Natur og miljø i og omkring

RANDERS FJORD 1997

TEKNISK RAPPORT
DECEMBER 1998

ÅRHUS AMT
NATUR OG MILJØ

NATUR OG MILJØ I OG OMKRING
RANDERS FJORD 1997

INDHOLD
1. Indledning

5

2. Landskabet omkring fjorden

6

3. Fjorden og forureningsbelastningen

12

4. Vandmiljøet fra å til hav

18

5. Vandløbene omkring Randers Fjord

27

6. Inddigninger langs Randers Fjord

30

7. Naturen på det flade land langs fjorden

34

8. Fjordmundingen og Sødringholm

37

9. Landbrugslandet oven for den gamle havskrænt

39

10. Naturkvalitetsplan og vandkvalitetsplan

42

11. Fremtiden for natur og miljø i og omkring fjorden

43

3

NATUR OG MILJØ I OG OMKRING RANDERS FJORD

Morgenstemning ved Randers Fjord.
Foto: Poul Henning Jensen
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1. INDLEDNING

NATUR OG MILJØ I OG OMKRING RANDERS FJORD

Formål
Formålet med denne rapport er at give en samlet, men kortfattet og almen
forståelig beskrivelse af naturværdier og miljøforhold i Randers Fjord og i
landskabet omkring fjorden.
Rapporten beskriver, hvorfor naturforholdene er som de er, og hvorledes
samspillet er mellem menneskets aktiviteter og den natur vi har. Endelig
peger rapporten på, hvilke foranstaltninger, der kan tjene til at styrke
naturværdierne, herunder mindske forureningspåvirkningen af Randers
Fjord.
Forureningspåvirkningen af fjorden kommer dog ikke kun fra det nære
opland, som behandles i denne rapport. Tilførsel af næringssalte fra hele
Gudenåens og Alling Å`s afstrømningsområde påvirker fjorden og skal
derfor medtages ved vurderinger af forureningspåvirkningerne af fjorden.
Rapporten forsøger at beskrive alle de væsentligste natur- og miljøforhold
i området - forhold som ellers oftest behandles isoleret og dermed skal findes i mange forskellige slags rapporter m.v.
Rapporten er forsøgt holdt i et så forståeligt sprog, at alle interesserede
kan læse den. Helt at undgå fagudtryk har dog ikke været muligt.
Forhåbentlig vil rapporten bidrage til at styrke interessen for Randers
Fjord og for naturen i fjordens omgivelser, herunder sammenhængene
mellem menneskets aktiviteter og naturværdierne i området.

Opbygning af rapporten
Først i rapporten gives en generel beskrivelse af området, herunder landskabets dannelse og udvikling og menneskets brug af området, herunder
fredninger, grundvandsindvinding og spildevandsudledning.
Herefter tager rapporten udgangspunkt i det centrale naturelement i området, Randers Fjord med beskrivelser af forureningsbelastning, miljøtilstand og naturværdier. Dernæst beskrives naturen i det omkringliggende
land, først de lavtliggende områder omkring fjorden og herefter de mere
højtliggende arealer lidt længere væk fra fjorden.
Rapporten afsluttes med en kort beskrivelse af muligheder for udvikling
af naturværdier og for reduktion af forureningspåvirkningen af fjorden
fremover.
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2. LANDSKABET OMKRING FJORDEN
Geologi og landskab

Istidens aflejringer
og landskab

Geologiske kræfter i fortiden har
dannet det landskab, vi kender i
dag. Et landskab, som for det enkelte menneske synes stabilt, men
som i virkeligheden er i stadig forandring under påvirkning af naturens egne kræfter og i de seneste
århundreder også af mennesket.

Hele landskabet er dækket af aflejringer fra Istiden: ler, sand, grus og
sten (moræneaflejringer). Efter
Istiden er der dannet sø- og havaflejringer af ler, sand og dynd i
Gudenådalen og Randers Fjord.

Ved afslutningen af sidste istid
begyndte isen at smelte tilbage fra
Hovedopholdslinien i Midtjylland. I
en periode løb smeltevandet gennem det meste af Gudenåsystemet.
Smeltevandet kunne på grund af isen
ikke løbe gennem Randers Fjord,
men løb i stedet gennem Skals Å
dalen til Hjarbæk Fjord, indtil isen
omkring Randers Fjord smeltede.

Der er kalk under hele Randersområdet. Nederst findes den finkornede skrivekridt fra den sidste del af
Kridttiden og ovenpå den mere
varierede og hårdere kalksten fra
den første del af Tertiærtiden (ca.
60 millioner år før nu). Kalklagene
er rester af mikroskopiske dyr, der
levede i et tropisk hav.

Grundvand
Jordbunden og undergrunden varierer meget indenfor Randers Fjordoplandet. De geologiske forhold er
afgørende for mulighederne for at
indvinde vand fra grundvandsmagasinerne. Herudover spiller grundvandet en stor rolle ved at stabilisere
vandføringen i vandløbene og vandstanden i vådområderne.

Gudenådalen har i de sidste ca. 1012.000 år i hovedtræk haft sit nuværende udseende, men vandstanden i havet har dog varieret meget.
Da Istidens store gletschere smeltede, skete der en markant havspejlsstigning, så at Stenalderhavet

Senere i Tertiærtiden blev der over
kalken aflejret ler. Oprindeligt har
hele Randers Fjord området været
dækket af måske 100 til 200 m ler.
Under istiderne er langt det meste
skubbet væk igen.
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for ca. 6.000 år siden strakte sig
langt ind i Nørreådalen mod Viborg
og i Gudenådalen indtil Langå. De
nuværende skrænter langs dalen
omkring Gudenå og Randers Fjord
var datidens kystlinie.

Ikke alle jordlag er anvendelige til
vandindvindingsformål, da der i
visse lag er for lidt udnytteligt vand,
f.eks. lerlag og kalk uden sprækker.
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Figur 2.1. De vigtigste landskabselementer omkring Randers Fjord er den hævede havbund omkring fjorden, tunneldale og
smeltevandsdale med nutidens vandløb, samt det højtliggende land aflejret af isen (moræne). Omtegnet efter Per Smed 1981 Geografforlaget.
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Nøgletal pr. år for
grundvandsdannelse m.m.
2

Oplandsareal

245 km

Nedbør

170 mio. m3

Grundvandsdannelse

20 mio. m3

Indvindingsmulighed

14 mio. m

Indvindingstilladelser

7,4 mio. m3

Faktisk indvinding

3,6 mio. m3

3

Tabel 1. Nøgletal for grundvandsdannelse og oppumpning i Randers Fjord
oplandet. Gudenåens og Alling Å’s
oplande er ikke medregnede

aflejringer samt kalk- og kridtlag
med stor sprækkedannelse et godt
grundlag for vandindvinding.
Grundvandsmagasiner er en betegnelse for vandførende jordlag,
såfremt deres tykkelse og udbredelse er stor nok til vandindvinding.
Indenfor Randers Fjord-oplandet
indvindes hovedparten af grundvand til drikkevandsformål fra kalklag. Nøgletal for grundvandsindvindingen i oplandet omkring Randers
Fjord er givet i tabel 1.

Områder med særlige
drikkevandsinteresser
I Århus Amts Regionplan 1997 er
der udpeget områder med særlige
drikkevandsinteresser ud fra en vurdering af grundvandets kvalitet og
naturlige beskyttelse. Drikkevandsområdernes størrelse er søgt fastlagt således, at de svarer til det samlede forbrug plus en vis reserve.

Randers er grundvandsmagasinerne dog sårbare overfor aktiviteterne på jordoverfladen, fordi der her
er sandjord, som forurenende stoffer let kan sive ned igennem.
Et andet problem for vandforsyningen er, at saltvand kan trænge ind i
de dybe og porøse kalkmagasiner
langs Gudenåen og Randers Fjord.
Der er særlig stor risiko for at
trække saltvand ind i disse grundvandsmagasiner, hvis vandoppumpningen bliver større end
grundvandsdannelsen, så at vandunderskuddet i grundvandsmagasinet bliver erstattet med saltvand.

I områder med særlige drikkevandsinteresser skal grundvandet i
særlig grad beskyttes mod forurening. Der må f.eks. ikke etableres
anlæg, som medfører risiko for
grundvandsforurening. Aktiviteter,
der kan mindske forureningsrisiko,
skal fremmes i disse områder,
f.eks. oprydning af forurenede
grunde og miljøvenlige driftsformer i landbrug og skovbrug.

Enkelte steder er vandindvindingen
begrænset af, at der er fluorid i de
dybtliggende kalklag, og i sandlagene ovenover kalken kan der være forhøjede nitratindhold, som følge af
udvaskningen fra de dyrkede arealer.
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Grundvandskvalitet
Grundvandets kvalitet afhænger af
både jordbundsforhold og undergrund, og af hvordan arealerne på
jordoverfladen benyttes. Forurening
kan især ske fra gamle industrigrunde og lossepladser, samt fra
dyrkningen af jorden (nitrat) og fra
brug af pesticider.
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Fordi ikke alt grundvand anvendes
til vandforsyningsformål, er der
større chancer for, at der er vand i
de små vandløb i perioder med ringe nedbør og/eller stor fordampning. I mange vandløb udgør
grundvandsbidraget hovedparten af
vandføringen i sommermånederne.
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Figur 2.2. Udsnit af Regionplanens kortbilag nr. 4, “Drikkevand”. Det fremgår
af kortudsnittet, hvor der er områder med særlige drikkevandsinteresser.
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Arealudnyttelse
En opgørelse af områdets arealudnyttelse afspejler, at der er forholdsvis færre naturarealer end i
Århus Amt som helhed.
De vigtigste årsager til, at naturarealerne er små, er at jorden i
området er god landbrugsjord,
og at det i det 20. århundrede har
været muligt at opdyrke landbrugsarealerne langs fjorden.
Figur 2.3.
Cirkeldiagrammerne viser, at Randers Fjord-området er landbrugsområde og relativt fattigt på naturarealer sammenlignet med Århus
Amt som helhed
En meget stor del af de registrerede
naturarealer udgøres naturligt nok
af strandenge, mens området er fattigt på heder og søer.
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By m.v.
By
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Skov
§3
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Mose
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Mose

Eng

Eng
Overdrev

Overdrev
Sø
Hede Strandeng

Hede

Sø

Strandeng

Landskabet har
forandret sig
Det samme område omkring
Randers Fjord er her vist på
kort fra 1878 og 1982. Kystlinien har ændret sig markant
ved inddigninger. De store
strandengs- og rørskovsarealer
langs fjorden er ved inddigning og kunstig afvanding forvandlet til landbrugsarealer
under plov. Stenalderskrænten, der før var græssede overdrev er plantet til og groet til
med skov og krat.
På de egentlige landbrugsarealer er der kommet enkelte
levende hegn til mens småbiotoper som vandhuller, småmoser og mindre engarealer er
forsvundet i stort tal ved opfyldning og dræning.

Figur 2.4.
Landskab ved Randers Fjord 1878.
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Figur 2.5.
Storken ses undertiden på engarealerne langs Randers Fjord. Her er
fred og ro som i gamle dage. Køerne
græsser fredeligt. Desværre er engarealerne måske for små til at give
føde til en stabil storkebestand
Foto: Chr. A. Jensen.

En optælling indenfor et felt på
500x500 m (vist med rødt på
figur 2.4 og 2.6) viser:
• 1878

4 vandhuller,
9 mindre moser,
1 større moseområde.

• 1982: 1 mindre moseområde
kan genfindes.
Resten er forsvundet.
Tilbagegangen i småbiotoper
anses for en væsentlig årsag til
tilbagegangen i det vilde dyreog planteliv, der er knyttet til
agerlandet.

1982

Voer

Figur 2.6.
Landskab ved Randers Fjord 1982.
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Fredninger omkring
Randers Fjord
Strandeng ved Sødringholm
Der er kun ét egentlig fredet område omkring Randers Fjord. Nord
for Randers Fjords udløb i Kattegat
ligger Sødringholm, hvor et areal
på 38 ha er fredet for at sikre et
uforstyrret strandengsareal med
forgrenede rendesystemer. Disse
såkaldte lo-systemer er karakteristiske for strandenge, som jævnligt
overskylles ved højvande. De kendes også fra Vadehavsområdet og
fra Læsø.
Fredningen, som er en tilstandsfredning, blev gennemført på
grund af risiko for inddigning.
Der er blandt andet forbud mod
opdyrkning eller anden behandling, som kan skade plante-og
dyrelivet. Fredningen hindrer dog
ikke, at der sker gødskning og
græsning af arealerne.

vil kunne iværksættes af fredningsmyndighederne.
Hvis en græsning iværksættes, skal
der drages omsorg for, at der er fri
og uhindret gennemløb for vandet
igennem det såkaldte lo-system.
Der er ikke udlagt parkeringsarealer, og adgang til området sker ad
eksisterende veje.
I tilknytning til fredningen er der
en skydebane for hjemmeværnet.
Den er omfattet af en særskilt
deklaration, som sikrer offentlig
adgang langs stranden.
Chr. III’s kanal
Umiddelbart nord for Nørreåen
ved Fladbro ligger fortidsmindet
Chr. III’s kanal, som er fredet i
1964. Fortidsmindet består af en
6-10 m bred kanal, som er tørlagt
og bunden ligger ca. 1 m under
terræn. Langs kanalen, som oprindelig havde en længde på ca.
5400 m, er der en 4-5 m bred
svold.
Ifølge fredningsbestemmelserne
må der ikke ske nogen form for
indgreb i fortidsmindet.

;yy;

Såfremt ejerne ikke ønsker at græsse arealerne, indeholder fredningen
en bestemmelse om, at afgræsning

Historien bag kanalen er, at
befæstningen af Randers by efter
Grevens fejde i 1534, var blevet
meget forsømt og byens borgere
var meget utrygge ved situationen. Der blev derfor lavet en
plan for udbedring af byens forsvarsværker, som blev forelagt
kongen, Chr.III. Da han havde
planer om at opføre et slot med
tilhørende slotsmølle ved Dronningborg, syntes han det var en
rigtig god idé, at arbejdet med
uddybning af de gamle voldgrave
blev sat i gang.
I forbindelse hermed konstaterede
man, at den hidtidige vandtilførsel, som kom fra kilder og bække
nord for Randers, var ganske utilstrækkelig og derfor igangsattes
arbejdet med at anlægge den ca.
5400 m lange kanal med tilhørende
dæmning helt ude fra den opdæmmede Nørreå ved Fladbro, der så
skulle forsyne voldgravene
omkring Randers by med rigeligt
vand.

