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Vandkvalitet i vandløb, Løgstør Kommune. 
 
  
Status. 
I forbindelse med Nordjyllands Amts rutinemæssige vandløbsundersøgelser, er 
vandløbene i Løgstør Kommune undersøgt i 2003.  
 
Undersøgelserne omfatter 63 stationer, og resultaterne af undersøgelserne fremgår af 
nedenstående tekst samt vedlagte kort, der angiver målsat vandkvalitet og aktuel 
vandkvalitet. (bilag 3) 
 
- på 35 stationer var den fastsatte målsætning opfyldt.  
- på 8 stationer kunne vandkvaliteten ikke vurderes af forskellige årsager. 
-på 20 stationer var den fastsatte målsætning ikke opfyldt. Årsagerne til den 
manglende målopfyldelse skyldes følgende forhold.  

-på 4 stationer er spildevand eller regnvandsbetingede udløb fra 
kloakerede områder årsag eller medvirkende årsag til den manglende 
målopfyldelse. 
-på 7 stationer er spildevand i det åbne land årsag til eller medvirkende 
årsag til den manglende målopfyldelse. De 7 stationer er fordelt på 3 
deloplande.  
-på 4 station er der andre kendte kilder ud over spildevand. 
-på 6 stationer er der ikke fundet en entydig kilde til forureningen. 

  
På nogle stationer kan flere kilder være årsag til den manglende målopfyldelse.  
 
Tilstanden i de enkelte vandsystemer bliver efterfølgende gennemgået og der 
henvises til vedlagte kort (Bilag 1). 
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Resultater fra de enkelte vandløb. 
 
Trend Å, Sønderladen Bæk, Undersøgt år 2003.  
I Trend Å vandsystem er kun Sønderladen Bæk undersøgt  i 2003. På de 3 stationer er 
den fastsatte målsætning opfyldt. Den manglende målopfyldelse på de resterende 2 
stationer vurderes at stamme fra regnvandsbetingede udledninger fra Overlade By 
samt fra gård- og markbidrag fra en landbrugsejendom i oplandet. 
Spildevandsudledninger fra huse i det åbne land kan have betydning for 
vandkvaliteten.   I forbindelse med vedtagelsen af regionplan 2005 vil Katmosen blive målsat. Dette 
kan få betydning tilledningen af spildevand fra overløbsbygværker i Overlade By. 
Farsø Kommune kontaktes angående udledninger fra landbrug.  
 
Borregårdsgrøften. Undersøgt år 2003. 
I Borregrøften er der én målestation. Vandløbet er rørlagt på helestrækningen, hvorfor 
der ikke kan gennemføres en saprobieundersøgelse. En kontrol i en brønd opstrøms 
Løgstør-Viborg vejen viser dog at der sker en belastning af det rørlagt vandløb. 
 
Bjørnsholm Å. Undersøgt år 2003. 
I Bjørnsholm Å er der 23 station i Løgstør Kommune. På de 17 stationer er den 
fastsatte målsætning opfyldt. På en station kunne vandkvaliteten ikke bedømmes, 
men der var ikke tegn på belastning. Tilbage er 5 stationer, hvor den fastsatte 
målsætning ikke er opfyldt. På 2 stationer er oplandet udpeget til undersøgelses 
opland for om der skal gennemføres videregående rensning af spildevandet fra huse i 
det åbne land. Resultatet af denne undersøgelse, der gennemføres i løbet af sommeren 
2004, afventes inden der evt. overvejes yderligere tiltag. På 2 stationer vurders 
belastningen at stamme fra arealanvendelsen. På 1 station har det ikke været muligt af 
finde en entydig kilde til den fundne belastning, men der kan være tale om en 
kombination af for stor vandløbsbredde, der medføre aflejring af materiale, samt 
udledningen fra opstrømsliggende dambrug. 
 
Rønbjerg Grøft. Undersøgt år 2003. 
I Rønbjerg Grøft er der 1 målestation. På grund af et meget fattigt smådyrsliv var det 
ikke muligt et gennemføre en saprobieundersøgelse. Grøften virker dog ikke belastet. 
Årsagen til det fattige dyreliv kan være, at mejekurven har fjernet en del af 
bundmaterialet i forbindelse med fjernelsen af grøde og især tagrør.   
 
