
 

Notat om vandanalyser i Sund Å ved Vester Husby sommerhusområde 
 
I forbindelse med undersøgelse af grundvandsforhold i Vester Husby 
Sommerhusområde blev der analyseret vandkvalitet i Sund Å. Der er den 31-08-2010 
udtaget vandprøver på 7 lokaliteter, som er analyseret for BI5, total N, total P og 
bakteriologisk tilstedeværelse af E. coli. Vandprøveudtagning og analyser blev udført af 
LabVest. 
 

Billede 1 - Vandprøveudtagningslokaliteter 

Analyseresultater 
 

Analyse Resultat Enhed 

Lokalitet nummer 1 2 3 4 5 6 7  

BI5 <0,5 1,3 3,1 1,0 <0,5 0,6 0,6 mg/l 

Total-N 1,50 2,01 1,91 1,79 1,58 1,44 1,65 mg/l 

Total-P 0,049 0,231 1,16 0,23 0,17 0,17 0,23 mg/l 

E. coli 35 5 11 35 35 110 300 Antal/100 ml 

 
 



 

Biologisk eller biokemisk iltforbrug i fem døgn. BI5 er den mængde ilt som 
mikroorganismer (især bakterier) skal bruge til nedbrydning af dødt organisk materiale i 
en vandprøve. I prøve fra lokaliteten 3 kan man se lidt højere koncentration af organisk 
stof. Dette skyldes sandsynligvis humus og okker som blev udledt umilddelbart før 
prøvetagningen, jf. nedenstående billede. 
 

 
Billede 2 – Udløb fra dræn opstrøms lokaliteten 3. 
 
Kvælstof og fosfor er næringssalte, som er nødvendige for tilvæksten af planter og dyr. 
Udledning af næringssalte bidrager til en øget vækst af alger mv. i recipienten, som 
efterfølgende bidrager til iltsvind, ved at døde alger falder til bunds, hvor 
forrådnelsesprocesser bruger ilten i vandet.  
 
Resultaterne af de 7 prøvetagninger viser, at kvælstofniveauet ligger mellem 1,5 – 2, 0 
mg/l, som er højere end de generelle baggrundskoncentrationer i Vestjylland (0,6 – 1,0 
mg/l). Der er ingen markante udsving i koncentrationer mellem 
prøvetagningslokaliteterne.  
 
Fosforkoncentrationerne ligger mellem 0,05 og 0,2 mg/l (baggrundskoncentration i 
Vestjylland ca. 0,05 mg/l). Der er stigning i total-P efter lokalitet 2, hvorefter 
koncentrationen holder sig på ca. 0,2 mg/l. 
 



 

 
 
E. coli er en bestemt type coliform bakterie, der lever i varmblodede dyr og menneskers 
tarmkanal. Bakterien indikerer, at vandet er forurening med fækale bakterier fra fx kloak, 
septiktank, mødding, gylletanke og lignende. Der er nedstrøms lokalitet 5 en markant 
stigning i koncentrationen af E. coli. Prøve nr. 6 er udtaget nedstrøms drænudløb, jf. 
nedenstående billede. Resultaterne fra lokalitet 6 og 7 viser, at der er en fækal 
forurening i Sund Å pga. udledning af husspildevand fra sommerhusområdet. 
 

 
Billede 3 – Prøveudtagning ved lokaliteten nr. 6 nedstrøms drænudløb 
 
 
Konklusion 
 
Der er en organisk påvirkning med humus/okker af Sund Å nedstrøms lokalitet 2, pga. 
drænudløb lige før lokalitet 3.  
 
Der er generelt en lidt højere koncentration af næringssalte ved alle lokaliteter på nær 
lokalitet 1. Dvs., at kvælstof og fosfor koncentrationerne stiger gennem 
sommerhusområdet, og dermed er der en påvirkning med næringssalte af Sund Å fra 
hele sommerhusområdet. 
 
Nedstrøms drænudløb lige før lokalitet 6 er der påvist en fækal forurening af Sund Å med 
husspildevand. Den fækale forurening forøges yderligere fra lokalitet 6 til lokalitet 7.  

Drænudløb 