Over Hornbæk

Skydebane
Fredet kanal

Fredet areal

Figur 2.7. Fredet strandeng ved Sødringholm.
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Stevnstrup

Figur 2.8. Resterne af Chr. III’s kanal.
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Kulturhistorie omkring
Randers Fjord
Landsbyer og herregårde
Landsbyerne og de mange herregårde, der ligger langs med og i
sidedalene til stenalderhavets kystskrænter, afspejler, at der siden
middelalderen har været en væsentlig bosætning i områderne
langs fjorden. Landsbyernes ofte
smukke og synlige beliggenhed
ved foden af kystskrænterne, som
f.eks. Tjærby, Vestrup, Albæk og
Kare, skyldes, at der ved denne
placering var nem adgang fra
landsbyen til såvel de gode
græsningsarealer på de lave områder ude langs fjorden som til de
dyrkningsegnede arealer på bakkerne bag kystskrænterne.
Også de mange herregårde og
deres tilliggende jorder præger
landskabet. Herregårdslandskabets
karakter skabes af herregårdenes
smukke bygninger og af samspillet
mellem disse bygninger og det
omgivende landskab. Vigtige for
landskabets karakter er de tilhørende alleer, løvskovene på de stejle
kystskrænter, vandløbsdalene med
overdrevsarealer på dalsiderne og
de store marker med vildtremiser.
Disse karakteristiske herregårdslandskaber ses f. eks. ved Støvringgård, Gjessinggård og Holbækgård.
De i alt 7 herregårde langs fjorden
har et jordtilliggende på i alt ca.
3.650 ha, hvoraf de ca. 1.250 ha er
skov, overvejende med løvtræer.
Inddæmninger og digelag
Dén menneskeskabte påvirkning,
der givet har haft størst indflydelse
på fjordlandskabet, er de store inddæmninger, der er sket i dette
århundrede. Inddæmningerne har
omdannet store dele af de lavvande
fjordområder til dyrkede landbrugsarealer. Det har fra Randers

Figur 2.9. Herregårdslandskab ved Støvringgård.

til Uggelhuse reduceret den tidligere fjord til en kanal. De inddæmmede arealer omtales nærmere i
kapitel 5, 6 og 7.
Skanser ved Udbyhøj
Af de mere specielle kulturhistoriske minder, som ses omkring fjorden, kan nævnes Skanserne ved

Foto: Mogens Brøchner-Nielsen.

Udbyhøj. De blev anlagt i 1801 til
værn mod den engelske flåde under
Napoleonskrigene. Skanserne har
militærhistorisk interesse, idet de er
ret velbevarede. Skansernes funktion var at beskytte indsejlingen til
Randers Fjord. Samtidig var Udbyhøj base for danske kanonbåde.

Skanser

Figur 2.10. Skanseanlægene ved Udbyhøj blev anlagt i 1801.

11

3. FJORDEN OG FORURENINGSBELASTNINGEN
Danmarks længste
flodmunding
En typisk flodmunding
Randers Fjord er med sine 28 km
Danmarks længste flodmunding
for Danmarks længste å, Gudenåen. Det er karakteristisk for flodmundinger, og dermed også for
Randers Fjord, at saltholdigheden
svinger rytmisk i takt med tidevandet i det tilstødende farvand – i
dette tilfælde Kattegat.

Saltholdigheden er afgørende for
livet i fjorden. Det skyldes, at de
fleste organismer, planter som
dyr, er tilpasset en bestemt saltholdighed, og dermed ikke er så
gode til at leve på steder hvor
saltholdigheden svinger alt for
meget. Dyrelivet i Randers Fjord
er derfor artsfattigt. Kun de
“hårdføre” arter, der kan tåle de
store variationer i saltholdighed,
kan klare sig (se kapitel 4).

Sejlrenden
Ferskvand øverst og Kattegatvand i bunden af sejlrenden
Det indstrømmende salte Kattegatvand er tungere end ferskvandet og
vil derfor kile sig ind under det lettere vand, som strømmer ud fra
Gudenåen. Derfor vil vandet i Randers Fjord oftest være lagdelt som
det fremgår af figur 3.1. Beliggenheden af skillefladen mellem det
ferske og det salte vand er styret af
to ting; 1) mængden af ferskvand
der strømmer ud fra Gudenåen og
2) saltholdigheden i det indstrømmende Kattegatvand.

Randers
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m

0‰ salt

I stenalderen var søvejen til “Randers” langt mere åben og bred, end
den er i dag, hvor der regelmæssigt
skal oprenses bundmateriale for at
holde sejlrenden i fjorden. Første
gang man i historisk tid foretog en
egentlig uddybning af Randers
Fjord var i slutningen af 1700-tallet. Sejlløbet blev på det tidspunkt
uddybet til 7 fod (2,2 m). I de
efterfølgende år blev sejlløbet vedligeholdt og forbedret flere gange,
men først i 1932 havde sejlrenden
fået den dybde på 7 m, som den
har i dag.

Uggelhuse
3‰

Oprensning
Hvert 4. år oprenses ca. 400.000
m3 bundmateriale, for at dybden i
sejlrenden kan opretholdes. Det
oppumpede materiale deponeres på
udvalgte inddigede engarealer
langs fjorden, de såkaldte “spulefelter”. På nuværende tidspunkt
anvendes spulefelterne ved Paderup, Stånum og Drastrup Enge (se
figur 3.1).
Grunden til at det er nødvendigt
vedblivende at oprense sejlrenden,
er bl.a. at Gudenåen transporterer
opslæmmet materiale, som i Randers Fjord aflejres på fjordbunden i
sejlrenden. Men skibstrafikken i
det smalle sejlløb er også selv med
til at reducere vanddybden i sejlrenden, da den vandbevægelse som
skibene laver, bevirker at fjordens
bredder nedbrydes, og materialet
aflejres på fjordbunden.

Udbyhøj

skilleflade

Hevring Bugt

12‰
Naturlig bund
udenfor sejlrende

12‰

15‰

Sejlrende

22‰

Figur 3.1. Typisk fordeling af saltholdigheden i vandet i Randers Fjord. Skillefladen er det sted i vandsøjlen, hvor der sker den
største ændring i saltholdigheden. Under skillefladen er vandet væsentligt mere salt end over skillefladen. Saltholdigheden (0/00),
og skillefladens beliggenhed, kan svinge meget i løbet af et år. Om vinteren og foråret, når afstrømningen er størst, ligger skillefladen dybere end om efteråret, hvor afstrømningen er lav. Den punkterede linie, og det grålige område angiver sejlrenden.
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Fjorden er blevet mindre
Følgerne af at der aflejres materiale i Randers Fjord ses tydeligt, hvis
man studerer de ældste pålidelige
kort over Randers Fjord. Fjordens
bredde er på visse strækninger
aftaget betydeligt siden 1780 (figur
3.1). Fra begyndelsen af 1920'erne
og til omkring 1960 tog formindskelsen først rigtig fart, da pumpeog landvindingslagene oprettedes,
og de første landvindinger påbegyndtes, så strandengene blev
omdannet til kunstigt afvandede
landbrugsarealer med diger ud
mod fjorden.

gammel kystlinie
nedfotog. 88,5%
roration 0,5
hele kortet
nedfotog. 90,65%

Siden 1780 er fjordens areal formindsket med ca. 8 km2, svarende
til 25% af arealet på den tid.
Figur 3.2. Skib i sejlrenden.

Foto:Poul Henning Jensen

Udbyhøj
Vasehuse

Randers Fjord

Råby Kær

Nuværende vandoverflade
kystlinien 1780

Å

3 m højdekurve
(kystlinie i stenalderen)
te
Øs

rT

le v
ørs

Udby

de Å

Tve

Kanaløen

Det er ikke et nyt fænomen
at fjorden bliver mindre. I
1918 skrev A.C. Johansen
i “Randers Fjords Naturhistorie”:

Voer

Randers

Ran
ders

Fjor

d

Mellerup

Vestrup
Tjærby

Grun

d Fjord

Tjærby Bredning
Drastrup Enge
Paderup Enge

Stånum
Enge

Uggelhuse
0

1

Allingåbro
Al

2

3000 m

l

ing

“Af nogle Dokumenter fra
det 15de Aarhundrede ses
det, at Farvandet baade Øst
og Vest for Randers den
Gang er blevet betegnet som
Fjord.” Han skrev endvidere,
at Gudenåen, hvis formindskelsen af fjordens areal
fortsætter, om 300 år vil
udmunde ved Udbyhøj.

Mejlby

Å

Figur 3.3. Fjordens omrids i 1780 set i forhold til i dag. Kystlinien fra 1780 er
efter Videnskabernes Selskabs kort af 1789. 3 m højdekurven er et godt billede
af, hvor stenalderhavets kystskrænt lå.
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Spildevandsrensning
og udledning
Det vand, som indvindes fra undergrunden i området forsvinder
naturligvis ikke, men udledes som
spildevand til vandløb og fjord.
Der er i de seneste 25 år sket en
kraftig centralisering af spildevandsrensningen i få, effektive anlæg. De
udledte vandmængder og indholdet
af de vigtigste forurenende stoffer er
vist i tabel 3.1. Langt den største
udledning sker fra Randers Centralrensningsanlæg, der renser en spildevandsmængde svarende til udledning fra 91.000 personer.
Spildevandsmængden overstiger
vandforsyningen
Det er påfaldende, at den spildevandmængde, der udledes fra
renseanlæggene omkring Randers

Renseanlæg

Belastning
personer

Fjord (8,65 mio. m3 i 1997) er
mere end dobbelt så stor, som den
vandmængde, der indvindes på
vandværkerne (3,6 mio. m3 pr. år).
En del af forklaringen på denne tilsyneladende uoverensstemmelse er, at
der uden for Randers Fjord oplandet
sker en indvinding af vand, der pumpes ind til Randers og udledes som
spildevand herfra. Hovedårsagen til
den forøgede spildevandsmængde er
dog, at der siver vand ind i kloaknettet fra jorden, og at en del af nedbøren løber direkte til renseanlæg og
jo derfor udledes som spildevand.
God spildevandsrensning
I tabel 3.1 er angivet udledningerne fra det enkelte renseanlæg
omkring fjorden. Der sker en biologisk og kemisk rensning af spildevandet, og rensningen er så god,
at der næppe sker væsentlig

Vandmængde
m3/år

Organisk stof (BI5)
tons/år (% fjernet)

påvirkning af fjorden som følge af
udledningen af organisk stof og
kvælstof, mens der forventes
nogen yderligere forbedring ved
yderligere effektivisering af fosforfjernelsen i hele Gudenåoplandet
til Randers Fjord.
Spildevandspåvirkningen af fjorden
kan ikke vurderes alene ud fra de
lokale udledninger til fjorden, fordi
næringssalte fra hele Gudenåens og
Alling Å’s opland bidrager til algevæksten i fjorden. Derfor er der i
tabel 3.1 også anført de samlede
spildevandsudledninger i hele oplandet til Randers Fjord og den samlede transport af forurenende stoffer
med Gudenå og Alling Å.
På kortet i fig 3.5 er vist alle de
større spildevandsudledninger i
hele Gudenåens vandsystem
(anlæg med mere end 5.000 PE)

Kvælstof

Fosfor

tons/år (% fjernet) tons/år (% fjernet)

Mejlby

3.510

75.000

0,93

(96%)

0,69

(84%)

0,05

(95%)

Vestrup

1.050

206.000

1,89

(91%)

1,47

(73%)

0,12

(89%)

872

102.000

1,05

(95%)

1,42

(69%)

0,05

(94%)

3.096

282.000

7,35

(91%)

3,98

(75%)

0,28

(92%)

Randers

91.000

6.840.000

63,0

(92%)

44,39

(76%)

3,62

(92%)

DAKA

38.600

304.000

4,99

(96%)

20,0

(88%)

0,87

(--%)

Assentoft

2.765

222.000

1,27

(98%)

2,23

(83%)

0,69

(72%)

Allingåbro

7.000

607.000

6,11

(96%)

5,70

(82%)

0,41

(94%)

37

13.000

0,11

(90%)

0,32

(--%)

0,04

(--%)

148.000

8.650.000

36,8

(96%)

80,25

(86%)

6,13

(91%)

Mellerup
Råby Kær

Voer
Renseanlæg i
området

Samlede tilførsler til Randers Fjord med Gudenå, Alling Å og fra oplandet omkring fjorden
Gudenå

-

783.000.000

2.077

2.203

90,0

Alling Å

-

41.800.000

(skøn 100)

268

3,8

Opland iøvrigt

-

39.300.000

149

325

2,6

874.000.000

2.358

2.908

105,0

Til Randers
Fjord ialt *

ca.
600.000

Tabel 3.1. Udledning fra renseanlæg omkring Randers Fjord i 1997 af vand, organisk stof (B15), kvælstof og fosfor, samt den procentvise fjernelse af disse stoffer på renseanlæggene. Desuden er angivet den samlede tilførsel af disse stoffer til fjorden. *I den samlede
tilførsel er inkluderet mindre bidrag med nedbør og regnvandsbetingede udledninger fra byer, som ellers ikke er medtaget i tabellen.
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Forureningsbelastningen
af Randers Fjord
Tilførsel af plantenæringsstoffer
(kvælstof og fosfor) og organisk
stof belaster Randers Fjord. Plantenæringsstofferne fremmer væksten
af algerne, som sammen med det
øvrige tilførte organiske materiale
giver dårlige iltforhold ved bunden,
når det organiske stof nedbrydes
her.
Randers Fjord belastes med forurenende stoffer fra hele det 3.260 km2
store opland (figur 3.5). Der udledes spildevand svarende til
600.000 personenheder med Randers, Silkeborg, Viborg og Bjerringbro som de største og fra så
fjerntliggende byer som Brædstrup, Tørring og Skanderborg.
Næringsstoffer udvaskes især fra
de 2.100 km2 dyrkede arealer i
oplandet, og den største belastning med organisk stof skyldes
algeproduktionen i Gudenåsøerne. Denne algeproduktion forventes mindsket i de kommende år
som følge af fosforfjernelse fra
spildevand. Virkningen af denne
fosforfjernelse forsinkes dog på
grund af ophobning af fosfor i
søernes mudderbund i Gudenåsystemet

Figur 3.4. Randers Centralrenseanlæg på Kristrup Engvej syd for fjorden.
Foto: Erik W. Olsson.

Renseanlæg med godkendt kapacitet
større end 5000 PE (personenheder)
Randers Fjords opland

Anholt

Hevring Bugt

Randers
Viborg

Bruunshåb

DAKA

Bjerringbro
Tange

Allingåbro

Randers CR
Langå

Ulstrup
Bjerringbro

Hadsten

Drøsbro
Kjellerup

Hornslet
Hinnerup

Hammel

Silkeborg
Søholt

Århus
Ry
Mossø

Figur 3.5.
Randers Fjord modtager vand fra et
meget stort opland. Der ligger 114
rensningsanlæg i oplandet, som i alt
modtager spildevand fra 600.000
personenheder. På figuren er vist de
rensningsanlæg, der har en godkendt kapacitet på mere end 5.000
personenheder.

