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1 Indledning 
I dette notat har Naturstyrelsen resumeret alle de indkomne høringssvar, som er af overordnet 
og generel karakter. Høringssvarene er desuden kommenteret, og det oplyses hvor relevant, 
om og hvordan høringssvarene har haft indflydelse på udformningen af de endeligt vedtagne 
vandplaner. 
 
Høringsnotatet suppleres af ét høringsnotat for hver af de i alt 23 hovedvandoplande. I disse 
høringsnotater gengives alle synspunkter af lokal karakter, mens der henvises til dette notat 
for så vidt angår høringssvar af overordnet og generel karakter.  
 
Høringsnotatet suppleres desuden af et resumé af den supplerende høring. 

 
1.1 Høring   
De 23 danske vandplaner var i 6 måneders offentlig høring fra 4. oktober 2010. 
 
1.1.1 Vandrammedirektivets og miljømålslovens bestemmelser om høring 
Vandplanerne er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i EU’s vandrammedirektiv - 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af 
en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.  
 
Det følger af direktivets artikel 14, at medlemsstaterne skal tilskynde til, at alle interesserede 
parter inddrages aktivt i gennemførelsen af direktivet. Medlemsstaterne skal for hvert 
vandområdedistrikt offentliggøre og gøre det muligt for offentligheden, herunder brugere, at 
fremsætte bemærkninger til udkast til vandplanen. 
 
Medlemsstaterne skal for at muliggøre aktiv deltagelse og høring give en frist på mindst seks 
måneder til fremsættelse af skriftlige kommentarer til udkastene til vandplaner. 
 
I Danmark er vandrammedirektivets bestemmelser gennemført med miljømålsloven - Lov om  
miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 932 
af 24. september 2009. 
 
Bestemmelserne om offentlig høring findes i lovens kapitel 10. Heraf fremgår det ligeledes, at 
planforslagene skal offentliggøres med en frist på mindst 6 måneder til at fremsætte 
indsigelser. 
 
1.1.2 Høringen af vandplanforslagene 
Danmark er efter miljømålsloven opdelt i 4 vanddistrikter. Miljøministeriet har af 
administrative årsager underopdelt disse fire vanddistrikter i 23 hovedvandoplande. Forslag til 
vandplaner for disse 23 hovedvandoplande blev – sammen med forslag til 246 Natura 2000-
planer - sendt i 6 måneders offentlig høring den 4. oktober 2010. Af den daværende 
miljøministers høringsbrev fremgik det, at bemærkninger til planforslagene skulle være By- 
og Landskabsstyrelsen - nu Naturstyrelsen – i hænde senest den 6. april 2011. 
 
Efter reglerne i miljømålslovens § 29 og § 43 skal offentliggørelsen af forslag til vand- og 
Natura 2000-planer, når de sendes i høring, ske ved offentlig annoncering. By- og 
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Landskabsstyrelsen annoncerede således offentliggørelsen af høringen af forslag til vand- og 
Natura 2000-planerne i relevante landsdækkende og lokale aviser, således at specielt 
lokalinteresser i videst mulig omfang kunne inddrages i processen. Desuden blev 
planforslagene sendt til relevante statslige, regionale og kommunale myndigheder, samt 
landsdækkende interesseorganisationer. Det blev oplyst, at alle havde en frist på seks måneder 
til at komme med indsigelser til planerne, jf. miljømålslovens § 29, stk. 3 og § 43, stk. 2. 
 
Efter udløbet af høringsfristen var der indkommet over 4200 høringssvar. Høringssvarene 
kom fra statslige myndigheder, regioner, kommunerne, interesseorganisationer, 
erhvervsorganisationer, lodsejere og andre private interessenter.  
 
Naturstyrelsen har på den baggrund – og i overensstemmelse med regeringsgrundlaget - 
gennemført de nødvendige og hensigtsmæssige tilpasninger af vandplanerne. Disse 
justeringer af vandplanerne indebar, at der i medfør af bestemmelserne i miljømålslovens § 30 
er gennemført en kort supplerende høring i perioden fra 2.-10. december 2011. 
 
