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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Skovlandets Lokalråd 
Kontaktperson: Peter Sig Kristensen, polka@vip.cybercity.dk, 8711 7188/5150 9125 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Vi ønsker en restaurering af Bryrup Langsø som tilstræber at søen kommer til at leve op til 

Regeringens Vandrammeplan 2010-2015 samt en undersøgelse af hvordan et sådant projekt kan få 

del i de 6,9 milliarder der er afsat til at realisere denne plan. 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

Vandmiliøet er en væsentlig del af en mangfoldig natur. Som en del af Gudenåsystemet har en 

renovering af Bryrup Langsø ikke blot stor lokal betydning, men vil også få betydning for hele 

åsystemet. Nye undersøgelser har vist at investeringer i rent vand med mulighed for et godt 

lystfiskeri vil være økonomisk attraktivt i fremtiden. 

Med sin bynære beliggenhed rummer Bryrup Langsø et stort potentiale for både lokale beboere og 

det stigende antal turister der gæster den sydlige del af kommunen.  

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Vi ønsker udarbejdet en handlingsplan for restaurering af søen, gerne med et finansieringsforslag. 

Evt. med inddragelse af det ”lokale” DTU Aqua og et rådgivende ingeniørfirma (eks. COVI) 

Vi forestiller os at hovedpunkterne i en sådan plan vil være;  

1. At standse den nuværende forurening (bla. urenset spildevand fra Nimdrup Bæk). 

2. Oprensning af bla. fosfor. 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

 

Vandplan for Randers Fjord 
I statens forslag til vandplan for Randers Fjord er Bryrup Langsø målsat med økologisk 
tilstand ”god”. Målet er ikke opfyldt. Der skal dog ikke ske en indsats i planperioden frem 
til 2015, fordi frigivelse af fosfor fra søbunden, som stammer fra tidligere tiders 
spildevandsudledninger, angives som årsagen til algevækst, og at målet derfor ikke er 
nået. Det er angivet, at restaurering evt. kan komme på tale senere, men at tidsfrister 



 
 

 

 

Side 2 

for målopfyldelse forlænges på grund af manglende viden. 
  
I Silkeborg Kommunes høringssvar til de statslige vandplaner anbefales at indarbejde en 
målrettet indsats for at nedbringe belastningen med fosfor til Bryrup Langsø. Bryrup 
Langsø er nævnt som en af de søer, hvor kommunen betvivler, at kun intern belastning 
er skyld i manglende opfyldelse af målsætningen, og der efterlyses en plan for målinger, 
der kan tilvejebringe den manglende viden. Med den af staten fastsatte målsætning for 
Bryrup Langsø er der peget på risikoen for uoverensstemmelse med kommuneplanen 
med hensyn til rekreativt potentiale og badevand. 
  
Kommentering af løsningsforslag 
Det er ønskeligt at begrænse forureningen med bl.a. urenset spildevand til Nimdrup Bæk 
og øvrige tilløb til Bryrup Langsø. Der er dog ikke mange muligheder tilbage her i 
kommunen, idet der i vid udstrækning er kloakeret, og der er ikke regnbetingede 
udledninger af spildevand til søen. I 2010 er der udsendt påbud om forbedret 
spildevandsrensning til ejendomme med utilstrækkelig rensning. Der skal også ske 
rensning af spildevand i det åbne land i Horsens Kommune. Ved udvidelser af husdyrbrug 
lægges stor vægt på at undgå belastning med fosfor til Bryrup Langsø fra husdyrgødning. 
  
Restaurering gennem oprensning af søbunden for fosforholdigt sediment er ikke 
realistisk, fordi det kan være forbundet med et tocifret millionbeløb at gennemføre 
indsatsen. Søen er ikke egnet til iltning, og opfiskning af skaller, som er med til at 
fastholde søen i den uklare tilstand, er næppe praktisk mulig. Aluminiumtilsætning for at 
binde søens fosfor er teknisk mulig, men aluminium kan have en giftvirkning på linje med 
tungmetaller. En aluminiumstilsætning skønnes at koste i størrelsesordenen nogle 
millioner kr. Uanset metodevalg må der påregnes et behov for gentagne indsatser og 
derfor varige udgifter.  
  
Det vil ikke være muligt at få del i midlerne til realisering af de statslige vandplaner, når 
man i den statslige vandplanlægning ikke anbefaler en indsats i oplandet til Bryrup 
Langsø i planperioden. Bryrup Langsø indgår i den statslige kontrolovervågning, hvorfor 
det må forventes, at den manglende viden vil foreligge til næste planperiode. 
  
Bryrup Langsø vil fortsat være en af søerne i fokus her i kommunen med opmærksomhed 
på det rekreative potentiale for lokalområdet. 

 

Udvalgsbeslutning 

 

Plan- Miljø- Klimaudvalget har godkendt 
  

• at ønsket om en handlingsplan for restaurering af Bryrup Langsø ikke 
imødekommes, idet plan- og finansieringsgrundlaget ikke ses at være til stede på 



 
 

 

 

Side 3 

nuværende tidspunkt,  

• at lokalrådet orienteres herom, idet baggrunden for beslutningen uddybes med 
vedlagte notat,  

• at forvaltningen af myndighedsopgaver i oplandet til Bryrup Langsø sker med 
fortsat fokus på at forbedre vandkvaliteten i dialog med staten og Horsens 
Kommune.  

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tilføjer endvidere, at der rettes fornyet henvendelse til 

Miljøministeriet om Bryrup Langsø. 

 

 

 

 