Århus
Bugt

Skanderborg
Skanderborg CR

Brædstrup

Tunø
Brædstrup CR
Åle

Samsø

Tørring

Tørring

0

10

20 km
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Kvælstof- og fosforregnskab for fjorden
En del af de næringsstoffer, som
åvandet fører med sig, når aldrig
frem til Randers Fjord (fig 3.6).
Når åvandet opholder sig i søerne, bliver en del af kvælstoffet
nemlig omsat til luftformigt
kvælstof, og forsvinder dermed
til atmosfæren. Fosforindholdet
mindskes ligeledes, fordi det
bundfældes i søerne.

Størstedelen af de næringsstoffer,
som løber ud i Randers Fjord, føres
direkte videre ud i Hevring Bugt.
Dog når de at bidrage til en stor
algemængde i fjorden. Kun ca. 10%
af det tilførte kvælstof aflejres på
fjordbunden eller afgives til atmosfæren. Også ca. 10% af fosfortilførslen aflejres i fjorden (figur 3.6).
Den pulje næringsstoffer, der hvert
år bundfældes i fjorden, fjernes ved
den oprensning af sejlrenden, der

finder sted hvert 4. år (se kapitel 3).
Beregninger viser, at opgravningen
af 400.000 m3 materiale hvert 4. år
fjerner ca. 30 tons fosfor pr. år og
50 tons kvælstof pr. år (figur 3.6).
Fjorden tilføres også næringsstoffer med det salte vand, som strømmer ind fra Hevring Bugt, men i
sammenligning med den mængde,
der tilføres fra land, er det meget
små mængder, der er tale om.

Randers Fjord
Kvælstofregnskab (tons/år)
omsætning til
atmosfærisk
kvælstof

omsætning til
atmosfærisk
kvælstof

2700 t
Tilførsel
til vandløb

400 t oprensning af
sejlrenden

50 t

RANDERS

UDBYHØJ

GUDENÅ

HEVRING BUGT

7700 t

5000 t
150 t

4600 t
150 t

til
Hevring Bugt

Fosforregnskab (tons/år)
oprensning af
sejlrenden

Tilførsel
til vandløb

30 t

RANDERS

UDBYHØJ

GUDENÅ

175 t

HEVRING BUGT

35 t
140 t
14 t

bundfældes
i søer

140 t
14 t

til
Hevring Bugt

bundfældes

Figur 3.6. Figuren viser hvor meget kvælstof og fosfor, der årligt udledes i Gudenå, og hvor meget der når frem til Randers
Fjord. Størstedelen af de næringsstoffer der ledes ud i Randers Fjord transporteres videre ud i Hevring Bugt. Tallene er gennemsnit for perioden 1992-1996.

16

NATUR OG MILJØ I OG OMKRING RANDERS FJORD

(Gennemsnit for 1992-1997)

10,5%
Spildevand

Den organiske forurening har
været jævnt aftagende siden
begyndelsen af 1980'erne (figur
3.9). Årsagen hertil er primært en
bedre biologisk rensning af det
spildevand, som udledes direkte til
Randers Fjord. Samtidig er algeproduktionen i søerne måske begyndt at mindskes som følge af
fosforfjernelse fra spildevand.

48,33%
Spildevand

74,0%
Landbrug

35,33%
Natur

Figur 3.7. Lagkagediagrammet viser kilderne til kvælstof- og fosforbelastningen i
hele oplandet til Randers Fjord. Kilderne er fordelt på naturens, landbrugets og
spildevandets andel af den samlede tilførsel.
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Figur 3.8. Årlig ferskvandstilstrømning til
Randers Fjord i årene 1974-1997.
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Forureningsbelastningen
er mindsket
Tilførslen af forurenende stoffer til
Randers Fjord er målt siden 1974,
så vi har en god fornemmelse af
udviklingen. Kvælstoftilførslen
synes kun at være mindsket lidt
gennem perioden (figur 3.10).
Fosfortilførslen er derimod faldet
markant siden begyndelsen af
1980'erne som følge af rensningsanlæggenes forbedrede fosforfjernelse fra spildevandet (figur 3.11).

16,33%
Landbrug

15,5%
Natur

1600

Organisk stof
Randers Fjord forurenes også med
organisk stof. Det er blandt andet
alger fra søerne langs Gudenåen,
men også organisk stof fra direkte
spildevandsudledninger. Organisk
stof fra fjernere udledninger vil i
høj grad være nedbrudt, inden det
når fjorden.

Fosfor 175 t/år

Figur 3.10. Årlig tilførsel af kvælstof til
Randers Fjord i årene 1974-1997. Kvælstoftilførslen er stort set uændret i perioden. Den forholdsvis lave tilførsel i 1996
og 1997 skyldes, at det var et nedbørsfattigt år. Der blev derfor ikke udvasket så
store mængder kvælstof fra landbrugsjorderne, som der plejer at blive.
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Kvælstof og fosfor
På figur 3.7 kan man se, hvor den
mængde kvælstof og fosfor, der
ender i Randers Fjord, kommer fra.
For kvælstofs vedkommende kommer den største mængde fra dyrkningen af jorden i hele Gudenåens
opland, mens det for fosfor er spildevandet, der tilfører den største
mængde. Forholdene kan variere
lidt fra år til år, afhængigt af nedbørsmængden. Hvis der f.eks. er
meget lidt nedbør et enkelt år, vil
det afspejles i kildefordelingen i
form af lavere landbrugsbidrag og
naturbidrag.

Kvælstof 7700 t/år

Figur 3.9. Årlig tilførsel af organisk stof til
Randers Fjord i årene 1974-1997. Tilførslen af organisk stof er, ligesom fosfortilførslen, faldet siden begyndelsen af 1980'erne
på grund af den forbedrede spildevandsrensning.
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Forureningskilder

Figur 3.11. Årlig tilførsel af fosfor til
Randers Fjord i årene 1974-1997. Fosfortilførslen er faldet markant siden
begyndelsen af 1980'erne på grund af
den forbedrede spildevandsrensning.
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4. VANDMILJØET FRA Å TIL HAV
Vandkvaliteten i
Randers Fjord
Betydningen af
forureningskilderne
Vandkvaliteten og dermed planteog dyrelivet i Randers Fjord er ret
stærkt påvirket både af de fysiske
ændringer i selve fjorden og af
tilførslen af forurenede stoffer fra
hele afstrømningsområdet.
Alle de konstaterede forureningspåvirkninger i fjorden som følge af
tilførslerne af forurenende stoffer
skyldes tilførsel af almindeligt
organisk stof og næringssalte.
Organisk stof
Det biologisk nedbrydelige, organiske stof, som bl. a. udledes med
dårligt renset spildevand, virker
forurenende, fordi der bruges ilt
ved nedbrydningen, og fordi en del
af det organiske stof lægger sig
som et slam- eller bakterielag på
fjordbunden. Det begrænser plante- og dyrelivet til arter, der er tilpassede til disse forhold.
Det nedbrydelige, organiske stof,
som udledes med spildevand højere oppe i Gudenåsystemet, er uden
betydning for forureningsforholdene i fjorden, da det er nedbrudt, før
det når så langt.
Tidligere gav de direkte spildevandsudledninger, især fra Randers, en betydelig forurening. Efter
at stort set alt spildevand renses
biologisk i effektive anlæg, er
forureningspåvirkningen som følge
af udledningen af nedbrydeligt
organisk stof beskeden i Randers
Fjord. Den udgør 1- 2 % af den
samlede tilførsel (tabel 3.1)
Den største kilde til belastning af
Randers Fjord med organisk stof er
det organiske stof, som produceres

18

i form af alger i søerne langs Gudenåens hovedløb. Denne forureningspåvirkning vil aftage i løbet
af de kommende årtier i takt med,
at fosforophobningen i søernes
mudder udvaskes.
Kvælstof og fosfor
I den indre del af Randers Fjord er
vandkvaliteten omtrent den samme
som i den nedre del af Gudenåen.
Der sker ikke megen ny produktion
af alger i vandet, og de aktuelle koncentrationer af kvælstof og fosfor i
vandet har derfor ikke den afgørende indflydelse på vandkvaliteten.
Vandkvaliteten i Inderfjorden bestemmes således af, hvor meget
algemængden i Gudenåsøerne
mindskes som følge af indgrebene
overfor fosforkilderne i hele Gudenåoplandet og af, hvor god selvrensningen er i Gudenåen nedstrøms
søerne. Her vil en rig plantevækst
og lille vanddybde bevirke, at alger
fra søerne vil blive frafiltreret og
nedbrudt.
Uden for og i Grund Fjord sker der
en stor forøgelse af algeproduktionen som følge af de menneskeskabte
forøgelser af fosfor- og kvælstoftilførslerne. Denne forureningspåvirkning vil mindskes i takt med
reduktion i fosfor- kvælstoftilførslen.

Gudenåsystemet opstrøms søer, vil
blive omsat eller tilbageholdt i
søerne. Derfor forurenes Randers
Fjord i højere grad af de næringssalte, som udledes nedstrøms søerne, og den største reduktion i algeproduktionen i Randers Fjord vil
opnås ved indsats mod næringssaltkilder nedstrøms søerne i
Gudenåsystemet.

Vandkvaliteten
Gode iltforhold i vandet
Iltindholdet i vandet og i den øvre
del af sedimentet er afgørende for
dyr og planters overlevelse. I modsætning til f.eks. Mariager Fjord er
Randers Fjord imidlertid ikke
særlig udsat for iltsvind. Det er
bl.a. fordi, der sker en hurtig udskiftning af vandet i fjorden og fordi vanddybden er lille.
Iltsvind i sejlrenden
Når der forekommer iltsvind er det
oftest på det dybe vand ved overgangen mellem Gudenåen og
Randers Fjord. På denne strækning
sker der nemlig den største aflejring

Randers Uggelhuse Udbyhøj Hevring
Bugt

1,0 m

Diagrammerne over kvælstof- og
fosforkilderne i hele Randers Fjords
afstrømningsområde (figur 3.6) viser, at udvaskning af nitrat fra dyrkede marker er den dominerende
kvælstofkilde, mens summen af de
forskellige former for spildevandsudledning giver det største fosforbidrag. Fosforbidraget fra dyrkede
marker varierer dog meget fra år til
år afhængig af vejret. Det var lavere
i 1997 end normalt.
En stor del af den kvælstof og fosfor, der udledes i de øvre dele af

1,6 m
3,3 m

Sigtdybde
Randers Fjord m.v.

6,9 m

Figur 4.1. Den gennemsnitlige sigtdybde i 1996. Sigtdybden stiger ud
gennem fjorden. I den indre del af fjorden er sigtdybden især påvirket af
organisk materiale fra Gudenåen. I
den ydre del, omkring Udbyhøj, skyldes de forringede sigtdybder i forhold
til Hevring Bugt også ophvirvling af
finkornet sediment på de lavvandede,
vindeksponerede områder.

af det organiske materiale, som
føres med Gudenåen. Det skyldes,
at partiklerne klumper sig sammen
og dermed bliver tungere, når de
møder saltvandet. Lav strømhastighed på denne strækning fremmer
også bundfældningen. Iltsvindet
opstår, fordi bakterier og smådyr
forbruger ilten i bundvandet, når de
nedbryder det organiske stof.
Uklart vand i Randers Fjord
Vandets gennemsigtighed afhænger
af mængden af opslæmmede partikler, i form af alger, dødt organisk
materiale og finkornet sediment,
som hvirvles op fra fjordbunden.
Sigtdybden, som er et mål for vandets gennemsigtighed, stiger ud gennem Randers Fjord (figur 4.1). Sigtdybden i Randers Fjord er lille. En
stor del af uklarhederne i vandet
skyldes det organiske stof, som
tilføres fra Gudenåen, eller opslæmmet sediment som følge af ophvirvling af bundmaterialet.

De små dyr på bunden

Figur 4.2. Døgnfluen Heptagenia flava er en indikator på rent vand.
Illustration: Jens Chr. Schou.

For at bedre på denne tilstand
renses i dag alt spildevand fra både
små og store bysamfund. Resultatet af disse tiltag er, at Gudenåen
nu er hjemsted for en lang række
rentvandskrævende vandløbsdyr, af
hvilke specielt vårfluer og døgnfluer er rigt repræsenteret. Selv om
vandet er uklar og åens bund opgravet kan en del rentvandsarter
altså klare sig.

Gudenåens nedre løb
Denne strækning er det nærmeste
vi i Danmark kommer en egentlig
flod. Gudenå har fra gammel tid
været benyttet af de mennesker,
der boede langs åen. Der har således været et betydeligt fiskeri
efter laks og ørred. Senere har
åen været brugt til pramdragning
med gods mellem Randers og Silkeborg, og i begyndelsen af dette
århundrede blev kraftværket ved
Tange bygget.
Alle disse aktiviteter har påvirket
miljøtilstanden i åen, dels gennem
opgravning af vandløbsbunden i
forbindelse med pramfarten, og
dels ved senere tilledning af dårligt
renset spildevand fra de stadig flere mennesker i oplandet til åen.

Rentvandsarter
Som eksempel på en rentvandskrævende vårflue kan nævnes Ceraclea

alboguttata (figur 4.3) der lever i
ferskvandssvamp, som findes i store
mængder på vandløbsbundens sten.
En anden rentvandskrævende art er
døgnfluen Heptagenia flava (figur
4.2), der tilsyneladende er ved at
sprede sig i Gudenå efter i mange år
kun at være fundet i få eksemplarer.
Disse rentvandsarter afløses ud mod
fjorden gradvist af mere hårdføre
arter. Det er kun ganske få arter af
vandløbsdyr, der kan overleve i brakvandsområder. Saltpåvirkningen fra
Randers Fjord når periodisk helt op
til udløbet af Nørreå.

Figur 4.3. Vårfluen Ceraclea alboguttata lever i ferskvandssvamp på sten på vandløbsbunden. Arten er en indikator på rent vand.
Illustration: Jens Chr. Schou.
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De indre, lavvandede
dele af fjorden

myggelarver i denne del af fjorden
(figur 4.4). Der er i gennemsnit 10
arter på hver målestation i den indre
lavvandede del af fjorden. Dette er et
artsfattigt dyreliv, både set i forhold
til vandløb og til havområder.

Vandet i de inderste dele af fjorden,
d.v.s. den vestlige del af Tjærby
Bredning og den indre del af Grund
Fjord, består hovedsageligt af ferskvand fra Gudenå og Alling Å. De
indre dele af fjorden er derfor ret
hårdt belastede med organisk materiale, mest i form af døde alger m.v fra
Gudenåsøerne.