Høringen adskilte sig fra den tidligere høring ved, at det som udgangspunkt alene var berørte 
grundejere, der var omfattet af høringen. Myndigheder og interesseorganisationer var således 
som udgangspunkt kun høringsberettigede i egenskab af ejere eller forpagtere af berørte 
ejendomme.   

Et resumé af den supplerende høring findes i bilag 1. 
 
1.1.3 Forhøringen 
Forslagene til vand- og Natura 2000-planer var i perioden 14. januar til 11. marts 2010 i en 
teknisk forhøring hos statslige, regionale og kommunale myndigheder. Forhøringen blev 
gennemført med udgangspunkt i miljømålslovens § 28, stk. 2, hvoraf det fremgår, at 
forslagene skal sendes til berørte myndigheder forud for den offentlige høring.  

 
Mange kommuner lagde i den forbindelse et meget omfattende arbejde i udarbejdelse af 
høringssvarene, men omfanget og detaljeringsgraden af høringssvarene varierede fra 
kommune til kommune, da høringen er frivillig og høringsperioden var relativt kort.  

 
Der var tale om en teknisk forhøring, og i de udkast til vandplaner, der blev sendt i offentlig 
høring, var der taget højde for de bemærkninger af teknisk karakter, der umiddelbart kunne 
indarbejdes.  

 
 

1.2 Rammer for planudkast   
Vandrammedirektivet og miljømålsloven 
Vandplanforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i vandrammedirektivets krav og 
miljømålsloven. Det følger af vandrammedirektivet og miljømålsloven, at der for hvert 
vanddistrikt skal foreligge en vandplan, der omfatter en periode på seks år. Danmark er, som 
nævnt, opdelt i 4 vanddistrikter med i alt 23 hovedvandoplande. De nærmere krav til 
vandplanernes indhold er fastsat i miljømålsloven. 
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1.2.1 Grøn Vækst-aftalerne 
Den tidligere VK-regering og Dansk Folkeparti indgik den 16. juni 2009 Aftale om Grøn 
Vækst. Med denne aftale blev rammerne for indsatserne i de kommende vandplaner fastlagt. 
Aftalen blev suppleret med aftale om Grøn Vækst 2.0. i april 2010. De vandplanforslag, som 
har været sendt i offentlig høring er udarbejdet inden for rammerne af disse aftaler. 

 
Grøn Vækst-aftalen indeholdt mål om en reduktion af udvaskningen af kvælstof med ca. 
19.000 tons og fosfor med ca. 210 tons i 2015. Herudover var det målet at forbedre de fysiske 
forhold på udvalgte strækninger af op til 7.300 km vandløb. 

 
Med Grøn Vækst 2.0 aftalen blev det aftalt, at der for 10.000 tons af de i alt 19.000 tons 
skulle igangsættes et udredningsarbejde for at få skabt yderligere klarhed over vandplanernes 
konsekvenser for beskæftigelsen og udviklingsmuligheder i visse egne af landet. Analysen 
skulle supplere det i Grøn Vækst besluttede udredningsarbejde vedrørende den fremadrettede 
kvælstofregulering med belysning af fordele og ulemper ved en model med omsættelige 
kvælstofkvoter i forhold til alternativer.  
 
De endelige vandplaner ligger indenfor rammerne af Grøn Vækst-aftalerne, men med de 
strengt nødvendige og hensigtsmæssige tilpasninger. 
 
Finansiering og kompensation 
Økonomien for vand- og naturindsatsen er baseret på den tidligere regerings Grøn Vækst-plan 
og udgør en samlet offentlig investering på 6,9 mia. kr. i perioden 2010-2015. Hertil skal 
lægges brugerfinansierede udgifter særligt på spildevands- og vandforsyningsområdet. 
Indsatsen for 2010-2015 finansieres bl.a. af EU’s landdistriktsprogram, Miljømilliard II, 
pesticidafgifter og salg af arealer under Miljøministeriet og Fødevareministeriet. Der er sikret 
kompensation via tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet til landbruget for en 
række virkemidler (fx randzoner langs vandløb og omkring søer samt ændret 
vandløbsvedligeholdelse), erstatninger til vandløbsrestaureringer samt tilskud til frivillige 
natur- og miljøforpligtelser (fx vådområder), mens de generelle virkemidler, der blev vedtaget 
med L36 i december 20091 om dyrkningsrelaterede tiltag mv., ikke kompenseres jf. aftalen 
om Grøn Vækst. 
 
