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Vandkvalitet i vandløb i Farsø Kommune 
 
  
Status. 
I forbindelse med Nordjyllands Amts rutinemæssige vandløbsundersøgelser, er vand-
løbene i Farsø Kommune undersøgt i 2005.  
 
Undersøgelserne omfatter 49 stationer, og resultaterne af undersøgelserne fremgår af 
nedenstående tekst samt vedlagte kort, der angiver målsat vandkvalitet og aktuel 
vandkvalitet. (bilag 1) 
 
- på 30 stationer var den fastsatte målsætning opfyldt.  
- på 3 stationer kunne vandkvaliteten ikke vurderes af forskellige årsager. 
- på 16 stationer var den fastsatte målsætning ikke opfyldt.  
Dette betyder, at af de 46 stationer, hvorpå målopfyldelsen kan vurderes, er den fast-
satte målsætning opfyldt på 65 % af stationerne. Omvendt er den fastsatte målsætning 
ikke opfyldt på 35% af stationerne.    
Årsagerne til den manglende målopfyldelse på den enkelte station kan skyldes et eller 
flere af følgende forhold.  

-på 2 stationer vurderes det, at spildevand eller regnvandsbetingede ud-
løb fra kloakerede områder er årsag eller medvirkende årsag til den 
manglende målopfyldelse. 
-på 14 stationer er der ikke fundet en entydig kilde til forureningen, og 
der bør gennemføres en yderligere opsporing af årsagerne til de mang-
lende målopfyldelser . 

 
Udover denne undersøgelse er 2 stationer omkring Vr. Hornum renseanlæg undersøgt 
efter DVFI-systemet. Resultaterne af disse undersøgelse er afrapporteret direkte til 
Farsø Kommune. Derudover er der undersøgt 4 stationer omkring 2 dambrug. Resul-
taterne af disse prøver er sendt direkte til det enkelte dambrug med kopi til Farsø 
Kommune.  
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Endelig er der udført  DVFI-undersøgelse i vandløb i forbindelse med NOVANA 
programmet på 2 stationer i 2005. Resultaterne af disse vil blive omtalt ved gennem-
gangen 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. 
 
Lerkenfeld Å.  Undersøgt år 2005.  
I Lerkenfeld Å er 10 stationer undersøgt i Farsø Kommune. På 7 stationer er den fast-
satte målsætning på saprobiegrad II opfyldt. På 2 stationer i Troels Bæk var den fast-
satte målsætning på saprobiegrad II ikke opfyldt. Årsagen er ikke fundet, og der vil 
efterfølgende blive gennemført et forsøg på at opspore eventuelle kilder til den fund-
ne belastning. I tilløbet fra Gl. Ullits var målsætningen opfyldt ved sammenløbet med 
Troels Bæk, men i øvre ende er tilløbt tydeligt belastet. Farsø Kommune vil tage prø-
ver i udløbet for evt. at finde årsagen til belastningen. Vasebæk kan ikke vurderes, da 
den er rørlagt på en længere strækning. 
 
Stistrup Å.  Undersøgt år 2005. 
I Stistrup Å er 13 stationer undersøgt i Farsø Kommune. På 4 stationer, 2 i Stistrup 
Mølle Bæk, 1 i Skadebæk og 1 i Stensbæk, var den fastsatte målsætning på saprobie-
grad II opfyldt. På en station i Stistrup Møllebæk blev der fundet saprobiegrad I-II, 
altså bedre end den målsatte vandkvalitet. På 7 stationer, en i Stistrup Møllebæk og 
resten i hovedløbet, var den fastsatte målsætning på saprobiegrad II ikke opfyldt. Der 
er ikke fundet entydige kilder til den manglende målopfyldelse, udover 2 kreaturvan-
dingssteder, hvor kreatuerne har adgang til vandløbet. Der vil derfor blive gennemført 
et forsøg på at opspore eventuelle kilder til den fundne belastning.  
På 2 stationer kunne vandkvaliteten ikke vurderes da vandløbet var tørt. 
 
Lille Møllebæk. Undersøgt år 2005. 
I Lille Møllebæk er der undersøgt 4 stationer i Farsø Kommune. På den øverste stati-
on, hvor der er lempet målsætning (kun krav til æstetiske forhold) er målsætnngen 
opfyldt. På de 3 øvrige stationer er den fastsatte målsætning på saprobiegrad II ikke 
opfyldt. Dette underbygges af resultatet fra novanastationen der ligger ovenfor 
Strandby Gårde. Her er den fundne faunaklasse 4, svarende til noget forringet vand-
kvalitet. Årsagerne til den manglende målopfyldelse er ikke fundet. Der vil derfor 
blive gennemført en undersøgelse for at kortlægge årsagerne til den fundne belast-
ning.      
Farsø Kommune gennemfører landbrugstilsyn i oplandet.  
 