Den mellemste, lavvandede
del af fjorden
Fjorden fra den østlige del af Tjærby
Bredning til den nordlige ende af
Kanaløen er et rigtigt brakvandsområde med saltholdigheder, som svinger omkring 5‰. Her ser vi det
færreste antal arter - kun ca. 4 pr.
målestation (figur 4.5). Det skyldes,

Bunddyrene er overvejende forureningstolerante ferskvandsarter. De
dominerende bunddyr er sadelbørsteorme, men der ses også en del danseFigur 4.4.
Sadelbørsteormene (1) ligner regnorme, men er væsentlig mindre: 1-2 cm
lange, og mindre end 1 mm tykke. De
lever i sedimentet, hvor de graver sig
vej frem, mens de æder det organiske
materiale deri. De er derfor meget
hyppige i vandområder med stor organisk belastning. I Randers Fjord ses
både ferskvandsarter og saltvandsarter, der begge har formået at klare sig i
det brakke vand.

Dansemyggelarver (2) er, som navnet
antyder, larvestadiet af dansemyg. Det
er ferskvandsdyr, som dog godt kan klare en svag saltholdighed. De dansemyggelarver, der findes i Randers Fjordsystemet, er meget tolerante over for
organisk forurening.
Havbørsteorme (3) med det latinske
navn Hediste diversicolor kan blive op
til 20 cm lange. Den lever i lodrette
retræterør i de øvre sedimentlag, og

2

1

20

3

at kun få dyrearter har formået at tilpasse sig den varierende saltholdighed. Her har vi derfor et miljø, som
giver store udfordringer for dyrelivet.
Ormeland
Sadelbørsteormene er også almindelige i den mellemste del af fjorden,
men det dominerende dyr er en
såkaldt havbørsteorm, med det latinske navn Hediste diversicolor (figur
4.4), som netop er kendetegnet ved at
leve i lavvandede, brakke vandområder. Denne art er tolerant over for
ændringer i saltholdigheden og tåler
desuden kraftig organisk belastning.

dens foretrukne føde er mindre orme,
samt små bløddyr og krebsdyr. Arten er
meget tolerant over for de helt lave saltholdigheder (2-5‰), som ellers ikke
tåles af mange andre marine arter.
Den anden af de almindeligste havbørsteorme er Capitella capitata (4), som kan
blive op til 12 cm lang. Den lever som en
slags slamsuger nede i selve sedimentet her udnytter den det organiske materiale i
bundmaterialet, som sluges mens den
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Hevring Bugt

Området nord for Kanaløen er
præget af det indstrømmende vand
fra Hevring Bugt. Saltholdigheden er
derfor relativt høj og den organiske
belastning relativt lav. Det er også et
ret stabilt miljø, uden hyppige, store
udsving i saltholdigheden. Man ser
derfor igen et lidt stigende antal arter
(ca. 10 pr. station). I denne del af
fjorden er der mange slikkrebs og
dyndsnegle (figur 4.4).

Bunddyr i Randers Fjord i 1996

Gudenå

antal arter pr. m 2
60

Sejlrenden

Den ydre, lavvandede del af
fjorden

0

Figur 4.5. Gennemsnitlig antal af forskellige bunddyr i forskellige dele af Randers Fjord, Gudenåen og i Hevring Bugt i 1996.

graver sig vej frem gennem bunden, og
herved danner lange underjordiske gange. Arten er en god indikator for forurening med organisk stof.
Den sidste af de almindeligste havbørsteorme, Streblospio shrubsolii (5)
bliver kun ca. 1 cm lang. Den lever
nedgravet i sedimentet i tynde slimrør,
som bliver beklædt med sand og organisk materiale. Som den foregående art
æder den det organiske materiale i

sedimentet. Arten kan tåle kraftig forurening, og er således også en god forureningsindikator.

Dyndsneglen (Hydrobia ventrosa) (7)
lever både i og på bunden. På lavt vand,
hvor bunden blotlægges ved lavvande,
graver den sig ned i sedimentet, når vandet trækker sig tilbage. Ved højvande kan
den kravle på undersiden af vandoverfladen ved hjælp af slim, som den udskiller.
Den æder mikroorganismer og større
alger, som f.eks. søsalat. Arten er meget
karakteristisk for det brakke, lave vand.

Slikkrebsen (Corophium volutator) (6)
kan blive 6-7 mm lang. Den lever i U-formede rør, som når 10 cm ned i sedimentet. Når den skal skaffe føde, sidder den i
rørets ene munding og skraber organisk
materiale sammen med dens lange antenner. Slikkrebsen er meget tolerant over for
vekslende saltholdigheder.

Akvarel af Jens Christian Schou.
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Sejlrenden er fattigt
på dyreliv
Bunddyr i Gudenåen - mange arter især insekter

Sejlrenden adskiller sig fra de
lavvandede dele af fjorden ved,
at saltholdigheden generelt er
højere. I sejlrenden er iltforholdene dårligere end på lavt vand,
og der er et forholdsvis højt indhold af organisk stof i sedimentet, aftagende udefter i fjorden.
De stejle sider på sejlrenden og
den jævnlige oprensning af renden giver ustabile levevilkår for
dyrene. Dyrelivet i sedimentet i
sejlrenden domineres af 3 forskellige havbørsteorme (figur
4.4).

Bunddyr i mellemste del af Randers Fjord - kun få arter, især orme

Figur 4.6.
Saltholdigheden i Gudenåens
flodmunding er i høj grad bestemmende for hvilke bunddyr,
der kan klare sig.

Bunddyr i Hevring Bugt - mange arter, bl.a. snegle og søstjerner

I den ferske Gudenå har der
udviklet sig en artsrig fauna, med
insekter talrigest repræsenteret
(øverst).
I den mellemste del af Randers
Fjord varierer saltholdigheden
meget og kun nogle få specialister
kan klare livsbetingelserne her,
hyppigst er nogle små børsteorme
(midt).
Ude i Hevring Bugt har vi igen en
stabil, højere saltholdighed. Her
har vi igen mange forskellige
bunddyr, f.eks. snegle, muslinger
og søstjerner, men insekter lever
ikke i saltvand.
Bunddyrstegninger: Jens Chr. Schou.
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Vandplanterne i
Randers Fjord

størst mængde. Det skyldes, at den
ikke påvirkes i samme grad af de
forringede lysforhold, da dens blade flyder i vandoverfladen, og derfor ikke har problemer med at få
tilstrækkeligt med lys.

Randers Fjord (figur 4.7). I 1997
var udbredelsen begrænset til en
lille plet nordøst for Kanaløen.
Ålegræssets tilbagegang er dog et
fænomen, der er kendt fra det
meste af Danmark. Årsagen er dels
de generelt forringede lysforhold,
som følge af øgede mængder alger
i vandet, og dels høje vandtemperaturer og iltsvind i sedimentet,
som fremmes af det høje indhold
af organisk stof i fjordvandet.

Som i alle andre vandområder er
bundforholdene i Randers Fjord
afgørende for, hvilke typer planter
man kan forvente at finde. Blomsterplanter, som f.eks. ålegræs, har rødder og kan derfor kun vokse på sand
eller anden blød bund. Tangplanter
(alger) kræver derimod en hård bund
i form af sten eller skaller, da de ikke
har rødder, men klæber fast til underlaget ved hjælp af hæfteorganer. På
grund af den overvejende bløde bund
i Randers Fjord er der derfor gode
betingelser for en bundvegetation
bestående af blomsterplanter, eksempelvis ålegræs.

Tidligere var der en rig vækst af
undervandsplanter, men de har
ikke kunnet klare at vokse i de
seneste årtiers grumsede vand.
Søsalat trives
Søsalat er en bladformet grønalge,
der somme tider forekommer i den
ydre del af fjorden store mængder.
I modsætning til de fleste andre
alger er søsalat i stand til at vokse,
selvom den driver løst omkring i
vandet. Og det endda meget godt.
For når de rette betingelser er til
stede, d.v.s. rigelige mængder af
næringsstoffer og høje vandtemperaturer, kan søsalat nemlig fordoble sin egen vægt på kun 3 dage.

Ferskvandsplanter er næsten
forsvundet
I den indre del af fjorden er saltholdigheden for lav til, at der kan
vokse ålegræs. Ved Tjærby Bredning og i Grund Fjord vokser der i
stedet arter af ferskvandsplanter,
som har bredt sig ud i det brakke
fjordvand. Det er blandt andet arter
af vandaks og tusindblad samt gul
åkande. Gul åkande er den plante i
inderfjorden, der forekommer i

Ålegræs er gået tilbage
Planterne har fået det svært i fjorden i dette århundrede. En undersøgelse i 1915-16 viste, at ålegræs
var vidt udbredt i den ydre del af

Ålegræs i Randers Fjord
1915-1916

Ålegræs i Randers Fjord
1997
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Figur 4.7.
Ålegræs’ udbredelse
er reduceret kraftigt
fra 1915-16 til 1997.
Ålegræs kan kun vokse i den ydre del af
fjorden, som det ses
på kortet. Det skyldes, at saltholdigheden er for lav i den
indre del af fjorden.
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Fiskene i Randers Fjord
Randers Fjord har i mange år har
været kendt som et godt fiskevand
efter bl.a sild, aborre, ål og laksefisk (helt, havørred og laks).
Udviklingen af mere effektive
fiskeredskaber og forringelsen af
miljøforholdene i de sidste 30-40
år har dog betydet en forringelse
af bestandene af havørred og helt.
Tilsvarende har laksebestanden
været helt uddød fra midten af
20'erne til midt i 80'erne, hvor
årlige udsætninger blev påbegyndt.
Fiskeret
Midt i 70'erne startede der en voldsom strid mellem de forskellige
interesseorganisationer omkring
fiskeriet på Randers Fjord (lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere). Årsagen
var et påstået dårligere fiskeriudbytte af laksefisk. Overskrifter som
"Randers Fjord udpines af sildebundgarnene", "Havørreden - en
truet fiskeart" og "Laksefiskenes
endeligt" taler sit tydelige sprog
om denne strid, som resulterede i,
at Gudenåkomiteen midt i 80'erne
gennemførte en række undersøgelser af fiskebestandene og fiskeriets
betydning.
Undersøgelserne viste, at 40 % af
de udvandrende havørredungfisk
blev fanget i fjordens ålebundgarn
på vandringen mod Kattegat, og
at 58 % af de optrækkende, voksne havørreder blev fanget hvert
år. Konklusionen var, at fiskeriet i
det snævre fjordområde ikke kunne fortsætte på samme måde,
såfremt bestandene af laksefisk
skulle sikres og ophjælpes.
Særlige regler for fiskeriet i
Randers Fjord
Herefter gennemførte Fiskeriministeriet nogle reguleringer af fiskeriet,
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Figur 4.8. I den indre del af Randers Fjord er saltholdigheden så lav at aborrer kan
klare sig.
Akvarel af Jens Overgaard Christensen.

så fisketrykket på laksefiskene
faldt samtidig med, at man stadig
kunne fiske på fjorden. Samtidig
fulgte Danmarks Fiskeriundersøgelser op på Gudenåkomiteens
undersøgelser ved at følge effekten
af reguleringerne.
En af reguleringerne er sket ved, at
fangstgården i ålebundgarnene nu
skal være dykket ned under vandoverfladen. Ålene opdager ingenting
og bliver derfor stadig fanget, for de
svømmer langs bunden. Men laksefiskene svømmer i overfladen og
undslipper herved fra ålebundgarnene, uden at tage skade af opholdet.

En anden regulering har været at forbyde brug af småmaskede garn, hvor
mange undermålshavørreder blev
fanget og ødelagt til ingen nytte.
Fiskebestanden er i vækst
Reguleringerne har betydet, at en
større del af fiskene nu overlever,
til de har nået at gyde i Gudenåens
vandløb. Resultatet ses i form af
større naturlige bestande af ørredyngel i en del vandløb, hvor der
tidligere var dårlige bestande.
Fremgangen skal ses som en kombination af bedre miljøforhold i
vandløbene og en øget overlevelse
af fiskene på deres vandringer gennem Randers Fjord.

I Randers Fjord ere paa forskjellige Steder Indretninger til Laxefiskerie eller saakaldte Laxegaarde, 12 i tallet. Disse ere matriculerede til Hartkorn; Laxegaarden
ved Frisenvoldomtrent 1 Miil vesten for Randers, er den betydeligste af dem alle,
den skylder af 5 Tdr. 2 Skp. 2Fkr. Hartkorn. Man antager, at der i gjennemsnit
aarligen fanges circa 2000 Lax i Randers Fjord og disse Lax, som ere af størrelse
fra 4 til 40 Pd, skulle endog bære Prisen for dem, der indføres fra Norge. Ved Tange blev i Vinteren 1825-1826 fanget en Lax, som veiede 52 Pd. Foruden Lax
fiskes også i Fjorden en del Ørter og Helt, samt Gjeder, Skaller, Sild og Aal.
Fiskeriet i Randers Fjord, skjøndt vigtigt for Deeltagerne, er dog nu langtfra ikke
af den Betydenhed som i ældre Tider, da Fjorden havde større Bredde og Dybde,
og Fiskerigheden skal endog være meget aftagen her i de senere år, hvortil angives
som Aarsag, at Mange, tildeels Uberettigede, drive Fiskerie i Fjorden ved utilladelige Redskaber, saasom Vaaddræt mePulsning i Seildybet, de saakaldte Kringelgarn, Radruser o.s.v. Udførlige Efterretninger om Fiskeriet i Randers Fjord kan
læses i Stadfeldts Beskrivelse over Randers Kjøbstad Pag.65 ff.
(J.C.Hald (1827): Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i økonomisk Henseende, Andet stykke, Randers Amt, 212 p.)

Fuglene omkring fjorden
Vandvejen Gudenåen og Randers
Fjord med de tilgrænsende enge,
var for år tilbage et yndet tilholdssted for de mange storkepar der
ynglede i området. Storken er i dag
væk, fordi de fleste af engene nu er
opdyrkede, og de dyr, som storken
levede af, derfor er forsvundet.
Fjorden og de tilhørende fugtige
områder er dog stadig levesteder
for vand- og vadefugle i deres yngleperiode, eller når de raster på
træk til og fra deres yngleområder
højt mod nord.
Fuglelivet omkring fjorden er
påvirket af menneskeskabte aktiviteter, enten direkte f.eks. jagt og
sejlads eller indirekte ved rørskær
eller ændret udnyttelse af engene.
Ophører f.eks. græsning eller høslet af engene, vil plantesamfundet ændres i en retning af høje
urter og krat. I takt med tilgroning vil fuglefaunaen ændres, og

RASTEFUGLE ART

Figur 4.9. Blishaner.
Akvarel af Jens Overgaard Christensen

arter som f.eks. gulspurv og tornsanger, der er kendt fra det øvrige
åbne land med træer, vil indfinde
sig. Samtidig vil de fuglearter
forsvinde, der er knyttet til de flade, fugtige græsningsarealer uden
træer. Det er f. eks. lærke, vibe,
samt stære og andefugle, som
søger føde her.

og vintermånederne. Talrigest er
hjejle, knortegås, pibeand, hvinand
og blishøne (tabel 4.2.).
Den ydre del af Randers Fjord fra
Mellerup og ud i Hevring Bugt er
omfattet af 2 internationale områder til fuglebeskyttelse. EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15 og
Ramsar-område nr. 11. Dette
betyder, at der i disse områder
ikke må foretages større fysiske
ændringer uden at virkningerne
på fuglelivet først er vurderede og
fundet acceptable.