1.3 Høringsnotatets opbygning og indhold   
De indkomne høringssvar af overordnet og generel karakter er i dette høringsnotat resumeret i 
kapitel 2. 
 
I dette kapitel er svarene resumeret under det overordnede emne, som svaret omhandler. 
Læseren kan ved at læse dette afsnit få et samlet billede af indholdet i de indkomne 
høringssvar.  
 
Omkring halvdelen af de indkomne høringssvar omhandlede vandløbsindsatsen. I kapitel 3 
gengives høringssvarene på dette område derfor mere uddybende.  
 
Som nævnt suppleres dette høringsnotatet af høringsnotater for hver af de i alt 23 hovedvand-
oplande. I disse høringsnotater gengives alle synspunkter af lokal karakter. Der vil således  
                                                 
1  Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, Lov nr. 1528 af 
27.december 2009 (LBK nr. 18 af 8. januar 2010) 
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ikke i dette høringsnotat blive refereret synspunkter, som knytter sig til specifikke lokale 
vandområder eller som omhandler problemstillinger, som alene er karakteristiske for et lokalt 
område af landet. Sådanne bemærkninger vil være refereret og kommenteret i høringsnotatet 
for det pågældende hovedvandopland. 
 
 
I relation til den supplerende høring henvises til høringsnotatet herom. 

  
1.3.1 Generel regulering 
Der er modtaget høringssvar, som er kritiske overfor den generelle regulering – efterafgrøder, 
randzoner mv. Selvom lovforslagene om efterafgrøder, Grøn Vækst og randzoner har været 
sendt i høring, som led i den lovforberedende proces, og lovene er nu vedtaget i Folketinget, 
har Naturstyrelsen alligevel valgt at referere de synspunkter, som er indkommet herom, for at 
give et samlet billede af indholdet af de indkomne svar.  
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2 Overordnede og generelle bemærkninger i høringen  
Dette kapitel indeholder sammenfatning og Naturstyrelsens bemærkninger til indkomne 
høringssvar af overordnet og generel karakter.   
 
2.1 Høringsproces  
Der er i alt indkommet 206 høringssvar om høringsprocessen for vandplanerne. De er 
indsendt af 71 kommuner, 92 organisationer og foreninger m.v., 9 erhvervsvirksomheder, 33 
privatpersoner samt 1 statslig myndighed. Indsenderne nævnes specifikt i det følgende afsnit 
under delemnerne for de respektive høringssvar. 
 
2.1.1 Inddragelse af offentligheden samt idéfase og teknisk forhøring 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer (L&F), Dansk Landbrug Sydhavsøerne (DLS), Landboforeningen 
Gefion og Sjællandske Familielandbrug (GEFION og SJFL), Nordjysk Landbrug, 
Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig, Landøkonomisk Råd, Det Økologiske 
Råd, samt 26 lodsejere mener, at vandplanerne er i strid med vandrammedirektivet, da 
resultaterne fra arbejdsgrupperne ikke har været med i den offentlige høring, men alligevel 
forventes at blive inddraget i de endelige vandplaner. 
 
Allerød Kommune, AgroPro K/S, Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, 
Ikast-Bording Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, DLS, Dansk Akvakultur 
samt 6 lodsejere mener, at det er svært at forholde sig til høringsmaterialet, da det er meget 
kompliceret, svært tilgængeligt og uigennemskueligt. 
 
