoranthen optræder på listen som indikator for andre og farligere PAH (nr. 28).
.

    n.a    Ikke tilgængelig
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