Trækfugle
Den ydre del af fjorden mellem
Odpold og Udbyhøj, er det område der tiltrækker det største antal
fugle. Området er rasteplads for et
tusindtal af trækfugle i efterårs-

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG

SEP OKT NOV DEC

Knopsvane

175

80

100

68

27

-

-

11

13

45

90

100

Sangsvane

75

6

-

3

-

-

-

2

-

70

10

145

Lysbuget Knortegås

460 1000

300

400

-

-

-

-

-

200

210

900

Pibeand

200

150

330

300

13

-

-

-

94

195

170

160

Gravand

10

-

50

72

61

10

-

5

-

12

-

50

Hvinand

100

300

75

300

-

-

-

-

4

30

95

30

Blishøne

300

350

-

14

10

6

-

35

307

700

400

205

2

-

500

6

11

8

-

100

25

300

400

300

350 2000

-

400

500

-

- 2250

67 1000 2000

40

40

-

50

30

2

-

-

4

50

250

150

15

1

-

8

7

-

-

16

10

15

-

-

Vibe
Hjejle
Alm Ryle
Rødben

Tabel 4.2. Antallet af rastende fugle mellem Odpold og Udbyhøj med angivelse af månedsmaksimum i perioden 1991 til 1994.
(kilde: DOF Århus Amt).
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Ynglefugle kan have behov
for store arealer
Forekomsten af ynglefugle knyttet til engene og fjorden, vil
oftest være afhængig af et områdes samlede størrelse. De fleste
fugle forsvarer i yngleperioden
et territorium, og optællinger på
strandengsarealer i Århus Amt
har vist, at små strandengsarealer
normalt har en langt mindre
tæthed af ynglefugle, sammenlignet med hvad man finder på
større, sammenhængende strandengsarealer.

Ynglekolonier
Forekomst af kolonirugende fugle
som klyde, hættemåge og havterne
er meget begrænset, og den seneste
klydekoloni fandtes i 1986 på
Odpold.

Figur 4.10. Gravænder med ællinger på Randers Fjord.

Foto: Christian A. Jensen.

Rørskovens fugle
I rørskoven findes en lang række
ynglefugle med rørsangeren og
rørspurv som de mest dominerende arter. I tabel 4.11 er optælling af ynglefugle i rørskoven i
Grund Fjord vist for året 1994.
Rørskovens fugleliv er yderligere
omtalt i kapitel 6.

Ynglefugle Grund Fjord

Tabel 4.11. Forekomst af ynglefugle i
Grund Fjord 1 1994. (Kilde: DOF
Århus Amt 1995).
Foto: Hættemågekoloni - Jens Kirkeby.
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Rørdum

0-1

Rørhøg

1

Rørsanger

>100

Skægmejse 2-3

Vandrikse

>1

Pungmejse

0-1

Blishøne

10

Rørspurv

>100

5. VANDLØBENE OMKRING RANDERS FJORD

Figur 5.1. Øster Tørslev Å.

I dette afsnit beskrives vandløbene,
som løber til Randers Fjord, bortset
fra Gudenå og Alling Å, som der vil
blive lavet særskilte rapporter om.

Små vandløb og
afvandingskanaler
De øvrige vandløb, der løber til Randers Fjord, er alle små. Kun Øster
Tørslev Å, Tvede Å, Rismøllebæk
og Svejstrup Bæk kan karakteriseres
som væsentlige vandløb.
Herudover er der ganske vist et
meget stort antal kanaler i de kunstigt afvandede og inddigede områder langs fjorden. Kanalerne er
kunstigt anlagte vandløb, som tjener afvandingsmæssige interesser.
Der er ikke lavet undersøgelser af
de biologiske forhold i disse pumpekanaler.

Forureningstilstand
i vandløbene
Vandløb forurenes først og fremmest af tilførsel af biologisk nedbrydeligt organisk stof, der bevirker
tilslamning, bakterievækst og evt.
dårlige iltforhold. Graden af forure-

Foto: Jens Møller Andersen.

ning bedømmes ud fra dyrelivet i
vandløbet efter følgende skala:

Forureningsgrad I:
uforurenet
Forureningsgrad II:
svagt forurenet
Forureningsgrad III:
stærkt forurenet
Forureningsgrad IV:
meget stærkt forurenet

Spildevandsrensning har
mindsket vandløbsforureningen
Forureningspåvirkningen af vandløbene er mindsket afgørende de
seneste 25 år, fordi spildevandet
fra byer og landsbyer er blevet
samlet og renset på effektive rensningsanlæg, og fordi udledninger
af møddingsvand og lignende fra
landbrug er bragt til ophør.
Konkrete forbedringer
Især Øster Tørslev Å og Rismøllebæk var tilbage i 1970’erne meget

stærkt forurenede (forureningsgrad
IV). I dag er forureningsgraden i
de fleste vandløbsstrækninger II
eller II-III, d.v.s. svagt til noget
forurenet. De reneste vandløb er
nogle små bække i Støvringgård
Skov.
På indersiden af omslaget forrest i
rapporten er vist et kort med forureningsgraderne i vandløbene.
Spildevand fra spredt bebyggelse
og regnvand fra byer forurener
Den væsentligste vandløbsforurening i dag ses i de helt små vandløb som følge af udledning af spildevand fra spredt bebyggelse, eller
hvor der er meget lidt vand i vandløb til at fortynde det udledte spildevand fra et rensningsanlæg,
f.eks. i Rismøllebæk ved Mejlby.
Der sker også en forurening af
vandløbene i byområder, fordi det
regnvand ikke er rent, som løber
direkte ud i vandløbene fra de
befæstede arealer. Der kan f. eks.
ses en forureningspåvirkning i de
nedre dele af Svejstrup Bæk og
Rismøllebæk.
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Vandløbenes
fysiske tilstand
Vandløbskvaliteten afhænger både
af forureningen med organisk stof
fra spildevand og af de fysiske forhold i vandløbene.
Vandløb med en ensartet, finkornet
bund og uden vandplanter er et
dårligt levested for dyr, uanset hvor
rent vandet er. Forholdene er netop
sådan i mange vandløb som følge
af vandløbsvedligeholdelse og tidligere tiders vandløbsreguleringer.
Selv om vandet i disse vandløb kan
være rent, bliver forureningsgraden
altså ikke bedømt til at være bedre
end grad II-III (noget forurenet), i

visse tilfælde ikke bedre end grad
III ( ret stærkt forurenet), fordi de
ensartede fysiske forhold gør, at
dyrelivet er sparsomt.
Vandløbsloven blev ændret i 1982,
således at der også skulle tages miljøhensyn ved vandløbsvedligeholdelsen og ikke som tidligere kun hensyn
til de afvandingsmæssige forhold.
Ændringer i vandløbsvedligeholdelse
siden da har bidraget betydeligt til de
forbedrede miljøforhold.
Et af resultaterne er, at der nu er en
væsentlig opvækst af ørred i Tvede
Å, Øster Tørslev Å og Rismøllebæk.
Dette er en god indikator for den forbedrede naturkvalitet i vandløbene.

Vandløbsrestaureringer
De opnåede forbedringer i naturforhold og fiskebestand var dog
ikke opnået uden direkte indgreb i
vandløbenes tilstand. Vandløbsrestaureringer er foretaget i Øster
Tørslev Å og Tvede Å af Århus
Amt og af Randers Kommune i
Rismølle Bæk, Tjærby Bæk og
Svejstrup Bæk.
Tvede Å
I Tvede Å er 7 mindre styrt gjort
passable ved udlægning af gydegrus og sten. Der er i alt skabt
muligheder for at ørreder kan
gyde på en ca. 270 meter strækning.

;;;;;;;;;;;;
LÆNGDESNIT

Tvede Å efter udjævning af styrt

Gydegrus

Sten

SET FRA OVEN

Før etablering af strømkoncentrationer

Tvede Å

;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;
;;;
;;
;;;
;;;
;;;;
;;;
;;;;
;;;;
;;;
;;;
;;;
;;
;;
;;;
;;;
;;;;;
;;;;;;;
;;;;
Efter etablering af strømkoncentrationer

Figur 5.2. Tvede Å er restaureret ved udjævning af styrt , der spærrede for ørredopgang (øverst) og ved at give åen et
smallere og mere varieret forløb til udlægning af sten (nederst).
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1987

1998

Figur 5.3. Tvede Å før og efter restaurering og indførelse af skånsom vedligeholdelse.

Ved Gjessinggård var Tvede Å tidligere meget bred og ensformig.
Nu er vandløbet indsnævret, og det
har fået stor fysisk variation.
En ca. 1 km lang strækning af Tvede Å på Gjessinggårds jorder er
siden 1994 blevet helt friholdt for
grødeskæring efter aftale med ejeren. Disse ændringer har resulteret
i, at der nu er en god bestand af
ørred i store dele af Tvede Å i
modsætning til den meget sparsomme forekomst af ørred i 1982
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Figur 5.4. Udvikling i ørredbestand i
Tvede Å i perioden 1982 til 1995.

Øster Tørslev Å
I Øster Tørslev Å er der skabt
fiskepassage ved et tidligere 75 cm
højt styrt og en 17 m lang rørlagt
strækning med styrt er åbnet. På en
samlet længde af 400 meter er der
udlagt gydegrus, der er udlagt sten
i vandløbet, åens forløb er gjort
mere varieret og der er plantet
træer til at give skygge.
Rismølle Bæk
Den nederste del af Rismølle Bæk
inden udløbet i Randers Fjord er
gjort bredere, så at den bedre kan
tage vandet under store afstrømninger. Hermed er risikoen for
oversvømmelser af kældre i villaer
langs bækken mindsket. Denne
udvidelse af bækken er sket ved at
give bækken et dobbelt tværsnitsprofil. Den oprindelige bund er
bevaret. Udvidelsen er kun sket
over den sædvanlige vandstand.
Der løber således kun vand i det
brede profil efter stærk regn, men
her er der så også plads til det.
Samtidig er et betonstyrt fjernet og
vandløbsbredden for tørvejrsvandmængden er snævret ind, hvor den

Foto: Jens Møller Andersen og Leif Skødsholm.

tidligere var for bred i forhold til
vandføringen. Endelig er der plantet elletræer langs bækken for at
forbedre vandløbsmiljøet.
Tjærby Bæk
I Torup Dal er der frilagt 800 m af
den tidligere rørlagte bæk. Tjærby
Bæk er her blevet til et fint, lille
vandløb, dog med problemer for
vandkvaliteten, fordi der siver
okker ud fra de omgivende arealer.
Bækken er omgivet af våde
græsningsenge. Det er et godt
rekreativt område tæt ved Randers.
Svejstrup Bæk
Den nederste del af Svejstrup Bæk
inden udløbet i Gudenåen var tidligere meget bred og langsomtflydende. Bækken er blevet indsnævret i
efteråret 1997 og der er etableret
faunapassager under vejbroer. I
foråret 1998 vil Randers Kommune
restaurere bundforholdene, så at
vandløbsbunden i stedet for mudder
og sand kommer til at bestå af sten
og grus til gavn for både smådyrene
i vandløbet og for ørred, der kunne
få lyst til at lægge æg her.
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6. INDDIGNINGER LANGS RANDERS FJORD
Med inddigningen af engene ved
Assentoft, Væth og Kristrup i
begyndelsen af 1920’erne,
begyndte man afvandingen og
opdyrkningen af de lavtliggende
enge langs den nederste del af
Gudenåen og omkring Randers
Fjord. Afvandingen er fortsat helt
frem til 1964, hvor Råby-Tørring
Enge ved Udbyhøj, blev inddiget.
Hermed var der inddiget områder
med et samlet areal på ca. 5200
ha, hvilket svarer til ca. 95 % af
de lave arealer fra Nørreå til
Udbyhøj.
De inddigede områder langs Randers Fjord udgør ca. 1/4 af de
kunstigt afvandede områder i
Århus Amt. I alt holdes ca. 4 % af
Århus Amts areal kunstigt fri for
vand. Disse områder udgør således en ganske stor del af amtets
dyrkede areal.

I den til Havet grændsende Deel af Rougsøe Herred er Høbjergningen
temmelig ringe; des betydeligere er den til de Herregaarde og byer, som ligge ved Fjorden og ved de store Kjær imellem Rougsøe og Sønderhald Herreder, saasom til Holbek, Steenalt, Boe, Ørsted og Hevring, men især til
Hollensbjerg, hvor en Gaardmand aarligen kan bjerge fra 50 til 100 Læs
Høe, ja endog mere efter Aarets Beskaffebhed. Det Høe, som produceres
her haar den Egenskab, at Kreaturerne drikke stærkt derefter, hvilket er
en følge af Fjordens Oversvømmelser.
(J.C.Hald (1827): Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i økonomisk Henseende, Andet stykke, Randers Amt, 212 p.)

Digelagene
Ved inddigning af et område var
det et krav, at der blev oprettet et
lag blandt de lodsejere, som ejede
jord i området.
Et sådant lag kaldes for et digelag,
pumpelag eller landvindingslag.
Efter at digerne og drænsystemet
er blevet anlagt, er det lagenes
funktion at holde området tørlagt
og dyrkbart. I hvert digelag vælges en bestyrelse, som skal tilse,
at digerne overholder den fastsatte
højde, og at pumper og drænkanaler er i driftsmæssig forsvarlig
stand.
Drift og vedligeholdelse af diger,
pumper og drænkanaler betales
efter det antal bidragsparter, som
er pålagt de enkelte matrikelnumre i laget.
Beløbet betales af de respektive
lodsejere via ejendomsskattebilletten.
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66 % af udgifterne til etablering af
diger, drænsystem og pumpeanlæg.
Disse lån har alle lagene betalt tilbage for flere år siden.

Digelagene er offentlige, og Århus
Amt, fører tilsyn med lagene.
Den danske stat bevilgede ved
oprettelsen af et digelag et lån på

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

DIGELAGENE LANGS RANDERS FJORD
Haslund og Værum Enges Landvindingslag
Hornbæk Enges Landvindingslag
Vorup Enges Landvindingslag
Kristrup Enges Pumpelag
Dronninborg Pumpelag
Dronningborg og Tjærby Enges Pumpelag
Romalt Enges Landvindingslag
Tjærby-Vestrup Pumpelag
Assentoft m.fl. Byers Pumpelag
Albæk Pumpelag
Støvring m.fl. Enges Landvindingslag
Hollandsbjerg-Bode-Stenalt Enges Landvindingslag
Karholme Enges Landvindingslag
Tørslev Enges Landvindingslag
Mellerup
Råby Enges Landvindingslag

Udbyhøj

15
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14

13
Voer

11
Randers

12
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9

Uggelhuse

Allingåbro
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Figur 6.1. I 15 digelag langs Randers Fjord sker der en hurtig afvanding og udpumpning af vandet. Dette muliggør en dyrkning af arealerne.