Kommunerne Tønder, Allerød, Lemvig, Rudersdal, Hørsholm, Vesthimmerlands og 
Fredensborg, Landbo Thy, DLS, GEFION og SJFL samt Peter Oxholm savner mere dialog 
med staten om planerne. Interessenterne kan bidrage med at udvide datagrundlaget. 
Teknologirådet, kommunerne Syddjurs, Hvidovre, Næstved og Slagelse, Dansk Golf Union, 
L&F, Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording 
Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, Sønderjysk Landboforening samt Ivan 
Jensen og Ove Andersen opfordrer til en tæt dialog med interessenterne, når vandplanerne 
skal revideres inden den endelige vedtagelse. Det gælder både forskningsinstitutioner, erhverv 
og borgere. DLS foreslår, at lodsejerinddragelse konkret kan etableres via integreret 
rådgivning, hvor et samarbejde mellem lodsejer, Naturstyrelsen/kommune og landbrugscenter 
kan udmunde i en miljøstrategi/indsatsplan for den enkelte lodsejer. 
 
KL, Roskilde og Fredensborg kommuner gør opmærksom på, at der i planerne kun i 
begrænset omfang er taget stilling til bidrag fra idéfasen.  
 
KL, kommunerne Ishøj, Brøndby, Kalundborg, Sønderborg, Thisted, Egedal, Haderslev, 
Rudersdal og Ikast-Brande gør opmærksom på, at en række oplysninger og data, der er givet 
til den daværende By- og Landskabsstyrelse under den tekniske forhøring, ikke er rettet i de 
planer, der er sendt i offentlig høring. Sorø Kommune mener, at nogle tekniske fejl, der er 
påpeget i forhøringen, kan føre til så væsentlige ændringer, at interessenterne bør have 
planerne i en teknisk høring igen. KL henholder sig til, at kommunernes tekniske høringsvar 
stadig står ved magt, og at kommunerne må kunne regne med, at de dele, der ikke allerede er 
indarbejdet, indarbejdes i de endelige planer.  
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Fredericia og Jammerbugt kommuner, Patriotisk Selskab samt 48 lodsejere gør opmærksom 
på vigtigheden i at informere lodsejere, der vil blive påvirket af konkrete tiltag i vandplanregi. 
Dette har i mange tilfælde ikke været gjort. Det kan medføre problemer, når projekterne skal 
gennemføres. Nordsjællands Landboforening opfordrer kommunerne til at prioritere 
projekter, hvor de berørte lodsejere i forvejen er positive. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Østjylland mener, at høringsprocessen er unødig lang og 
dermed er med til at forsinke hele processen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandrammedirektivet fastsætter i artikel 14, at udkast til vandplaner skal sendes i høring i en 
periode på mindst 6 måneder. Artikel 14 er gennemført i miljømålsloven, der udover en 
forhøring af kommunerne og andre offentlige myndigheder på mindst 8 uger fastsætter en 
offentlighedsfase på mindst 6 måneder.  
 
I det indledende arbejde med vandplanerne gennemførte den daværende By- og 
Landskabsstyrelse i 2007 en idéfase, hvor borgere, kommuner, regioner og organisationer 
blev spurgt om forslag til projekter til forbedring af vand- og naturområder, kendskab til 
trusler og påvirkninger af vandområder samt idéer til prioriteringer af indsatser. Vandplanerne 
blev i januar 2010 sendt i forhøring med det formål at afklare tekniske og faglige fejl og 
mangler. Alle indkomne bidrag til idéfasen og forhøringen har medvirket til udarbejdelsen af 
de planer, der er sendt i 6 måneders offentlig høring for alle den 4. oktober 2010. Der er tillige 
nedsat Vand- og Naturråd for hovedvandoplandene. Formålet er at styrke dialogen mellem 
stat og berørte interessenter. Repræsentanterne i rådene og de tekniske arbejdsgrupper er stat, 
kommuner, repræsentanter for regionale grønne organisationer, erhvervsorganisationer og 
regionerne. Derudover nedsatte den daværende regering tekniske arbejdsgrupper, der havde til 
opgave at kvalificere indsatser og løsningsmodeller i samarbejde med interessenterne. I 
december 2011 er der gennemført 7 dages supplerende høring, da nogle af indsatserne i de 
endelige vandplaner er ændret i forhold til høringsudgaverne. Det drejede sig primært om 
vandløbsindsatser, og kun de væsentligt berørte var høringsberettigede ved den supplerende 
høring. 
 
