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Vandkvalitet i vandløb i Nørager Kommune 
 
  
Status. 
I forbindelse med Nordjyllands Amts rutinemæssige vandløbsundersøgelser, er vand-
løbene i Nørager Kommune undersøgt i 2005.  
 
Undersøgelserne omfatter 66 stationer, og resultaterne af undersøgelserne fremgår af 
nedenstående tekst samt vedlagte kort, der angiver målsat vandkvalitet og aktuel 
vandkvalitet. (bilag 1) 
 
- på 34 stationer var den fastsatte målsætning opfyldt.  
- på 5 stationer kunne vandkvaliteten ikke vurderes af forskellige årsager. 
- på 25 stationer var den fastsatte målsætning ikke opfyldt.  
- på 2 stationer er der ikke fastsat en målsætning for vandløbet. 
Dette betyder, at af de 59 stationer, hvorpå målopfyldelsen kan vurderes, er den fast-
satten målsætning opfyldt på 58 % af stationerne. Omvendt er den fastsatte målsæt-
ning ikke opfyldt på 42 af stationerne.    
Årsagerne til den manglende målopfyldelse på den enkelte station kan skyldes et eller 
flere af følgende forhold.  

-på 3 stationer vurderes det, at spildevand eller regnvandsbetingede ud-
løb fra kloakerede områder er årsag eller medvirkende årsag til den 
manglende målopfyldelse. 
-på 8 stationer vurderes det, at spildevand i det åbne land er årsag eller 
medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse. De 8 stationer lig-
ger i 5 deloplande. 
-på 1 station er en industriudledning årsag til eller medvirkende årsag til 
den manglende målopfyldelse. 
-på 5 stationer vurderes det, at udledninger fra landbrug (gård eller 
markbidrag) er årsag eller medvirkende årsag til den manglende målop-
fyldelse. 
-på 6 stationer vurderes det, at udledninger fra dambrug er årsag eller 
medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse. 
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-på 2 stationer vurderes det, at afløb fra en sø er årsag eller medvirkende 
årsag til den manglende målopfyldelse.  
-på 5 stationer er der ikke fundet en entydig kilde til forureningen. 

 
Udover denne undersøgelse er 6 stationer omkring 3 renseanlæg undersøgt efter 
DVFI-systemet. Resultaterne af disse undersøgelse er afrapporteret direkte til Nørager 
Kommune. Derudover er der undersøgt 22 stationer omkring 10 dambrug. Resultater-
ne af disse prøver er sendt direkte til det enkelte dambrug med kopi til Nørager kom-
mune.  
Endelig er der udført  DVFI-undersøgelse i vandløb i forbindelse med NOVANA 
programmet på 2 stationer i 2005 og på en station i 2004. Resultaterne af disse vil 
blive omtalt ved gennemgangen af de enkelte vandløb. 
  
Tilstanden i de enkelte vandsystemer bliver efterfølgende gennemgået og der henvi-
ses til vedlagte kort (Bilag 1). Vandløb eller tilløb til større vandløb hvor der er må-
lopfyldelse omtales ikke nærmere. 
 
 
Resultater fra de enkelte vandløb. 
 
Lindenborg Å m. små tilløb,  Undersøgt år 2004 og 2005.  
I Lindenborg Å er 7 stationer undersøgt i Nørager Kommune. På de 6 stationer  er 
den fastsatte målsætning på henholdsvis saprobiegrad I, I-II og II opfyldt. På statio-
nen i Ravnkilde Bæk var den fastsatte målsætning på saprobiegrad II ikke opfyldt. 
Årsagen vurderes at være et større antal kreaturer den optræder et større tilløb til bæk-
ken. Nørager Kommune tilser strækningen i løbet af foråret/sommeren 2006.  
 