Figur 6.2. Gammel kobberstik af Kristrup Enge.

Før inddigningen var der
græsningsenge
Før inddigningen var arealerne for
våde til at dyrke landbrugsafgrøder
på. Områderne blev derfor brugt til
sommergræsning for kreaturer og
til høslet til vinterfoder.
For at hindre oversvømmelser ved
hyppigt forekommende højvande,
byggede man flere steder et lavt
højvandsdige langs fjorden. Dermed undgik man, at jorden blev
alt for gennemblødt og ufremkommelig i græsningssæsonen.
Nogen sikring mod ekstreme
højvandssituationer var digerne
imidlertid ikke, men da oversvømmelserne hovedsagelig forekom-

Efter fotokopi fra Randers lokalarkiv.

mer i vinterhalvåret, havde det
sjældent indflydelse på driften i
engene.
Små jordlodder i engene
Jordbundsforholdene i lavbundsområderne er meget varierede. Derfor
var der forskel på, hvor godt arealerne kunne udnyttes. Man lavede i sin
tid en fordeling af engarealerne mellem landsbyernes bønder, så at alle
fik både god og dårlig engjord. Denne fordeling opdelte områderne i
mange små jordlodder, hvor hver
ejer havde sine parceller fordelt ud
over hele området.
Da driften af arealerne var ekstensiv
og foregik med håndkraft og heste-

trukne vogne, var det ikke noget
problem at opretholde en drift på
engparcellerne, selv om de var
små. Der var bl.a. mulighed for at
etablere fælles græsning og høslet
med naboerne.

Lavbundsområderne
efter inddigning
Det dige, som omkranser og
beskytter de afvandede områder
mod oversvømmelse består af en
jordvold, som er opbygget af materialer hentet på stedet. En del af
materialet er skrabet sammen
udenfor diget, og en del stammer
fra udgravning af kanaler og grøfter til bortledning af drænvand fra
markerne. (Se figur 6.3).

Kote 2.20
Forland
Banket

Dige

Faskiner

Fyldgrav
Vand

Fjorden

Figur 6.3. Snit af dige langs Randers Fjord. Materialet til diget er taget fra fyldgrav inden for diget. Vandet fra fyldgraven
løber til en pumpestation.
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Et digeanlæg består oftest af et
frontdige ud mod det åbne vand,
hvorfra et fløjdige i hver ende går
ind og møder det højere liggende
terræn, således at der ikke ved høj
vandstand kan løbe vand bag om
diget.
Det vand, som samles fra dræning
af markerne og løber til fra højereliggende terræn, inden for digeanlægget, pumpes ud ved hjælp af en
pumpe.
Da vandstanden ved pumpestationen næsten altid er under vandstanden ude i fjorden, løfter pumpeanlægget drænvandet op og ud af det
inddigede område.
Ved at sænke grundvandstanden
inden for digerne har man forvandlet de vandlidende enge til landbrugsjord, som flere steder dyrkes
med stort udbytte.

Vandet pumpes ud
I de første digelag blev drænvandet pumpet ud ved hjælp af vindmøller.
Senere blev vindkraften afløst af
elektriske pumper. I dag styres
pumperne af automatik, så de kun
starter, når vandstanden bliver for
høj. Flere af pumpelagene har
automatiseret pumperne således,
at der fortrinsvis pumpes om natten, hvor el-prisen er nedsat.
Efter at traktoren og de effektive
drænsystemer blev indført i landbruget, blev det imidlertid fordelagtigt at have sin jord samlet,
så pløjning og høst var mere rentabel og effektiv.
Derfor foretog man i forbindelse
med inddigningerne mange steder en jordfordeling, så bønderne
fik samlet deres engjorder til

større marker. De forskelle, der
var på engenes landbrugsværdi,
er efter afvandingen mindre
udtalte, fordi det er muligt at
dræne de mest våde områder og
styre jordens frugtbarhed med
kalk og gødning.

Stormflod i
Randers Fjord
Med de ca. 5.000 ha lavbundsarealer mellem Nørreå og Udbyhøj, beskyttet forsvarligt bag
diger i næsten hele Randers
Fjords længde, er mulighederne
for oversvømmelse af arealerne
også forsvundet.
Denne beskyttelse af landbrugsarealerne mod oversvømmelse
giver dog højere vandstand i fjorden. Dette er specielt problematisk under stormflod, hvor høje
vindhastigheder fra nordvestlig

Figur 6.4. Pumpestationer ved Randers Fjord pumper vandet fra de kunstigt afvandede og inddigede områder op i fjorden
eller op i vandløb, der løber ud i fjorden.
Foto: Niels Nørgaard.
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retning, presser vand fra Nordsøen ind i Kattegat og videre ind
i Randers Fjord. Når vandet ikke
kan flyde ud over lavbundsarealerne, er det tvunget til at fylde
op i den forholdsvis lille volumen, der er mellem digerne. Den
naturlige konsekvens heraf er, at
vandstanden i fjorden bliver
højere.
Når en stormflod falder sammen
med det daglige højvande, kan
vandet nå op til 1,8 m over dagligt vande. Randers havns kaj
ligger i kote 1,75 m og digerne i
kote 2,3 m. (Koten angiver højden over normal vandstand i
havet). Derfor vil vandet løbe

over havnekajen, inden det når
over toppen af digerne.
Vandstanden når sit højeste
omkring Randers havn, fordi
fjordvandet netop her møder det
udstrømmende vand fra Gudenåen, og presses endnu højere op.
Når Gudenåens vand ikke kan
løbe ud i Randers Fjord stuver
vandet bagud i åløbet mod Fladbro og videre op og oversvømmer Nørreå-dalen, der ikke er
inddiget.

bredt sig ud over de store engområder, og dermed havde der været
en naturlig forsinkelse på højvandet og den maximale vandstand
ville blive lavere.
Hvis engarealerne langs den nedre del af Gudenåen heller ikke
var inddiget, ville åvandet strømme ud på engene ved Hornbæk
og Haslund-Værum.
Derved ville risikoen for oversvømmelse i Randers være mindre
end i dag.

Oversvømmelser i Randers
Hvis der ikke havde været inddiget langs Randers Fjord, kunne
det indstrømmende vand have

Figur 6.5.
Oversvømmelse i Randers.
Når vandet stiger over kajen i Randers havn løber det ned i området
omkring Dronningensgade, der ligger lavere end selve havnekajen.
Dette fænomen har plaget Randers
by i mange år, men i 1997 har
Randers Kommune forsøgt at forhøje havnekajen oven for Dronningensgade, for på den måde at
undgå oversvømmelse.
Foto: Ulrik Bang, Amts Avisen, Randers.
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7. NATUREN PÅ DET FLADE LAND LANGS FJORDEN
Arealerne bag digerne
Arealerne bag digerne langs Randers Fjord er overvejende god landbrugsjord og næsten alle arealer
udnyttes til landbrugsmæssig drift.
Der dyrkes hovedsageligt korn på
arealerne, hvor de højst ydende jorde kan give mere end 10 tons hvede
pr. ha. I de senere år er nogle landmænd også begyndt at dyrke store
mængder gulerødder. Ud over deres
frugtbarhed har jorderne den fordel,
at man med udpumpning af drænvand har kontrol over vandmængden
i jorden. Derved kan man undgå
både udtørring og oversvømmelse.
Ikke meget natur
Da næsten alle arealer er i omdrift,
findes der ikke ret mange naturområder i det inddigede land. Arealerne i de store pumpelag udnyttes
intensivt, mens de mindre pumpelag har en større andel af ekstensivt
udnyttede arealer.
De naturarealer, som findes inden
for digerne, er opstået ved, at omåderne i flere år har været uden for

omdrift eller helt opgivet til landbrugsmæssig drift. Naturområder kan
også findes, hvor der siver grundvand
op fra jordbunden og der derfor ikke
kan drænes tilstrækkeligt til, at jorden kan udnyttes. Trykvandspåvirkede områder findes ofte i baglandet,
hvor ådalsskrænten går over i den
flade ådalsslette.
Nogle af de våde enge
kan genskabes
Århus Amt har i Regionplan 1997
beskrevet, at amtsrådet ønsker og
gerne støtter, at en del af pumpelagene nedlægges, så den oprindelige
vandstand kan genetableres til gavn
for dyre og planteliv. En nedlæggelse af et pumpelag er imidlertid frivillig og kræver, at pumpelaget beslutter det. Det er mest sandsynligt, at
det er små pumpelag, som kan nedlægges, fordi de landbrugsmæssige
interesser her ikke er så store.
Ved genskabelse af våde enge opnås,
ud over en naturmæssig gevinst i
form af flere dyr og planter, også en
miljømæssig fordel. De våde enge vil

bidrage til fjernelse af kvælstof fra
det vand fra oplandet, som oversvømmer og gennemsiver dem.
Transporten af næringsstoffer til
Randers Fjord og Kattegat vil derved
blive nedsat til gavn for havmiljøet.

De uinddigede områder
Der er kun få af de lavtliggende
områder tilbage langs Randers Fjord,
som ikke er bag diger. De største
“digefri” områder er Klosterenge
syd for Tjærby, sydsiden af Grund
Fjord og arealerne ved Mellerup.
Klosterenge ved Tjærby
Klosterenge, syd for Tjærby er et
eksempel på, hvordan engene i den
inderste del Randers Fjord har set
ud før digerne blev oprettet. Dette
område undgik i sin tid inddigning,
fordi den daværende ejer ikke ville
være med. Største delen af Klosterenge drives med græsning, og
den yderste kant mod Randers
Fjord er bevokset med rørsump,
hvor der drives rørskær.

Strandenge

Ferske enge

Strandenge er flade, lavtliggende arealer,
som strækker sig fra kysten og ind i landet. Strandenge overskylles med mellemrum af saltvand fra hav eller fjord. Overskylshyppigheden kan være så sjælden
som 1 gang pr. 10 år. I de dele som ligger
nærmest vandet domineres plantevæksten af salttålende arter såsom kveller,
vadegræs, engelskgræs, strandasters,
jordbærkløver m.fl.
De salttålende planter aftager gradvist ind
mod de højereliggende og mindre saltpåvirkede dele af strandengen. For at den
lave urtevegetation på strandengen kan
klare sig, kræves det, at strandengene
græsses af kreaturer, eller bliver slået
mindst en gang om året. Strandenge som
ikke slås vokser til med store sumpplanter
som tagrør, strandkogleaks og kaldes så
strandsump.

Ferske enge er, lige som strandenge, bevokset af græsser og lave lyskrævende urter,
som tåler nedbidning og eller slåning. De ferske enge er, lige som strandengene, afhængig af, at de bliver slået eller græsset, men
adskiller sig ved ikke at have salttålende
plantearter,
Vegetationen på de ferske enge kan variere fra ensartede forholdsvis tørre områder
med udsåede kulturgræsser, som rajgræs
og rapgræs, til våde artsrige områder
bevokset med planter som maj-gøgeurt,
trævlekrone, eng-kabbeleje og eng-blomme m.fl.
Hvis græsning eller høslet opgives på de
ferske enge, vil de vokse til med høje
græsser og urter, som mose-bunke, lodden-dueurt og brændenælde. Senere vil
træer som birk og pil indvandre, og engene vil udvikle sig til sumpskov.
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Rørskoven
I dag er der stadig en del rørskov
langs fjorden, hvor de uinddigede
områder er for våde til at kunne
udnyttes, og mellem digerne og
den dybere del af fjorden. Der
høstes også stadigvæk rør til
tækning mange steder.
Rørskoven er botanisk set ganske
monoton og artsfattig, idet den helt
domineres af tagrør – enkelte steder med blågrøn kogleaks yderst
og med den svagt salttålende skærmplante, kvan hist og her.
Rørskoven har i kraft af sin udstrækning stor betydning for det
tilknyttede fugleliv. Bl.a. ses den
sjældne rørhøg ofte over området.
(Se box om fuglelivet, side 26).
Langs nordkanten af Grund Fjord
og videre ud af Randers Fjord er der
etableret ret høje diger helt tæt på
fjorden, således at kun en smal
bræmme af rørskov står mellem
fjorden og diget. Rørskovsbræmmen
har stor betydning for fuglelivet.
Specielt i området ud for Hollandsbjerg, hvor bræmmen er bredere og
har åbne vandflader.
Af gamle kort fremgår det tydeligt,
at rørskovsarealet var langt større
før digerne blev etableret. ( Se
figurerne nederst på side 8 og 9).
Hvor terrænet bliver tilstrækkeligt
tørt til at dyrene kan gå der, er der
ofte sat et hegn, og hvor der er
græssende dyr, vil rørskoven her
være afløst af strandeng, da tagrør
ikke trives med græsning. Denne
zone er for våd til jordbehandling
og vegetationen domineres af svagt
salttålende arter som harril, rød
svingel og den gulblomstrede gåsepotentil.

Rørskoven, fuglelivet
i det skjulte
Rørskoven omkring Randers Fjord er
Danmarks næststørste. De op til 4 meter
høje tagrør danner overgangen mellem
vand og land, og for de fleste menneser
danner den en tæt og uoverskuelig barriere, hvor fugle og dyr kun ses glimtvist.
For mange af de fugle, der lever i rørskoven, er problemet det samme, man kan
ikke se hinanden forbare rør. Dette giver
selvfølgelig mulighed for skjul, men på
den anden side er fulene nødt til at fortælle naboen, at her bo jeg.
De fleste oplever derfor rørskoven som
stedet med de mange lyde, oftest smukke melodiske lyde, men også nogle af
de mest særprægede lyde kommer fra
rørskoven.
Rørdrummen en hejreart man sjælden
ser, men oftest kan høre i forårsnætterne, har en karakteristisk pauken. Rørdrummens pauken kan høres i flere
km’s omkreds, og minder mest om den
lyd man kan frembringe ved at puste i
en tom flaske.
En anden af de karakteristiske rørskovsfugle, som sjælden ses, er vandriksen. Mange undrer sig sikert over
lyden af pludselige grisehyl, som denne
langnæbede rørhøne frembringer, når
den går rundt i bunden af rørskoven.