 
Det er på denne baggrund Naturstyrelsens opfattelse, at høringen er gennemført i 
overensstemmelse med de regler, der er fastsat i vandrammedirektivet, miljømålsloven og 
Århuskonventionen. 
 
 
De lodsejere, der vil blive påvirket af konkrete tiltag i vandplanregi, er ikke blevet direkte 
kontaktet i forbindelse med udarbejdelse af planerne, men vil blive inddraget af den 
pågældende myndighed, inden der iværksættes konkrete tiltag. For praktisk planlægning og 
udførelse af den overvejende del af vandplantiltagene vil kommunerne være myndighed og 
initiativtager. Kommunerne må forventes at prioritere i tæt dialog med de berørte lodsejere.  
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2.1.2 Hvidbog 
Sammenfatning af høringssvar 
KL, kommunerne Vordingborg, Kalundborg, Hillerød, Sorø, Lejre, Middelfart, 
Guldborgsund, Næstved, Rudersdal, Vesthimmerlands, Viborg, Gentofte, Høje-Taastrup, 
Favrskov, Tønder samt Fredensborg savner information om, i hvilket omfang kommentarer 
givet i forhøringen er inddraget i de vandplaner, der er sendt i offentlig høring. 
 
Kommunerne Brøndby, Vordingborg, Hillerød, Guldborgsund og Furesø foreslår, at der 
udarbejdes en hvidbog i forbindelse med de endelige vandplaner, hvoraf det fremgår, hvordan 
Naturstyrelsen forholder sig til de enkelte høringssvar. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Efter forhøringen er der afholdt møder med en række af kommunerne med henblik på 
drøftelse af de af kommunerne afgivne bemærkninger under forhøringen og indarbejdelse af 
disse i vandplanerne. For så vidt angår bemærkninger indsendt under den offentlige høring 
behandles disse i nærværende høringsnotat og i de 23 lokale høringsnotater. 
 
2.1.3 Høringsmaterialets omfang 
Sammenfatning af høringssvar 
Kommunernes Landsforening (KL), kommunerne Fredericia, Ishøj, Køge, Haderslev, 
Lemvig, Jammerbugt, Viborg, Samsø, Brøndby, Vejen, Vordingborg, Esbjerg, Nyborg, 
Bornholms, Silkeborg, Gentofte, Varde, Aarhus, Ærø, Hillerød, Greve, Aabenraa, Svendborg, 
Vejle, Solrød, Vallensbæk, Assens, Faaborg-Midtfyn, Syddjurs, Mariager Fjord, Tønder, 
Langeland, Lejre, Hvidovre, Sønderborg, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Odsherred, Middelfart, 
Gladsaxe, Furesø, Lemvig, Næstved, Rudersdal, Ikast-Brande, Roskilde, Favrskov, Aalborg, 
Holstebro, Odense, Kerteminde, Herlev, Kolding, Frederikssund, Holbæk, Morsø, og 
Randers, Gudenåkomiteen, Limfjordsrådet, Danmarks Naturfredningsforening (DN), 
Bæredygtigt Landbrug, AgroPro K/S, Vestjysk Landboforening, DLS, GEFION og SJFL, 
Nordjysk Landbrug, Landøkonomisk Råd, Patriotisk Selskab, Holbæk Ålav, Dansk Botanisk 
Forening (DBF), NK – Vand A/S, Vejle Spildevand A/S, Roskilde Forsyning, Biologisk 
Forening Nordvestjylland (BFN), Det Økologiske Råd samt 45 lodsejere mener, at 
høringsmaterialet er ufuldstændigt og ikke helt klart afgrænset.  
 
Endvidere gives der i høringssvarene udtryk for, at høringsprocessen ikke har været optimal 
og at resultaterne fra de arbejdsgrupper, der er nedsat til at kvalificere vandplanerne, ikke er 
inddraget i de planer, der er sendt i offentlig høring. KL bemærker, at på grund af de mange 
uafklarede forhold hvad angår mål, virkemidler og finansiering, har kommunerne ikke haft et 
oplyst grundlag til at at tage stilling til vand- og naturplanerne på. DN udtrykker specifikt 
ønske om, at offentligheden får mulighed for at forholde sig til vandplanerne i deres fulde 
helhed.  
 
