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Vandkvalitet i vandløb i Sejlflod Kommune 
 
  
Status. 
I forbindelse med Nordjyllands Amts rutinemæssige vandløbsundersøgelser, er 
vandløbene i Sejlflod Kommune undersøgt i 2004.  
 
Undersøgelserne omfatter 79 stationer, og resultaterne af undersøgelserne fremgår af 
nedenstående tekst samt vedlagte kort, der angiver målsat vandkvalitet og aktuel 
vandkvalitet. (bilag 1) 
 
- på 47 stationer var den fastsatte målsætning opfyldt.  
- på 15 stationer kunne vandkvaliteten ikke vurderes af forskellige årsager. 
- på 17 stationer var den fastsatte målsætning ikke opfyldt.  
Dette betyder at, af de 64 stationer hvorpå vandløbskvaliteten kunne vurderes, var der 
målopfyldelse på de 73%, og altså manglende målopfyldelse på de 27%.   
Årsagerne til den manglende målopfyldelse på den enkelte station kan skyldes et eller 
flere af følgende forhold.  

-på 1 station kan spildevand eller regnvandsbetingede udløb fra 
kloakerede områder være årsag eller medvirkende årsag til den 
manglende målopfyldelse. 
-på 10 stationer er spildevand i det åbne land årsag til eller medvirkende 
årsag til den manglende målopfyldelse. De 10 stationer ligger i 3 
deloplande.  
-på 6 stationer er der ikke fundet en entydig kilde til forureningen, men 
det vurderes at arealanvendelsen og/eller vedligeholdelsen er årsag eller 
medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse. 

 
Udover denne undersøgelse er 8 stationer omkring 4 renseanlæg undersøgt efter 
DVFI-systemet. Resultaterne af disse undersøgelse er afrapporteret direkte til Sejlflod 
Kommune, og vil ikke indgå nærmere i denne rapport, da resultaterne ikke vurderes 
at have betydning for de resultater der er fundet ved den netop afsluttede gennemgang 
af vandløbene.  
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Desuden er der udført 3 DVFI-undersøgelse i vandløb i forbindelse med NOVANA 
programmet. Resultaterne af disse vil blive omtalt ved gennemgangen af de enkelte 
vandløb. 
  
Tilstanden i de enkelte vandsystemer bliver efterfølgende gennemgået og der 
henvises til vedlagte kort (Bilag 1). 
 
 
Resultater fra de enkelte vandløb. 
 
Romdrup Å,  Undersøgt år 2003.  
I Romdrup Å er 2 stationer undersøgt i Sejlflod Kommune. På begge stationer var de 
fastsatte målsætning på saprobiegrad II-III opfyldt. 
 
Lindenborg Å.  Undersøgt år 2004. 
For overskuelighedens skyld opdeles åen i Lindenborg Å,  Hovedgrøften, Nørre Å, 
Skibsted Å og Småtilløb. 
 
Lindenborg Å: 
I Lindenborg Å er der 8 stationer der er undersøgt efter saprobiesystemet. Den 
fastsatte målsætning på saprobiegrad II er opfyldt på alle stationer. Desuden er der 
ved Møllebro udført en DVFI-undersøgelse under NOVANA-programmet. Resultatet 
var fanuaklasse 5 (skalaen går fra 7-1 hvor 7 er den bedste). Dette understøtter de 
resultater der er fundet efter saprobiesystemet. 
 
Hovedgrøften: 
I Hovedgrøften er der 5 stationer. På de 3 stationer er den fundne vandkvalitet 
saporbiegrad II, hvilket er bedre end den fastsatte målsætning på saprobiegrad II-III. 
På de 2 stationer kunne vandkvaliteten ikke bedømmes pga. ringe smådyrsfauna, men 
der var ikke tegn på belastning. 
 