Trend Å. m. tilløb Undersøgt år 2005. 
I Trend Å vandsystem er der undersøgt 21 stationer i Farsø Kommune.  
Hovedløbet: 
Der er 7 stationer i hovedløbet. På de 6 af disse stationer er den fastsatte målsætning 
på saprobiegrad II opfyldt. På stationen nedenfor Støtterup er der fundet saprobiegrad 
II-III. Årsagen kan være henfald af de store mængder kiselalger der er fundet på 
strækningen. Resultaterne fra  DVFI stationerne omkring Vestre Hornum Renseanlæg 
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og Trend Å Dambrug understøtter at Trend å generelt kun er svagt belastet. Nedenfor 
Trend Å Dambrug øges belastningen, denne belastningsforøgelse kan ses på novana 
stationen ved Hyllebjerg men aftager ned mod stationen ved Gunderup.  
 
Sønderladen Bæk: 
Der er 1 station i Sønderladen Bæk. På stationen er den fastsatte målsætning på 
saprobiegrad II ikke opfyldt. Årsagen vurderes bla. at være afløb fra Katmosen der 
modtager spildevand fra Overlade By i Løgstør Kommne. Nordjyllands Amt  kontrol-
lere om der tilledes spildevand fra Hyllebjerg. 
 
Tilløb fra Stødesholm: 
Målsætningen på saprobiegrad II er opfyldt. 
 
Tilløb fra Fredbjerg: 
Der er funder sapobiegrad II på stationen. Målsætningen er lempet med krav til æst-
tisk tilfredsstillende vandkvalitet. Ved udspring nedenfor Fredbjerg er saprobiegraden 
III-IV men ikke uæstetisk og der ses ikke olie, som tidligere er fundet i vandløbet. 
Nordjyllands Amt og Farsø Kommune kontrollerer om der evt. tilledes forurenende 
stoffer fra det rørlagte vandløb i Fredbjerg.    
 
Tre grøfter ved Vestre Hornum: 
I alle tre grøfter er den fastsatte målsætning på saprobiegrad II opfyldt. 
 
Ørndrup Kanal: 
Der er 4 stationer i Ørndrup Kanal. På alle 4 stationer er den fastsatte målsætning på 
saprobiegrad II opfyldt. 
 
Tilløb ved Mølgård: 
Der er 1 station i vandløbet. Den fastsatte målsætning på saprobiegrad II er opfyldt. 
 
Røjbækken: 
Der er 3 stationer i Røjbækken. På de 2 stationer er den fastsatte målsætning på 
saprobiegrad II opfyldt. På stationen lige nedenfor Farsø By er saprobiegraden IV 
svarende til overordentlig stærkt forurenet. Der ses en mindre belastning i vandløbet 
ovenfor udløbet fra regnvandsbassinet. Men belastningen er større nedenfor udløbet 
af regnvandbassinet. Farsø Kommune spuler et rør ovenfor regnvandsudløbet, hvoref-
ter der udtages prøver i røret, for at afgøre om der sker en belastning af Røjbækken 
derfra. Prøver udtaget i udløbet fra regnvandsbassinet tyder ikke på at bassinet er den 
eneste kilde til den fundne belastning. ( BI5 indholdet ligger mellem 3 og 5 mg/l). 
Der er også fundet og fjernet fejlkoblinger af spildevand til regnvandsledningen.  
 
Bjørnsholm Å, Faldbækken. Undersøgt 2004. 
Der er 1 station i Faldbækken i Farsø Kommune. Den fastsatte målsætning på sapro-
biegrad I-II er ikke opfyldt da den fundne saprobiegrad er II. Der er ingen tydlige tegn 
på belastning, men der findes ingen rentvandskrævende arter. Derfor er saprobiegra-
den II. 
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Opfølgning. 
På et møde mellem Farsø Kommune og Nordjyllands Amt blev følgende initiativer 
aftalt. Initiativerne er i øvrigt omtalt under de enkelte vandløb: 
 
Farsø Kommune: -undersøgelse af tilløb fra Gl. Ullits. 
 -gennemfører landbrugstilsyn i oplandet til Lille Mølle 

Bæk. 
 -tjekker om der er tilløb af forurenende stoffer til Grøft i 

Fredbjerg. 
 -laver undersøgelse af rørlægning i Røjbækkens øvre løb.  
 
  
Nordjyllands Amt: -opsporing af forurening i Troelsbæk. 
  -opsporing af forurening i Stistrup Å.  
  -opsporing af forurening i Lille Mølle Bæk.  

-tjekker om der er tilløb af forurenende stoffer til Grøft i 
Fredbjerg. 
-kontrollere om der er tilledning af spildevand fra Hylle-
bjerg til Sønderladen 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. 
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