DN mener, at især vådområde og P-ådaleindsatsen er præget af en udemokratisk, lukket 
proces, hvor alene stat og kommune deltager. En sådan metode giver ikke medejerskab hos de 
involverede interessenter. DN anbefaler, at interessenterne får plads i 
vandoplandsstyregrupperne og i den nationale styregruppe, og at projekterne kommer i en reel 
høring. I flere af høringssvarene bliver der taget forbehold for eventuelle ændringer i 
indsatsen i de endelige vandplaner og udtrykt forventning om at blive inddraget i den videre 
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proces med tilpasning af vandplanerne. I ca. 50 høringssvar gives der udtryk for, at 
høringsprocessen har været udemokratisk. DBF, DLS, L&F påpeger, at der er stor lukkethed 
omkring arbejdet i arbejdsgrupperne, og at kun udvalgte erhvervsinteresser er inddraget. 
 
KL, DN, kommunerne Fredericia, Vordingborg, Køge, Aarhus, Guldborgsund, Haderslev, 
Helsingør, Næstved, Roskilde, Vesthimmerlands, Samsø, Holstebro, Kerteminde, Kolding og 
Rødovre, samt Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording 
Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, Vestjysk Landboforening, DLS, Nordjysk 
Landbrug, Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig, Vejle Spildevand A/S, BFN 
og 3 lodsejere forventer, at vandplanerne sendes i en ny høring, hvis arbejdsgrupperne fører til 
væsentlige ændringer. Det ny materiale ønskes mere overskueligt for lægmand. 
 
Da offentlighedens klagemuligheder overfor planerne med samleloven om den tidligere 
regerings Grøn Vækst-aftale foreslås sløjfet, anbefaler KL, at vandplanerne efter justeringer 
ud fra høringssvarene og teknisk baggrundsmateriale sendes i en fornyet kort høring. 
 
Det Danske Center for Miljøvurdering, Aalborg Universitet mener, at høringen af 
vandplanerne også omfatter høring af miljøvurderingen, og mener det er uheldigt, at der ikke 
informeres om dette i forbindelse med høringen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er ikke i vandrammedirektivet fastsat indholdsmæssige krav til vandplanerne i 
udkastfasen, ligesom der ikke er fastsat krav om fornyet høring. 
 
Af miljømålslovens § 30, 1. og 2. pkt., fremgår, at, hvis der i forbindelse med vedtagelsen af 
den endelige vandplan, foretages ændringer af det offentliggjorte forslag, som på væsentlig 
måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget 
ændringen, kan vedtagelsen af vandplanen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at 
udtale sig. Miljøministeren fastsætter en frist herfor. 
 
Udkast til vandplaner blev sendt i offentlig høring den 4. oktober 2010 med frist for afgivelse 
af bemærkninger den 6. april 2011. Naturstyrelsen har i forbindelse med gennemgangen af de 
mere end 4.000 indkomne høringssvar foretaget ændringer i udkastet til vandplanerne i 
forhold til vandløbsindsatsen og i forbindelse med udpegningen af søer til sørestaurering. 
For disse ændringer er der i december 2011 foretaget en fornyet kort høring, hvor kun de 
væsentligt berørte var høringsberettigede. Der er udarbejdet et separat høringsnotat om 
resultatet af denne supplerende høring. 
 
Der er alene krav om ny høring over hele planen, hvis der i forbindelse med høringen 
foretages så omfattende ændringer, at der reelt er tale om en ny plan, jf. miljømåslovens § 30, 
3. pkt. 
 
For Naturstyrelsens bemærkninger til høringssvarene om arbejdsgrupperne henvises til 
styrelsens bemærkninger i kapitel 2.3.4 De nedsatte arbejdsgrupper. 
 
