
Besigtigelse 13-03 2018 

 

I anledning af gentagne klager over okkerforurening af kanaler under Harboøre Pumpelag har Lemvig 

Kommune (LK) ved Kristina Brochmann (KB) og Poul Aagaard (PA) foretaget en besigtigelse af flere stationer 

og strækninger med betydning for okkerpåvirkning fra Vristgårde Øst til Sandholm Pumpestation. 

 

På kortet herunder ses de besigtigede stationer. 

 

 
 

På hver station blev okkerbelastningen bedømt ud fra aflejringer på bund, sider og faste overflader samt 

forekomst i vandfasen (opslemmede partikler, farvning af vandet). Desuden blev dyrelivet undersøgt ved 

udtagning af prøve med ketsjer. Denne undersøgelse bliver suppleret med analyse for totaljern, opløst jern, 

pH og salinitet (saltindhold) på 4 positioner. 

 

På flere stationer ses okkerfilm. Når det sure vand neutraliseres og fortyndes på vej gennem engjorden og 

vandløbet, sker der noget med det giftige, opløste jern. Det forbinder sig med ilt opløst i vandet og bliver til 

den røde okker. Ved overgangen mellem de to slags jern bliver vandet blakket, og der kan komme noget, 

der ligner en tynd oliehinde på overfladen. Den røde okker er ikke giftig, men kan skade på anden vis. På 

det sidste billede ses filmen meget tydeligt. 

 

Hovedkanal III ved Sandholm (450636;6274419). 

1. Vand let farvet (som te) uden synlig okker 

Bikanal 5 

 

Bikanal 6 

 



2. Bund, sider og vegetation med spor af okker 

3. Der blev fundet enkelte snegle (Lymnaea, mosesnegl) 

4. Lidt brunfarvet sediment med spor af okker 

5. Tydelig vandstrøm 

 

Ved Sandholm kunne ses udfældning på gitter og bygværk. 

 

 
Oprenset kanal. På den anden bred ses fyld bestående af sand og tagrør. 



 
Bygværker og pumpehuse ved Sandholm. Der ses udfældet okker. 

 

Bikanal 5 og 6 

 

Ingen eller yderst ringe okkerpåvirkning (ikke umiddelbart synligt) 

 

Bikanal 7 (449840; 6274026). 

1. Vand let farvet (som te) uden synlig okker 

2. Bund, sider og vegetation med tydelig okkerpåvirkning 

3. Der blev fundet enkelte enkelte Chironomus-larver (røde dansemyg) 

4. Meget brunfarvet sediment med slam og okker 

5. Tydelig vandstrøm 

6. Okkerfilm 

 



 
Tydelige okkeraflejringer blandet med slam samt blålig film. 

 

Hovedkanal IV og III (449667; 6273534). 

1. Vand brunfarvet (med synligt okker 

2. Bund, sider bygværk og vegetation med tydelige okkerpålejringer 

3. Der blev fundet enkelte Gammarider (tanglopper) 

4. Meget brunfarvet sediment med slam og okker 

5. Tydelig vandstrøm 

6. Okkerfilm 

 

Et jerngitter opstrøms broen har opsamlet drivende materiale og forårsager en opstemning på godt 10 cm. 

Der ligger en del opgravet materiale omkring broen. Materialet består af sediment (sand og slam) samt 

tagrør med jordstængler. 

 



 
Jerngitter opsamler drivgods, slam og plantemateriale. 

 



 
Ophvirvlet okkerslam. Her fandtes tanglopper. 



 
Oplagt fyld. Sediment og materiale fra tagrør. 

 

Bikanal 11a (449444; 6273326). 

1. Vand let farvet (som te) uden synligt okker 

2. Bund, sider og vegetation med tydelig okkerpåvirkning 

3. Der blev ikkefundet dyr. 

4. Meget brunfarvet sediment med slam og okker 

5. Tydelig vandstrøm i retning Nordmark (mod syd) 

6. Okkerfilm 

 



 
 

 

Hovedkanal IV (448918; 6273266). 

1. Vand let farvet (som te) uden synlig okker 

2. Bund, sider med okkerpåvirkning 

3. Der blev fundet enkelte vandbiller 

4. Sediment mørkt uden tydelig okker 

5. Tydelig vandstrøm mod nord 

 



 
 

 

Vristgårde Øst fra (448584; 6274265) til (448756; 6274155) 

1. Vand klart 

2. På Bund, sider bygværker og vegetation udfældes okker 

3. Der blev ikke fundet dyr 

4. Meget rød-gul farvet sediment 

5. Tydelig vandstrøm 

6. Okkerfilm 

 

På strækningen foregår aktiv iltning af jern til okker og udfældning af samme. Dette ses af farven. 

”Gammelt” okker, dvs. Ferrioxider, som er bundet til partikler af andet sediment, er typisk mere mørk og 

nærmest brunt. 

 

På den højre brink er der i bræmmen op til kanalen henlagt opgravet sediment med tagrørsklumper. 

 



 
Betonbygværket er udløbet fra Vrist Pumpelag. På bygværket ses udfældet okker. Desuden kan ses, hvor højt vandet har stået. 

 



 
De rødgule aflejringer viser nyudfældet okker, som ses på bund og sider og vegetation. 

 



 
Her ses materiale fra vedligeholdelsen. Materialet er lagt i bræmmen. 



 
Når det sure vand neutraliseres og fortyndes på vej gennem engjorden og vandløbet, sker der noget med det giftige, opløste jern. Det forbinder sig 

med ilt opløst i vandet og bliver til den røde okker. Ved overgangen mellem de to slags jern bliver vandet blakket, og der kan komme noget, der 

ligner en tynd oliehinde på overfladen. Den røde okker er ikke giftig, men kan skade på anden vis. 

 

Sammenfatning 

1. Der er en kraftig punktkilde for okker fra Vrist 

2. Der kommer også okker fra Bikanal 7 

3. Okkerpåvirkning ses tydeligt ved position 449667,6273534 og i svækket udgave ved Sandholm 

4. Der strømmer okkerpåvirket vand gennem Bikanal 11a i retning Nordmark 

5. På alle stationer kunne ses opgravet fyld fra vedligeholdelse 

6. Dyrelivet (smådyr) er yderst sparsomt. Okkerpåvirkningen i Vristgårde Grøft Øst må her være 

grunden til fravær af smådyr. På de andre stationer spiller den gennemgribende vedligeholdelse 

utvivlsomt en betydelig rolle sammen med det meget dårlige miljø (kanaliseret forløb, slam, ringe 

vandstrøm og okker). 

 