Nørre Å: 
I Nørre Å er der 7 stationer. På de 4 stationer var den fastsatte målsætning på 
saprobiegrad II-III opfyldt. På 1 station var den fundne vandkvalitet bedre end 
målsætningen, på 1 station kunne vandløbet ikke vurderes og på 1 station var den 
fastsatte målsætning ikke opfyldt. Det vurderes at den manglende målopfyldelse på 
denne station skyldes afløb fra Nørre Kongerslev. Sejlflod Kommuner undersøger om 
der er fejlkoblinger af spildevand til regnvandssystemet og Nordjyllands Amt 
gennemfører en ekstra vandløbsundersøgelse. 
 
Skibsted Å: 
I Skibsted Å er der 3 stationer. På de 2 stationer var den fastsatte målsætning på 
saprobiegrad II ikke opfyldt. Årsagen vurderes at være arealanvendelsen enten i form 
af udledte næringsstoffer eller var afløb af husdyrgødning fra marker i forbindelse 
med regnhændelser. På 1 station kunne vandløbet ikke vurderes, som følge af kraftig 
maskinopgravning, og deraf følgende manglende smådyrsliv. 
 
Småtilløb: 
I alle de småtilløb der er undersøgt var den fastsatte målsætning enten opfyldt, ellers 
kunne vandkvaliteten ikke vurderes pga. ringe smådyrsliv. Men flere af 
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småvandløbene omkring Storvorde (Storvorde kloakgrøft, Sønder Kærgrøft og 
grøften ved gulerodsvaskeriet) er tydeligt spildevandspåvirkede eller forurenede. 
Hvorimod de fleste drængrøfter fra kærene ikke kan vurderes som følge af ringe 
smådyrsliv, men heller ikke virker belastede.  
Sejlflod  Kommune har gennemført tilsyn med afløbsforholdende på 
gulerodsvaskeriet uden at finde forurendende forhold. Nordjyllands Amt  vil i 
eftersommeren gennemføre en ny undersøgelse i grøften. 
 
Vestre Vasegrøft. Undersøgt år 2004. 
I Vestre Vasegrøft er der 1 station. Den fundne vandkvalitet er dårligere end den 
fastsatte målsætning på saprobiegrad III. Det vurderes at årsagen er spildevand fra 
huse i den åbne land. Oplandet er ikke udpeget. Der gennemføres en ny undersøgelse 
af vandløbet i efteråret 2005, for at sammenligne Østre og Vestre vasegrøfter. 
 
Østre Vasegrøft. Undersøgt år 2004. 
I Østre Vasegrøft er der 2 stationer. Der er målopfyldelse på begge stationer. Desuden 
er der udført en DVFI-undersøgelse under NOVANA-programmet. Resultatet var 
fanuaklasse 2 (skalaen går fra 7-1 hvor 7 er den bedste). Dette understøtter de resulta-
ter der er fundet efter saprobiesystemet, der også viser en dårlig vandkvalitet. 
Målopfyldelsen skyldes den lempede målsætning. (kun krav til æstetisk tilstand) 
 
Skelbækken.  Undersøgt år 2004. 
I Skelbækken er der 8 stationer. På 2 stationer kunne vandkvaliteten ikke bedømmes 
pga. ringe smådyrsliv. På 2 stationer med lempet målsætning (kun krav til æstetisk 
tilstand) er den fastsatte målsætning opfyldt. På 4 stationer med krav til saprobiegrad 
II-III er den fastsatte målsætning ikke opfyldt. Det vurderes at årsagen er spildevand 
fra ejendomme i det åbne land, og oplandet er udpeget som et opland, hvor 
ejendomme med udledning af spildevand til vandløb, skal gennemføre videregående 
rensning af spildevandet. 
 
Saltbæk.  Undersøgt  år 2004. 
I saltbæk er der 2 stationer. På den ene station er den fastsatte målsætning på 
saprobiegrad II-III opfyldt. På den anden station kunne vandkvaliteten ikke vurderes 
pga. ringe smådyrsliv. 
 