Der henvises i øvrigt til, at der gennem hele høringen har foreligget miljøvurderinger og 
tekniske baggrundsnotater for samtlige vandplaner samt flere andre dokumenter, som 
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Naturstyrelsen vurderer relevante for høringen af planerne. Naturstyrelsen vurderer samlet set, 
at styrelsen har levet op til alle formelle krav til høringsprocessen. 
 
2.2 Planudkastenes målsætninger 
Vandplanerne fastsætter konkrete miljømål for de enkelte forekomster af overfladevand og 
grundvand. Som hovedregel er miljømålet ”god tilstand”. Fristen for opfyldelse af målet om 
god tilstand er udgangen af 2015. I visse vandområder er fristen for at opfylde miljømålet 
forlænget. Overfladevand har opnået god tilstand, når både den økologiske tilstand og den 
kemiske tilstand er god. Miljømålene for den økologiske tilstand i vandløb, søer og kystvande 
er først og fremmest fastlagt gennem de biologiske kvalitetselementer. Grundvand har opnået 
god tilstand, når både den kvantitative tilstand og den kemiske tilstand er god.    
 
2.2.1 Tidsplan for gennemførelse af indsatsen – første planperiode 
Der er i alt modtaget 51 høringssvar vedrørende tidsplanen for gennemførelsen af indsatserne. 
De er kommet fra kommunerne København, Næstved, Aalborg, Varde, Samsø, Hørsholm, 
Lemvig, Horsens, Kerteminde, Langeland, Sorø, Faxe, Aabenraa, Ringsted, Odense, 
Bornholm, Lolland, Morsø, Kolding, Guldborgsund, Odsherred, Mariagerfjord, Rebild, 
Hillerød, Syddjurs, Vordingborg, Esbjerg, Kerteminde, Vordingborg, Frederikssund, 
Hjørring, Viborg, Halsnæs, Rødovre, Tårnby, Hvidovre, Favrskov, Tønder, Slagelse, 
Sønderborg, Faaborg-Midtfyn, Vejle, Assens, Nyborg, Randers, Lyngby-Taarbæk og 
Jammerbugt. Herudover har følgende organisationer indsendt bemærkninger vedrørende 
tidsfrister for gennemførelse af indsatser: DANVA, Kommunernes Landsforening, DOF, DN 
og Økologisk Råd. 
  
Tidsfrister for gennemførelse af spildevands- og vandløbsindsatser  
Sammenfatning af høringssvar 
DANVA og KL anfører at tidsplanen er skredet i forhold til implementering af 
vandrammedirektivet. Det betyder, at vandselskaberne og kommunerne ikke får den 
nødvendige tid til at gennemføre opgaverne i 1. planperiode.  Samme synspunkt har Billund, 
Langeland, Esbjerg, Kerteminde, Odense, Viborg, Varde, Tønder, Vejle, Assens, Sønderborg, 
Randers, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Guldborgsund, Svendborg, Hedensted, Holbæk, 
Frederikshavn, Egedal, Vesthimmerlands og Lyngby-Taarbæk kommuner, der mener, at alene 
forsinkelsen af vandplanerne bør medføre ændrede tidsfrister. 
 
Herudover anfører København, Næstved, Aalborg, Varde, Samsø, Hørsholm, Lemvig, 
Horsens, Kerteminde, Langeland, Sorø, Faxe, Aabenraa, Ringsted, Odense, Bornholm, 
Lolland, Morsø, Kolding, Guldborgsund, Odsherred, Mariagerfjord, Rebild, Hillerød, 
Syddjurs, Vordingborg, Esbjerg, Kerteminde, Vordingborg, Frederikssund, Hjørring, Viborg, 
Halsnæs, Rødovre, Tårnby, Hvidovre, Favrskov, Tønder, Slagelse, Sønderborg, Faaborg-
Midtfyn, Vejle, Assens, Nyborg, Randers, Lyngby-Taarbæk kommuner, at de af 
ressourcemæssige årsager ikke kan nå at gennemføre spildevandsindsatserne i første 
planperiode. 
 