Elkangårdsgrøften.  Undersøgt år 2002. 
I Elkangårdgrøften er der 1 målestation. Den fastsatte målsætning var opfyldt på  
stationen. 
 
Næsbydale Bæk.  Undersøgt år 2003. 
Der er 2 stationer i Næsbydale Bæk. På den øverste station, hvor målsætningen er 
meget lempelig er den fastsatte målsætning opfyldt. På den nederste station er 
målsætningen ikke opfyldt, sandsynligvis som følge af den forurening med 
husspildevand der ses meget tydeligt på den øverste station. Oplandet er udpeget til 
videregående rensning af spildevandet fra huse i det åbne land, og der meddeles 
påbud i 2004. Ligeledes kloakeres Næsby i 2004. Resultaterne af disse tiltag 
forventes at have den nødvendige positive effekt på vandkvaliteten i vandløbet. 
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Grøft ved Lendrup Strand.  Undersøgt år 2003. 
Der er 2 stationer i grøften. På den øverste station er den fastsatte målsætning opfyldt.  
På den nederste station er den fastsatte målsætning ikke opfyldt, sandsynligvis som 
følge af  et kreaturvandingssted og vadested. Løgstør Kommune sørger for at dette 
kreaturvandingssted lukkes eller lovliggøres. 
 
Smak Mølle Å.  Undersøgt år 2003. 
Der er 4 stationer i Smak Mølle Å. På de 2 stationer øverst i vandløbet, er den 
fastsatte målsætning opfyldt. På de 2 stationer nederst i vandløbet, øst for Løgstør By 
er den fastsatte målsætning ikke opfyldt. Årsagen kan være regnvandbetingede udløb 
på strækningen forbi Løgstør By. Nordjyllands Amt gennemgår vandløbet i 2004, for 
at finde eventuelle kilder til belastningen. Dette sker med særlig opmærksomhed på 
Øster Ørbæk, Ravnstrup og industrikvarteret. På den B2 målsatte strækning er 
vandløbet vedligeholdt med mejekurv. Dette er i den øverste enden af strækningen 
pænt udført, men på den nederste halvdel af den B2 målsatte strækning er de fysiske 
forhold ringe. For at opnå en mere miljøvenlig vedligeholdelse af vandløbet snakker 
Løgstør Kommune med enterprenøren. 
 
Dybelgrøft/Stenbæk.  Undersøgt år 2003. 
Der er 4 stationer i vandløbet. Den fastsatte målsætning er opfyldt på en station. På de 
øvrige 3 stationer kunne tilstanden ikke vurderes efter saprobiesystemet. På den 
baggrund fastholdes udpegningen til videregående rensning af spildevandet fra huse i 
det åbne land. 
 