I den mere melodiske ende har vi sangen fra siv- og rørsangere, og er der
iblandet pilekrat i rørskoven, er nattergalen en sikker medspiller i dette kor,
der oftest tiltager i styrke i dagens sene
timer.
Rørskoven udgør for langt de fleste fugle
skjul til enten rede eller overnatning. For
fugle som rørsanger bygges reden med
rørene som de ben hvorpå reden hænger. For blishøns og lappedykkere anvendes rørene som materialer til den flåde,
der holder reden flydende.
I sensommeren og tidlig efterår, hjemsøges rørskoven af en tusindtallig skare
af stære og landsvaler, der tilbringer
natten siddende tæt i rørskoven. Inden
overnatningen kan man ofte iagttage en
sand opvisning af stærene, der i store
formationer bølger frem og tilbage,
inden de med et slag alle lander på den
udvalgte soveplads.
Som fødegrundlag er tagrørene vanskelig kost, kun den langhalede skægmajse
er i stand til at fordøje tagrørenes frø. Om
sommeren lever skægmejsen af insekster, men om vinteren omstilles maven til
at fordøje tagrørsfrø.
Rørskoven udgør således et helt særpræget levested for en lang række fuglearter, der på forskellig vis udnytter rørenes muligheder for kost og logi.
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De uinddigede fjordomgivelser

Fjorden

Rørsump

Græsset strandeng

Gødskede græsarealer
til høslet

Omdriftsarealer
med korn m.m.

Havskrænten

Figur 7.1. Principskitse af de uinddigede fjordomgivelser.

Produktive engarealer
på sydsiden af Grund Fjord
Fra højvandslinien og ind mod
havskrænten er jorden ofte så tilpas
tør, at der kan køres på den om
sommeren. Disse arealer er derfor
ofte anvendt til foderproduktion
med gødskning og flere gange høslet eller ensilageproduktion. En
mindre del af disse tørrere græsarealer anvendes også til kreaturgræsning. Her er der gødskede kulturenge eller græsmarker, der
omlægges fra tid til anden i tørre
somre. Det betyder, at arealerne er
relativt uinteressante, botanisk set,
domineret af almindelige kulturgræsser. Kun i et begrænset omfang
er der tale om egentlige enge i
naturbeskyttelseslovens forstand.

Grund Fjord
udbredte, græssede overdrev.

Natursammenhænge ved
Mellerup
På vestsiden af fjorden umiddelbart
nord for Mellerup står den gamle
havskrænt tæt på fjorden og den
rummer her en botanisk spændende
overdrevsvegetation . Den smalle
stribe mellem rørskoven og havskrænten burde her af naturmæssige
årsager lægges ud i permanent
græs, således at der blev genetableret en bredere naturkorridor, som
rummer skrænten og hele lavbundsbræmmen ud til fjorden. Hermed vil
der skabes en ubrudt god naturforbindelse til Tvede Ådalen.

Langs nordkanten af Grund Fjord
og videre ud af Randers Fjord er
der etableret ret høje diger helt tæt
på fjorden, således at kun en smal
bræmme af rørskov står mellem
fjorden og diget. En rørskovsbræmme der dog også her har stor
betydning for fuglelivet. Specielt i
området ud for Hollandsbjerg, hvor
bræmmen er bredere og har åbne
vandflader.
Af gamle kort fremgår det tydeligt,
at rørskovsarealet var langt større
før digerne blev etableret ( Se figurerne nederst på side 8 og 9 ).

Digeland nord for

Disse produktionsarealer er ofte
gennemsat af dybe drængrøfter,
der leder helt ud i rørsumpen, der
dermed ikke vil kunne fungere
som filter for næringssalte, som
udvaskes fra de ovenfor liggende
dyrkede arealer, og som derfor vil
ende direkte i den i forvejen belastede fjord.
Afgrænsningen mod det højereliggende morænelandskab er
den ofte markante, gamle havskrænt, der nogle få steder rummer
rester af tidligere tiders mere
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Figur 7.2. Produktive engarealer ved Randers Fjord.

Foto Lasse Werling.

8. FJORDMUNDINGEN OG SØDRINGHOLM
Fra færgestedet ved Udbyhøj udvider fjorden sig i et bredt, fladvandet vadeområde, hvor nye, flade
øer dukker op omkring de 2 større
Mellempolde nord for sejlrenden.
Landskabet og naturudnyttelsen
nord og syd for fjorden har vidt
forskellig kulturhistorie.

Helt ude på slik-fladerne ses ofte
tuer af den indførte, kraftige vadegræs, som har bredt sig fra området
ved Overgård, hvor den som led i
landvindingsprojektet blev udplantet
i flere omgange – første gang i slutningen af 1940-erne.

De fleste vadefugle udnytter strandengen og den tilgrænsende vade i et
samspil, hvor redeskjul er på selve
strandengen og fødesøgning for
ungerne i stor udstrækning foregår
på vaden. Fuglenes valg af redelokalitet på vore strandenge afhænger
især af planterne på strandengen.

Strandengens fugle.

Godslandskabet
omkring Sødringholm
På nordsiden er der omkring godset Sødringholm store, sammenhængende naturområder præget af
lang tids græsningshistorie.
Amtets største strandenge
Yderst mod havet ligger brede og
sammenhængende, græssede
strandengsarealer udenfor et
relativt lavt dige. Nogle af arealerne har tidligere været dyrket,
men er nu atter lagt ud til græsning. Tilsammen udgør de amtets
største, sammenhængende strandengsområde og er – sammen
med fladvandet udenfor – et vigtigt rasteområde for vade- og
andefugle.
Tidevand danner loer
Strandengen er gennemsat af loer
og saltpander afvekslende med
mere tørre partier, som i forsommeren farves rødlilla af græsarten
rød svingel og af blomstrende

På strandengen lever vade-og andefugle, måger og terner, samt spurvefugle som engpiber og gul vipstjert.
Fuglene udnytter strandengene og de
tilgrænsende lavvandede områder på
forskellig vis, dels som ynglelokalitet og dels som raste- og fourageringsområder. Om foråret og efteråret kommer der tusindvis af vandfugle på træk til og fra de nordlige
yngleområder.
En række af de fugle vi iagttager
på og omkring strandengene ved
Randers Fjord, yngler ikke eller
kun sjældent i Danmark. Det er
bl.a. hjejle, strandhjejle, lille
regnspove, lille kobbersneppe,
islandsk ryle, og krumnæbet ryle,
sangsvane, knortegås og pibeand.
Ynglefugle og ynglesteder
På strandenge yngler vadefuglene
strandskade, vibe, rødben, dobbeltbekkasin, klyde, almindelig ryle og
stor præstekrave. Vibe, rødben og
dobbeltbekkasin yngler også på ferske enge.

Stor præstekrave og dværgterne
yngler på den næsten vegetationsløse del af forstranden. Strandskade, vibe og almindelig ryle yngler i
lav og oftest afgræsset vegetation.
Rødben og dobbeltbekkasin i tuet
vegetation. De nævnte arter er alle
territoriehævdende fugle, hvilket i
sig selv begrænser antallet af ynglefugle på en strandeng. Klyde, havterne, hættemåge og stormmåge
yngler oftest i kolonier på holme og
små øer med lav vegetation.
Forstyrrelser mindsker ynglesucces.
Forstyrrelser på strandengen i fuglenes yngleperiode betyder ofte, at
fuglene må forlade æg eller unger,
hvorved disse er særligt udsatte for
at blive ædt af krager, sølvmåger
og svartbag. Kreaturgræsning med
kvæg eller får vil, alt efter tidspunktet for udsætning af dyrene og
antallet af disse, medføre nedtrampning af æg og unger. Ved
græsningstætheder på 3 ungkreaturer pr. ha. vil, afhængig af arten af

engelskgræs.
De mere fugtige områder domineres af arter som kveller og strandannelgræs, der koloniserer de
våde flader, og som er gode til at
holde på det næringsrige mudder,
som højvandet aflejrer.
Strandengen er af disse årsager
naturligt næringsrig og var derfor
meget værdifulde, højproduktive
græsningsarealer for kreaturerne,
før kunstgødning blev opfundet.
Figur 8.1. Klyde og havterne koloni ved Randers Fjord.

Foto: Christian A. Jensen.
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ynglefugle, mellem 50 og 90 % af
parrene ikke have ynglesucces på
grund af nedtrædning af reder.
Kreaturgræsning er således et
tveægget sværd, der på den ene
side frembringer et for fuglene
nødvendigt plantesamfund og på
den anden side, afhængig af
udbindningstidspunkt og antal, kan
medføre, at ynglesuccéssen bliver
meget begrænset.

Hede og skov
Indenfor diget strækker sig op
mod godset Sødringholm et stort,
landskabelig flot hedeområde,
domineret af mange enebær.
Dværgbuskvegetationen af bl.a.
hedelyng og revling er dog
næsten forsvundet, fordi der ikke
har været den græsning, slåning
eller afbrænding, der er nødvendig, for at nye buske kan spire
frem og udvikle sig. Bundvegetationen består derfor nu mest af
græsarten bølget bunke.
Nu er græsning - dels med får, dels
med kvæg - genindført, og dermed
er der håb om, at hedelyngen igen
vil brede sig.
Grænsende op til heden ligger den

naturmæssigt meget afvekslende
Sødringholm Skov. I forbindelse
med skoven er der i den senere tid
etableret flere nye søer.
Området rummer i kraft af sin fine
naturmosaik en meget stor bestand
af rådyr, som flokkevis kan ses
græsse på de skovnære marker i
skumringen.

Landbrugsland
syd for fjorden
Syd for færgelejet ved Udbyhøj
skyder morænebakkerne sig ud
mellem fjord og hav. Højt hævet
her ligger landsbyen Udby. Både
den højtliggende dyrkningsjord og
de flade strandengsarealer er her
delt i mange, mindre lodder. Landskabet er derfor her mere mosaikagtigt og i mindre skala.
Kreaturerne har sat sit præg på
landskabet ved Udby
Fra Udby er der bevaret en 1 km
lang såkaldt fægang mod øst til de
nu opdyrkede strandengsområder
nedenfor den stejle havskrænt ved
Udby Bjerge. Fægangen består af
en bred drivgang med bevoksede
diger på begge sider. Her kunne

kvæget drives frem og tilbage mellem landsbyen og strandengene
uden at komme ind på de dyrkede
marker på den høje jord omkring
landsbyen.
Overdrev med kobjælde
Umiddelbart nord for byen ligger på
det tørre, højtliggende Storesande et
overdrev med lang græsningshistorie. Overdrevet er i det tidlige forår
et smukt skue med blomstrende
opret og nikkende kobjælde. Begge
planter er levende vidnesbyrd om, at
arealet har været græsset over en
meget lang tidshorisont, og at arealet ikke har været gødsket. Hvor
man finder disse planter vil man
derfor ofte også finde andre, mindre
iøjnefaldende, overdrevstypiske
arter som f. eks. vårstar.
Opdyrkede og bevarede strandenge ved Søledet
Det tidligere strandengsområde,
Søledet, nedenfor havskrænten
ud mod Kattegat er nu kraftigt
udgrøftet og opdyrket. For at begrænse sandflugten på arealet er
der plantet talrige levende hegn
ud gennem området. Derfor har
det store, flade areal helt mistet
sin karakter af åbent strandengsområde – og har samtidig nu
kun begrænset værdi som
rasteområde for gæs, ande- og
vadefugle, fordi fuglene kræver
vidt udsyn for at slå sig ned.
Omkring færgelejet og indad i
fjorden er der på sydsiden en
sammenhængende bræmme af
mindre strandengslodder, der
veksler mellem græssede, ugræssede og arealer med høslet. Indad
afløses strandengene af udgrøftede, dyrkede marker, inden landskabet løfter sig mod Udby og
Holbækgård Skov.

Figur 8.2. Opret kobjælde findes på ugødskede overdrev, der har været græsset i
mange år.
Foto: Lasse Werling.
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9. LANDBRUGSLANDSKABET OVEN FOR
DEN GAMLE HAVSKRÆNT
Det dyrkede land
Det egentlige fjordlandskab afgrænses af den oftest meget markante stenalder-havskrænt. Ovenfor
skrænten består landskabet på begge sider af fjorden af en svagt kuperet moræneflade med landbrugsjord af høj bonitet.
Landskabet er derfor her helt overvejende under plov, og det er fattigt
på skov og andre egentlige naturarealer.Landsbyernes ældre gårde er
store og velbyggede og vidner om,
at den gode landbrugsjord også tidligere var grundlag for velstand.
Mange af landsbyerne er ikke udflyttede, men har stadig en del af
stjerneudskiftningsstrukturen
intakt som mindelse om landbo-

reform-tiden i slutningen af 1700tallet, f. eks. Ørsted, Øster Tørslev
og Voer ( se figur 9.1).
Græsningsenge var tidligere vigtige
Andre bebyggelser minder om, at
landbrugsproduktionen tidligere
også i høj grad var afhængig af
græsning på strandengsarealerne
nedenfor havskrænten. Dette er
formentlig årsag til, at f. eks. Holbækgård og Støvringgård er bygget
lige nedenfor den gamle havskrænt
med lige adgang til græsningsarealerne på strandengene og til den
højereliggende dyrkningsjord.

Udnyttelsen af den gode
landbrugsjord levner ikke
meget plads til natur
Naturarealerne i dyrkningslandskabet er små og er koncentreret

omkring de få vandløb, der løber
til fjorden, og udgøres ellers af få,
spredte småbiotoper, først og fremmest vandhuller.
Naturkvaliteten på disse lokaliteter
er ofte stærkt påvirket af omgivelsernes intensive udnyttelse.

Småbiotoper som naturens
trædesten
Vandhuller og små kær- og moseområder udgjorde tidligere et tæt net
af småbiotoper, som kunne fungere
som “trædesten” i landskabet for
organismer med ringe evne til at
sprede sig. Ved at sammenholde
gamle og nye kort kan det opgøres,
hvor meget af denne “smånatur” der
er forsvundet. (se figur. 8 og 9).
Kombineret med påvirkningen fra
gødskning og sprøjtemidler betyder
det, at dyrkningslandskabets vilde
dyre- og planteliv domineres af relativt få arter, som er robuste generalister, som f. eks. sanglærke og
mælkebøtte, mens specialister som
f. eks. de gødskningsfølsomme
gøgeurter er blevet meget sjældne.
Vandhuller

Figur 9.1. Mange af landsbyerne er ikke udflyttede, men har stadig en del af
stjerneudskiftningsstrukturen intakt som mindelse om landboreform-tiden i
slutningen af 1700-tallet.