Simested Å m. Tilløb.  Undersøgt år 2005. 
I Simested Å er 23 stationer undersøgt i Nørager Kommune. På de 10 stationer var 
den fastsatte målsætning på saprobiegrad II opfyldt. På 11 stationer var den fastsatte 
målsætning på henholdsvis saprobiegrad I-II og II ikke opfyldt. På 2 stationer kunne 
vandkvaliteten ikke vurderes pga. ringe vandføring og ingen vand. 
Hovedløbet: 
På stationerne i hovedløbet vurders udledninger fra dambrug at være årsag til den 
manglende målopfyldelse på strækningen fra de øverste dambrug og nedad. Dette un-
derbygges af de DVFI-prøver der udtages som en del af kontrollen med dambrugene.  
Der er ikke målopfyldelse på stationen lige ovenfor det øverste dambrug ved Kistvad 
bro. Spildevand fra det åbne land vurderes at være medvirkende årsag til den mang-
lende målopfyldelse. Nørager kommune har vurderet at materialetransport i vandløbet 
også kan være medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse, hvorfor der søges 
etableret et sandfang ovenfor den rørlagte del af vandløbet. 
Rørbæk: Ved tilsynet i sommeren 2005 var der målopfyldelse i Rørbæk. Ved et tilsyn 
i Rørbæk i februar 2006, var der ikke målopfyldelse i Rørbæk, hverken ovenfor eller 
nedenfor Rørbæk By. Oplandet ovenfor Rørbæk By er udpeget til videregående rens-
ning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. Samtidig ses en belastning af 
motorvejsbassinet nordøst for Rørbæk By. Det vurderes at belastningen fra dette bas-
sin primært skyldes en oppe fra kommende belastning, da der ses en kraftig belast-
ning i udløbet af den rørlagte Søgrøft, der ledes ind i bassinet.  Nørager Kommune la-
ver tilsyn med ejendomme i oplandet til Søgrøften. Samtidig vil det være hensigts-
mæssigt, hvis Søgrøften ledes uden om regnvandsbassinet.    
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Skærdal Bæk: 
Øverst i Skærdal Bæk ses ingen tegn på organisk belastning. Den manglende målop-
fyldelse skyldes, at der ikke ses egentlige rentvandsarter. Dette underbygges at DVFI- 
prøven opstrøms Skærdal Dambrug. 
Hannerup Bæk: 
Afløb fra søerne vurderes at være medvirkende årsag til den manglende målopfyldel-
se i Hannerup Bæk, men det bør undersøges om der sker tilledning af organisk stof til 
søerne eller direkte til vandløbet. Vandløbet gennemgåes på strækningen i samarbejde 
med Hobro Kommune.  
Torsdal Bæk: 
Der ses tegn på organisk belastning af Torsdal Bæk ovenfor Nørager By. DVFI-
prøver opstrøms Nørager Renseanlæg underbygger dette. Der ses dog en bedring på 
DVFI-stationen nedstrøms renseanlægget, men målæstningen på saprobiegrad I-II 
kan ikke opfyldes inden vandløbet løber Simested Å. Nørager Kommune og Nordjyl-
lands Amt gennemgår vandløbet ovenfor Nørager By i foråret 2006. 
 
Lerkenfeld Å m. Tilløb. Undersøgt år 2005. 
I Lerkenfled Å er der undersøgt 22 stationer i Nørager Kommune.  
Hovedløb: 
Ved udspring i Mejlbyområdet er den fastsatte målsætning på saprobiegrad I-II ikke 
opfyldt på 3 stationer. Den fundne vandkvalitet er II. Der ses kun små tegn på belast-
ning i det øverste løb. På den nederste station, på den højt målsatte strækning, er der 
enkeltfund af rentvandskrævende dyr som er en forudsætning for at den fastsatte mål-
sætning kan opfyldes. De øverste forgreninger bør dog gennemgåes for at finde evt. 
forureningskilder. Nørager Kommune følger op på manglende hegning langs vandlø-
bet.  
De 2 stationer i hovedløbet på strækningen fra St. Binderup Dambrug til sammenlø-
bet med Skelbækken kan ikke overholde den fastsatte målsætning på saprobiegrad II. 
Årsagen vurderes især at være udledningen fra dambruget, men der har tidligere væ-
ret konstateret udledninger fra landbrug. Ved DVFI-undersøgelsen omkring dambru-
get i 2005, blev der konstateret en kraftig slamflugt fra dambruget. Dette har medført 
en øget forurening af Lerkenfeld Å på strækning nedenfor. Dambruget er efterfølgen-
de nedlagt, hvilket forventes at bedre vandkvaliteten på strækningen nedenfor dam-
bruget. 
Bonderup Bæk: 
I Bonderup Bæk er den fastsatte målsætning på henholdsvis saprobiegrad I-II og II 
opfyldt oven for Kgs. Tisted og midt i Kgs Tisted. Nedenfor omfartsvejen kunne 
vandløbet ikke vurderes da der kun blev fundet enkelte smådyr. Årsagen til den 
manglende smådyrsfauna blev sporet til en udledning fra en ejendom i byen. Nørager 
Kommune har efterfølgende ført tilsyn med ejendommen, for at få standset udlednin-
gen. En undersøgelse af vandløbet i september 2005 har vist, at der nu findes flere 
smådyr i vandløbet. I april 2005 blev der udtaget en DVFI-prøve på novanastationen 
nedenfor vejdæmningen. Resultatet af prøven er at faunaklassen er 5 med små tegn på 
belastning. Målsætningsklassen er faunaklasse 6. Der følges op på sagen senere, for at 
se om giftvirkningen aftager, samt for at se om den forbedrede tilstand ovenfor ud-
ledningen breder sig ned af vandløbet. Tilsynet gennemføres af Nørager Kommune 
og Nordjyllands Amt i fællesskab. 
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Skelbækken: 
Undersøgelsen i Skelbækken og Nørager Bæk i juni 2005 er ikke dækkende længere.  
Årsagen hertil er, at der efter undersøgelsen er sket et brud på spildevandsledningen 
fra Nørager Mejeri til renseanlægget. Vurderet på tilstanden i vandløbet var der tale 
om et sivende brud, hvorfor det blev opdaget relativt sent efter det var opstået. Da 
bruddet har stået på en periode, har det betydet en væsentligt forringet vandkvalitet 
ned gennem Nørager Bæk og delvis ud i Skelbækken. Der vil på et senere tidspunkt 
blive gennemført et nyt tilsyn med Nørager Bæk. Dette for at se om tilstanden neden-
for bruddet på spildevandsledningen bliver som før udledningen, men også for at fin-
de årsagen til den belastning der ses ovenfor bruddet. Nørager Kommune og Nordjyl-
lands Amt gennemføre dette tilsyn. 
For at mindske sandtransporten i vandløbet, ønsker Nørager Kommune at etablere 
sandfang i Skelbækken nedstrøms Skatskovvejen. 
  