Brøndum Kanal.  Undersøgt  år 2003. 
Der er 5 stationer i Brøndum Kanal i Løgstør Kommune. På de 3 stationer er den 
fastsatte målsætning opfyldt. På 2 stationer er den fastsatte målsætning ikke opfyldt. I 
Nibe Kommune er der i oplandet til de 2 stationer udpeget et område, hvor der er krav 
til videregående rensing af spildevand fra huse i det åbne land. Desuden har der været 
problemer med afledning af spildevand fra det kloakerede opland i Kølby. Endelig er 
vedligeholdelsen stedvis hårdhændet på de strækninger, hvor der ikke er 
målopfyldelse. Forholdende om spildevandafledningen er påtalt i rapport til Nibe 
Kommune.  
Dybvad Å.  Undersøgt år 2003. 
Der er undersøgt 9 stationer i Dybvad Å i den del af åen der løber i Løgstør 
Kommune. Derudover undersøger Nordjyllands Amt 6 dambrugsstationer hvert år. 
Dambrugsstationerne indgår ikke direkte i denne undersøgelse, men afrapporteres 
hvert år til det enkelte dambrug. Resultaterne vil dog indgå i den samlede vurdering 
af vandløbet.  
Der er undersøgt 4 stationer i Bredkilde Bæk. De 2 stationer kunne ikke vurderes, da 
vandløbene var udtørrede. På de 2 andre stationer var den fastsatte målsætning ikke 
opfyldt. Årsagen kan være en belastning fra det gamle bassinanlæg, samt en alt for 
hård vedligeholdelse, der bla vurderes at være årsagt til at den fastsatte 
anvendelsesmålsætning ikke kan opfyldes. Det er aftalt at Nordjyllands Amt 
gennemgår tilløbene til det gamle bassinanlæg, samt at Løgstør Kommune sørger for 
at vandløbet vedligeholdes i regulativmæssig bredde.  
Der er undersøgt 3 stationer i Kirkebækken. På de 2 øverste stationer er den fastsatte 
målsætning opfyldt. På stationen ved landevejen er den fastsatte målsætning ikke 
opfyldt. Der er ikke fundet en konkret kilde til den fundne belastning. Den nederste 
station lige før sammenløbet med Dybvad Å er sløjfet. 
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Der er undersøgt 2 stationer i Dybvad Å's hovedløb i Løgstør Kommune. Desuden er 
der foretager en gennemgang af det øvre løb i åen omkring Hedegårde og 
Plovmandshøj plantage. De 2 stationer i hovedløbet overholder den fastsatte 
målsætning. Længere nede i åen ses en påvirkning fra især det nederste dambrug. 
Denne påvirkning er påtalt overfor dambrugeren i den årlige afrapportering. 
På den øverste station, og på stationen opstrøms det øverste dambrug er der tegn på 
en belastning. På den baggrund er der foretaget en opsporing i de øverste 
forgreninger. Denne opsporing viser at belastningen især stammer fra den østlige 
forgrening fra Plovmandshøj området, men samtidig er der også tegn på en mindre 
belastning fra området ved Hedegårde. På den baggrund er det aftalt at Løgstør og 
Års Kommuner gennemfører landbrugstilsyn, med særlig opmærksomhed på saft fra 
ensilage- og gødningsoplag. 
 
Bjerge Å. Undersøgt år 2002. 
Der er 5 stationer i Bjerge Å i Løgstør Kommune. På en station med særlig lempelig 
målsætning er den fastsatte målsætning opfyldt. På de øvrige 4 stationer er den 
fastsatte målsætning ikke opfyldt. Oplandet til Bjerge Å i Løgstør Kommune er 
udpeget til videregående rensning af spildevandet fra huse i det åbne land. Som følge 
heraf kloakeres Ullerup By. Resultatet af denne kloakering, samt den videregående 
rensning af spildevandet fra de øvrige huse i det åbne land afventes, inden der evt. 
overvejes yderligere tiltag.  
   
Udenengsgrøften. Undersøgt år 2002. 
Den fastsatte målsætning er opfyldt i vandløbet. 
  
Andre undersøgelser 
Nordjyllands Amt har i 2000 ført tilsyn med regnvandsbetingede udledninger i 
Løgstør Kommune. Resultatet af denne undersøgelse er afrapporteret i anden sag.  (8-
74-16-827-0001-00). 
 
Opfølgning. 
På et møde den 21. januar 2004, mellem Løgstør Kommune og Nordjyllands Amt 
blev følgende initiativer aftalt. Initiativerne er i øvrigt omtalt under de enkelte 
vandløb: 
 
Løgstør Kommune: -Kloakering af Næsby. 

-Påbud om videregående rensning i oplandet til Næsby 
Dale Bæk 
-Lukning af kreaturvandingssted i Grøft v. Lendrup 
Strand. 
-Mere miljøvenlig vedligeholdelse i nedre del af Smak 
Mølle Å. 
-Vedligeholdelse af Bredkilde Bæk i regulativmæssig 
bredde. 
-Landbrugstilsyn i Dybvad Å's øvre ende. 
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Nordjyllands Amt: -Vandløbsundersøgelse i Faldbækken/Bjørnsholm Å.   
-Vandløbsundersøgelse i Smak Mølle Å. 
-Vandløbsundersøgelse i Bredkilde Bæk ved gamle 
bassiner. 

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

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