Ved et tilsyn med vandhuller i oplandet til
Randers Fjord i 1997 blev 150 vandhuller
besøgt.
En stor del af vandhullerne bar præg af
stor næringsstoftilførsel fra omgivelserne.
Dette betyder kraftig vækst af trådalger,
andemad og dunhammer og ringe vandkvalitet. I disse vandhuller er padder,
frøer, tudser og salamandre sjældne.
I 25 tilfælde blev der konstateret fodring
og udsætning af ænder. I disse vandhuller
er der ikke fundet padder. Fodring og dermed opretholdelse af en kunstig høj bestand af ænder i de små søer forurener
vandet. Herved øges algemængden i vandet, og undervandsplanterne kan ikke længere få lys nok. Med planterne forsvinder
også ofte levemulighederne for mange af
vandhullernes naturligt forekommende
dyr, som f.eks. frøer og salamandre.
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Naturen i de små ådale
Omkring Svejstrup Bæk
Svejstrup Bæk udspringer ved
Svejstrup vest for Randers og løber
ud i Gudenåen ved naturområdet
Hospitalseng vest for Randers
Regnskov.
Svejstrup Bæk indgår som en del
af det gønne område Doktorparken
i det vestlige Randers. Der har tidligere været en vandmølle “Oust
Mølle” og en møllesø ved Svejstrup Bæk.
Opstemningen blev nedlagt i
1950erne, og i dag kan den gamle
møllesø ses som et engområde
græsset af heste mellem motorvejen og Helsted.
Omkring en kilometer vest for
motorvejen langs Svejstrup Bæk
findes et mindre naturområde,
med en varieret og interessant
botanik. Her findes bl.a. en god
bestand af maj-gøgeurt og bukkeblad. Desuden findes flere halvsjældne arter som f.eks.
engblomme. Hele området er
en varieret blanding af overdrev,
sø, eng og kær. Græsningen i

området er desværre opgivet, og
området er ved at gro til i pil og
høje stauder og græsser. Hvis
ikke græsning af området genoptages, vil det ende som et krat.
Tvede Ådal
Vandløbet og dets naturomgivelser
udgør et delvis sammenhængendenaturområde, der strækker sig til
fjorden fra udspringet i Gallemosen syd for Linde.

Gøgeurter er orkideer med specielle krav til voksestedet.
Oftest finder man dem i kær, på
enge og overdrev,

• der ikke gødskes,
• der drives med ekstensiv

•
Den østlige side af vandløbsdalen rummer nær udspringet et
landskabeligt smukt og botanisk
interessant overdrev domineret
af enebær og med vældpartier
med plettet gøgeurt og majgøgeurt.
Den centrale del af Tvede Ådal
lige sydvest for Tvede udgør et
større og meget afvekslende
naturområde med fine overdrevsog engområder langs tilløbet
Bjerre Bæk og med en mosaik af
mosepartier og græssede enge
omkring åen.

Figur 9.2 A. Overdrev, “Grisen”, nord for Gjessinggård.
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Orkideer - naturens “blå flag”

græsning, så bunden er
lysåben og
hvor der er fremsivende
grundvand

Sådanne arealer har en meget
stor artsrigdom af blomsterplanter
med tilknyttet insektliv og har derfor en høj naturkvalitet.
De iøjnefaldende orkideer kan
derfor bruges som barometer for
naturkvalitet.

Nedstrøms Tvede mod Gjessinggård rummer ådalen ligeledes
værdifulde og smukke overdrev
og græssede enge. Natursammenhængene er gode, da der også er
mindre skovområder på begge
sider af vandløbet.
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Fra Gjessinggård og ud mod fjorden vider dalen sig ud. Her er der
større, afvandede lavbundsarealer,
der for størstedelens vedkommende er opdyrkede – afvekslende med
områder, der er groet til med pilekrat. Dalsiderne huser også her
interessante, græssede overdrev.
(Figur. 9.2 og 9.4)
Øster Tørslev Ådal
Øster Tørslev Å begynder som en
grøft i Gjerlev kær. Kæret er et større
naturområde i den brede dal og udgøres af en mosaik af græssede og
ugræssede eng- og moseområder –
flere steder med veludviklede knoldkær med store bestande af majgøgeurt som vidnesbyrd om, at arealerne
ikke er tilført gødskning og har været
græssede over længere tid.
På strækningen herfra til Øster
Tørslev ligger vandløbet i en bred
dal omgivet af dyrkede arealer. Der
er således ikke tale om en sammenhængende naturkorridor, og
vandløbet har også på strækningen
ringe miljøtilstand, som følge af
det ringe fald og den kraftige vandløbsvedligeholdelse.

Figur 9.3. Majgøgeurt - naturens “blå flag”.

Først nedstrøms Øster Tørslev får
vandløbets omgivelser karakter af
naturkorridor med græssede smalle enge og overdrevsskrænter,
som dog langt fra er sammenhængende. På begge strækninger vil

Foto: Lasse Werling.

en øget ekstensivering af landbrugsdriften på de helt ånære arealer og en mere skånsom vandløbsvedligeholdelse forbedre nastursammenhængene og forbedre
miljøet i vandløbet.

Figur 9.2 B. Overdrev, “Grisen”, nord for Gjessinggård.

Foto: Lasse Werling.
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10. NATURKVALITETSPLAN OG
VANDKVALITETSPLAN
I Århus Amts Regionplan 1997 er
der retningslinier for beskyttelsen af
naturen både til lands og til vands. I
Naturkvalitetsplan 1997 og Vandkvalitetsplan 1997 er Regionplanens retningslinier uddybet og konkritiseret.

Naturkvalitetsplan 1997
I Århus Amts Regionplan 1997 er
udpeget såkaldte “naturområder”.
Dette er dels naturarealer, som i
dag er omfattet af Naturbeskyttelseslovens forbudsbestemmelse
mod at foretage ændringer i heder,
overdrev, enge, strandenge og
moser, og dels landbrugsarealer,
hvor Amtsrådet ønsker en ekstensivering af landbrugsdriften for at
skabe mere natur.
Regionplanens “naturområder”
er nærmere beskrevet i Århus
Amts Naturkvalitetsplan 1997.
Heri er anført amtets målsætninger og prioriteringer for de enkelte arealer indenfor “naturområderne”.
Eksisterende naturarealer
I Naturkvalitetsplanen har alle de
eksisterende arealer omfattet af
naturbeskyttelseslovens §3 fået en
målsætning A, B eller C, der angiver amtets vurdering af, hvor vigtigt det er at beskytte og styrke
naturværdierne på arealet. På kortet på indersiden af omslaget forrest i rapporten er vist arealerne
med skov, hede, overdrev, mose ,
eng og strandeng.
Landbrugsarealer, der ønskes
ekstensiveret
De øvrige arealer inden for Regionplanens “naturområder” er i
landbrugsmæssig omdrift. I
Naturkvalitetsplanen er vist, med
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Figur 10.1. Randers Fjord ved Voer.

shvilken prioritering (1., 2. eller 3.)
amtet ønsker, at driften af disse
arealer bør ekstensiveres for at skabe mere natur.
Målsætningerne for de enkelte
naturarealer og prioriteringen af
udtagningen af omdrift er vist på
kortet på indersiden af omslaget
bagest i rapporten.

Vandkvalitetsplan 1997
I Århus Amts Regionplan 1997 er
det fastsat, at Randers Fjord og de
fleste af de vandløb, der løber til
fjorden, skal opfylde en generel
målsætning. Det vil sige, at der
højst må ske en svag forureningspåvirkning af fjorden og de naturlige vandløb. Den ydre del af fjorden er dog et fuglebeskyttelsesområde og har derfor en skærpet målsætning. Her er der særlige restriktioner for aktiviteter, der kan skade
fuglelivet.
Målsætningerne for vandområderne er detaljeret beskrevet i Århus
Amts Vandkvalitetsplan 1997.

Foto: Jens Møller Andersen.

Hovedtrækkene fremgår af kortet
på indersiden af omslaget bagest i
rapporten.
For at opfylde målsætningen skal
der ske en vidtgående rensning af
spildevandet i hele oplandet til
Randers Fjord. De vigtigste renseforanstaltninger er fjernelse af
organisk stof fra spildevandet ved
biologisk rensning og fosforfjernelse ved kemisk/biologisk
rensning.
Hertil kommer, at nationale planer
for reduktion af forurening også
forudsættes gennemført. For forureningstilstanden i Randers Fjord
er Vandmiljøplanens mål om en
halvering af nitratudvaskningen fra
landbrugsarealer af betydning.
Den krævede spildevandsrensning
er stort set gennemført i hele
Gudenåens og Alling Ås vandsystem. Der skal dog fremover ske en
yderligere fosforfjernelse fra spildevand, for at målet om en kun
svagt forureningspåvirket Randers
Fjord kan opfyldes.

11. FREMTIDEN FOR NATUR OG MILJØ
I OG OMKRING FJORDEN
Randers Fjord
De vigtigste årsager til (forurenings)påvirkningerne i fjorden er:
• tilførsel af alger fra Gudenåsøerne
• tilførsel af næringssalte fra hele
Gudenå og Alling Å oplandene
• vedligeholdelsen af sejlrenden
• digerne langs fjorden

Tilførsler fra hele oplandet
Virkning af spildevandsrensning
Ved udgangen af 1997 var der
etableret fosforfjernelse på alle
renseanlæg med over 200 personer
tilsluttet. Dette har mindsket fosfortilførslen til Randers Fjord uden
dog indtil nu at føre til mærkbare
reduktioner i algeproduktionen i
fjorden.
Både tilførslen af alger fra Gudenåsøerne og algeproduktionen i selve fjorden vil dog mindskes i de
kommende årtier, efterhånden som
de ophobede fosformængder i
Gudenåsøernes mudderbunde er
blevet skyllet ud af systemet, og
efterhånden som de skærpede krav
til fosforfjernelse fra spildevand
slår igennem.
Formindskelse af
landbrugsbidrag
Opfyldelse af Vandmiljøplanens
mål om at halvere nitratudvaskningen fra dyrkede arealer, vil
bidrage til at mindske algemængden i den ydre del af fjorden, hvor
kvælstof kan blive begrænsende
for algevæksten.
Ud over de generelle bestræbelser
for at mindske nitratudvaskningen
fra de dyrkede arealer, kan tilskud
til de såkaldte Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ ordninger) blive et incitament for

landmændene til at tage jorden ud
af omdrift og i stedet have vedvarende græs. Nitratudvaskningen fra
disse arealer vil så typisk blive 510 gange mindre end fra dyrkede
arealer. Væsentlige formindskelser
af næringssalttilførslen til Randers
Fjord som følge af ekstensivering
af landbrugsdriften forudsætter
dog, at driften ændres på store arealer, fordi Randers Fjord modtager
vand fra et meget stort opland, i
alt ca. 3.260 km2.

Ændringer i Randers Fjord
Virkning på vandkvalitet
Det er realistisk at forestille sig,
at virkningen af den forbedrede
spildevandsrensning og af den
mindskede udvaskning fra landbrugsarealer bliver, at fjorden bliver mere klarvandet, så at sommersigtdybden i vandet ved
Udbyhøj bliver ca. 5 m, men næppe mere end ca. det halve i den
indre del af fjorden mellem Randers og Uggelhuse.
Undervandsplanter
Større sigtdybde i vandet giver
bedre vækstbetingelser for planterne på bunden, især vandaksarter i den indre del og ålegræs i den
ydre del af fjorden. En øget udbredelse af vandplanterne vil
lægge beslag på en del næringssalte og mindske ophvirvlingen
af mudder i fjorden. Herved vil
vandkvaliteten yderligere forbedres.
En øget mængde af undervandsplanter vil også være et afgørende
tegn på forbedringer i fjordens tilstand og en vigtig faktor for yderligere forbedringer med skjul for
fisk og smådyr og for stabilisering
af mudderbunden, så at ophvirvling af mudder mindskes.

Genetablering af
oversvømmede enge
Hvis Gudenåen og Randers Fjord
gives mulighed for at gå over bredderne ved højvande ved at fjerne
en del af digerne, vil en stor del af
de partikler, som transporteres med
vandet, bliver aflejret på de flade
arealer. Dette vil bidrage til at gøre
vandet i fjorden mere klart. Det
kan også bidrage til at mindske
risikoen for oversvømmelser i Randers. På oversvømmede naturarealer vil der også ske en kvælstoffjernelse, som kan bidrage til at
mindske indholdet i fjorden.
Den største naturmæssige gevinst
ved at fjerne diger vil dog være en
genskabelse af en del af engene
langs fjorden, og dermed at en del
af de naturværdier, som fandtes
her, kommer tilbage.

Sejlrenden
En meget betydende miljømæssige
påvirkning af Randers Fjord er
vedligeholdelsen af sejlrenden til
Randers, der medfører opgravning
af ca. 100.000 m3 fjordbund pr. år,
og at vanddybden i sejlrenden er 7
m i stedet for den naturlige dybde
på ca. 1-2 m. Der er dog ingen planer om at ændre på disse forhold.

Naturen omkring
Randers Fjord
På land bestemmer menneskets
brug af det enkelte areal, om der
kommer natur på arealet. Hvis vi
ikke foretager jordbearbejdning
(pløjning), men udnytter et areal
ekstensivt, f. eks. til græsning
eller blot lader naturen råde, vil
der efterhånden indfinde sig et
plante- og dyreliv, der er tilpasset
de naturgivne forhold på stedet.

43

NATUR OG MILJØ I OG OMKRING RANDERS FJORD

Man kan altså få natur, hvor man
vil have det. Om vi så også får
natur eller ekstensivt drevne
landbrugsarealer i de “naturområder”, som er udpeget i Regionplan og Naturkvalitetsplan, afhænger først og fremmest af
ejernes ønsker.
For at tilskynde ejerne til et ekstensivere landbrugsdriften på disse arealer, kanaliserer amtet støttemidler til de landmænd som vil
skabe mere natur på deres arealer
inden for Regionplanens “naturområder” (se inderside af omslag
bagest i rapporten). Miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger og
Vandmiljøplan II.

Denne støtte gives dels til ekstensivering af landbrugsdriften, de
såkaldte miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) og dels til
mere konkrete og målrettede projekter til naturgenopretning eller
naturpleje.
Med vedtagelse af Vandmiljøplan
II styrkes mulighederne for at
genskabe tidligere tiders vådområder med kvælstoffjernelse på
arealerne som hovedformål.
Lodsejernes ønsker og indsats er
afgørende.
Selv om amtet således kan give
vigtige bidrag til at styrke naturen
i landet omkring Randers Fjord,

Figur 11.1. Aftenstemning ved Randers Fjord.
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er den vigtigste faktor for de
fremtidige naturforhold dog stadig den enkelte landmand og
lodsejer og hans ønsker til, hvorledes hans arealer skal se ud.
Heldigvis er der en stor og stigende naturinteresse hos landmænd,
selv om det kan være vanskeligt
at få de driftsøkonomiske og de
naturmæssige ønsker til at gå op i
en højere enhed.
Der kommer nok ikke et større
naturindhold på alle Regionplanens “naturarealer”, men det er
amtets håb, at den konkrete
udmelding af ønskemålet vil
inspirere lodsejerne i deres indsats
for og hensyntagen til naturen.

Foto: Jens Møller Andersen.