Sønderup Å. m. tilløb Undersøgt år 2005. 
I Sønderup Å er der undersøgt 14 stationer i Nørager Kommune. På de 7 stationer var 
den fastsatte målsætning på saprobiegrad II opfyldt. På 5 stationer var den fastsatte 
målsætning på saprobiegrad I-II og II ikke opfyldt. På 1 station var vandløbet tørt. På 
en station ved Skårup, var vandløbet ikke målsat, men saprobiegraden var IV og for-
holdende var uæstetiske. 
Hovedløb: 
I Sønderup Å's hovedløb er der kun 1 station. Årsagen til den manglende målopfyl-
delse her, vurderes i hovedsagen at være opstrømsliggende dambrug, muligvis med et 
lille bidrag fra Haverslev renseanlæg. Dambruget nedlægges i 2006, så der må for-
ventes en bedring i vandkvaliteten herefter.  
Haverslev Bæk: 
I Haverslev Bæk er der 2 stationer hvor den fastsatte målsætning ikke er opfyldt.  
På den nederste station kan afløbet fra renseanlægget være medvirkende årsag, men 
det er vanskeligt at afgøre da vandløbet også er forurenet længere oppe i systemet. 
Nørager Kommune og Nordjyllands Amt  foretages opsporing af eventuelle forure-
ningskilder i vandløbet øvre ende, herunder problemet med okker i Overvad Bæk, in-
den der fortetages en endelig vurdering. 
Tolvad Bæk: 
I Tolvad Bæk er der 2 stationer hvor den fastsatte målsætning ikke er opfyldt. Der er 
tale om den øverste station ved Ravnkildevejen, hvor vandløbet er stærkt forurenet. 
Nørager Kommune og Nordjyllands Amt gennemfører en opsporing af forurenings-
kilder i oplandet. 
Den anden station er stationen i Fedalsbækken. Fedalsbækken har tilledning af spil-
devand fra fra ejendomme i det åbne land samt fra opspædet spildevand i Ravnkilde. 
Desuden er der af og til pumpestop på spildevandspumpestationerne fra Ravnkilde, 
hvilket også øger belastningen af vandløbet. Endelig er det i vinteren 2005 konstate-
ret, at en ejendom har en ulovlig udledning af møddingsvand ud på terræn ovenpå det 
rørlagte vandløb. Nørager Kommune laver landbrugstilsyn på ejendom ved Fedals-
bækken, og fornyer pumpestationen, da denne er nedslidt.  
Bækken der modtager spildevand fra Skårup er overordentligt stærks forurenet og 
uæstetisk (uhygiejnisk). Der er ikke konstateret en direkte forbindelse mellem bæk-
ken og Tolvad Bæk. Vandet i bækken siver i jorden på vej mod Tolvad Bæk, hvor 
dette sker er afhængig af årstiden.  
Nørager Kommune udarbejder nyt regulativ for Tolvad Bæk, hvilket sandsynligvis vil 
bedre vandkvaliteten. 
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Opfølgning. 
På et møde mellem Nørager Kommune og Nordjyllands Amt blev følgende initiativer 
aftalt. Initiativerne er i øvrigt omtalt under de enkelte vandløb: 
 
Nørager Kommune: -Fører tilsyn med hegning ved Ravnkildebæk. 
 -Fører tilsyn med ejendomme i Søgrøftens opland. 
 -Fører tilsyn med hegning ved Lerkenfeld Å, øvre løb. 
 -Ønsker at etablere sandfang i i Skelbækken v. Skatskov-

vejen. 
 -Ønsker at etablere sandfang i Simested Å v. motorbanen. 
 -Fører tilsyn med ejendom i Fedalbækkens opland. 
 -Udarbejder nyt regulativ for Tolvad Bæk. 
 
Nørager Kommune og  
Nordjyllands Amt: -Fører tilsyn i Hannerup Bæk, evt sammen med Hobro 

Kommune. 
 -Fører tilsyn med Torsdal Bæk opstrøms Nørager By. 
 -Fører tilsyn med Bonderup Bæk nedstrøms omfartsvej. 
 -Fører tilsyn med skelbækken fra rørbrud og opstrøms. 
 - Fører tilsyn med øvre løb Haverslev Bæk. 
 -Fører tilsyn med øvre løb Tolvad Bæk.  
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Ivan Holm  
miljøtekniker   
 
 
   
Bilag: Bilag 1, Kort der viser den målsatte vandkvalitet og den fundne vand-

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