Flansbæk.  Undersøgt år 2004. 
I Flansbæk er der 12 stationer. På 11 af de 12 stationer er den fastsatte målæstning på 
henholdsvis  saprobiegrad II og II-III opfyldt. På den sidste station kunne 
vandkvaliteten ikke vurderes, pga ringe smådyrsliv. 
  
Skuebæk. Undersøgt år 2004. 
I Skuebæk er der 3 stationer. På de 2 stationer er den fastsatte målsætning på 
saprobiegrad II-III opfyldt. På den sidste station kunne vandkvaliteten ikke vurderes 
pga. ringe smådyrsliv. 
 
Ør. Hyldbro Grøft. Undersøgt år 2004. 
I Ør. Hyldbro Grøft er der 5 stationer. På 2 stationer er den fastatte målsætning på 
saprobiegrad II opfyldt. På 1 station kunne vandkvaliteten ikke vurderes pga. ringe 
smådyrsliv. På 2 stationer er den fastsatte målsætning på saprobiegrad II ikke opfyldt. 
Det vurderes at årsagen er spildevand fra ejendomme i det åbne land. Det pågældende 
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opland er udpeget som et opland, hvor ejendomme med udledning af spildevand til 
vandløb, skal gennemføre videregående rensning af spildevandet. 
 
Hjørnet Bæk. Undersøgt år 2004. 
I Hjørnet Bæk er der 1 station, og den fastsatte målsætning på saprobiegrad II er 
opfyldt. 
 
Strebæk. Undersøgt år 2004. 
I Strebæk er der 1 station. Vandkvaliteten kunne ikke vurderes pga. ringe smådyrsliv. 
 
Hovedkanal. Undersøgt år 2004. 
I Hovedkanalen er der 4 stationer. Ingen af de 4 stationer kan overholde den fastsatte 
målsætning på saprobiegrad II-III. På de 3 stationer vurderes det at årsagen er 
spildevand fra ejendomme i det åbne land. Oplandet hertil er udpeget som et opland, 
hvor ejendomme med udledning af spildevand til vandløb, skal gennemføre 
videregående rensning af spildevandet. Den sidste station kan være påvirket af alger 
fra Tofte sø, og muligvis dårlige fysiske forhold.  
 
Haslevgårde Å. Undersøgt år 2004. 
I Haslevgårde Å er der 5 stationer i Sejlfold Kommune. På de 2 stationer nærmest 
Lille Vildmose er den fastsatte målsætning på saprobiegrad II-III opfyldt. På 3 
stationer omkring og i Refsbjerggrøft er den fastsatte målsætning på saprobiegrad II-
III ikke opfyldt. Årsagen vurders at være en kombination af ringe fysiskeforhold bla. 
som følge af vedligeholdelsen og udledninger fra dyrkede marker langs vandløbet.   
Desuden er der i Haslevgårde Å's hovedløb ved Kongstedlund, udført en DVFI-
undersøgelse under NOVANA-programmet. Resultatet var fanuaklasse 3 (skalaen går 
fra 7-1 hvor 7 er den bedste). Dette understøtter de resultater der er fundet efter 
saprobiesystemet, der også viser en dårlig vandkvalitet. 
 
Opfølgning. 
På et møde mellem Sejlflod Kommune og Nordjyllands Amt blev følgende initiativer 
aftalt. Initiativerne er i øvrigt omtalt under de enkelte vandløb: 
 
Sejlflod Kommune: -kontrollerer om der tilledes spildevand til 

regnvandssystemet i Nørre Kongerslev. 
 
  
Nordjyllands Amt: -ekstra undersøgelse v. Nørre Kongerslev. 
  -ny undersøgelse i grøft ved gulerodsvaskeri. 

-sammenlignende undersøgelser i Østre og Vestre 
Vasegrøfter. 
-ekstra undersøgelser i vandløb, hvor der ved 
undersøgelserne i 2004 var målopfyldelse, og hvor 
oplandet er udpeget til videregående rensning af 
spildevand fra ejendomme i det åbne land.   
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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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