Skanderborg, Faaborg-Midtfyn, Aalborg, Hvidovre, Frederikssund, Lejre, Middelfart og 
Aalborg kommuner samt Limfjorsrådet bemærker, at det med den nuværende 
vandløbslovning og de tilgængelige ressourcer til gennemførelse af opgaverne, virker 
urealistisk at nå målene i vandplanerne i 1. planperiode. Hvis staten ikke finansierer de ekstra 
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krævede årsværk, som gennemførelsen kommer til at kræve, kan opgaven ikke gennemføres 
indenfor tidsrammen.  
 
Jammerbugt Kommune mener, at staten fuldstændig undervurderer, hvor lang tid dialog med 
lodsejere og hjemtagning af landdistriktsmidler tager. Da vandplanen ikke beskriver, hvordan 
man vil forholde sig til manglende målopfyldelse, vil Jammerbugt Kommune ikke acceptere 
at blive målt på målopfyldelse i 2015. 
Gudenåkomitéen savner en tidsplan for afklaring af manglende indsatser. 
  
Herudover mener DOF, at forsinkelsen af vandplanerne er en klar overtrædelse af Artikel 11 
og 13 i EU's vandrammedirektiv. Forsinkelserne kan medføre, at Danmark allerede har fortabt 
sine muligheder for at få tidsfristforlængelser efter vandrammedirektivets Artikel 4 til at 
udskyde sin indsats til 2. og 3. planperiode, da forudsætningen er, at der ikke sker yderligere 
forringelse af det pågældende vandområdes tilstand, og at vandrammedirektivets tidsplaner er 
overholdt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det forhold, at vandplanerne er forsinket i forhold til vandrammedirektivets frister har 
betydning for kommunalbestyrelsernes vedtagelse af de kommunale handleplaner. Efter 
miljømålslovens § 31 c skal kommunalbestyrelserne vedtage den kommunale handleplan 
senest ét år efter vandplanens offentliggørelse. Endvidere skal foranstaltningerne i 
vandplanerne efter miljømålslovens § 25, stk. 2 første gang være iværksat senest den 22. 
december 2012.  
 
Forsinkelsen af de statslige vandplaner har som konsekvens, at kommunernes frist for 
vedtagelse af den kommunale handleplan er 22. december 2012. Foranstaltningerne i 
vandplanerne skal senest iværksættes straks herefter. 
 
Forsinkelsen vurderes ikke at have betydning for anvendelsen af undtagelsesbestemmelserne. 
 
Af vandplanernes indsatsprogrammer fremgår tidsplanerne for kommunernes 
spildevandsindsats. I de vedtagene vandplaner er niveauet for spildevandsindsatsen fastsat 
således, at indsatsen strækkes over flere planperioder. Generelt fordeles indsatsen over 1. og 
2. planperiode, mens enkelte kommuner i forhold til indsatsen for den spredte bebyggelse 
først vil være færdige i 3. planperiode.  
 
Der henvises til afsnit 2.2.5 Målsætning for spildevandsindsatsen for en mere detaljeret 
gennemgang og kommentering af høringssvar vedrørende tidsfrister for spildevand.  
 
Vandløbsindsatsen er som opfølgning på den offentlige høring blevet justeret. Det vurderes, at 
den justerede indsats kan gennemføres inden for 1. vandplanperiode. 
 
2.2.2 Målsætningen for kvælstofindsatsen (kystvande)  
Der er modtaget 52 høringssvar vedrørende målsætningen for kvælstofindsatsen. De er 
kommet fra følgende kommuner: Samsø, Fredensborg, Odsherred, Frederikshavn, Aabenraa, 
Vejle, Fredericia, København, Ærø, Svendborg, Aarhus, Syddjurs, Odder, Norddjurs, 
Slagelse, Hørsholm, Kolding, Sønderborg, Køge, Aalborg, Frederiksberg, Gribskov, 
Helsingør og Randers samt fra Gudenåkommiteen. Derudover har følgende 
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landbrugsorganisationer indsendt høringssvar: Landbrug og Fødevarer, Holstebro 
Landboforening, Bæredygtigt Landbrug, Hedens Landboforening, Ikast-Bording 
Landboforening, Landboforeningen Centrovice, Vestjysk Landboforening, Vejle-Fredericia 
Landboforening, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Bornholms Landbrug, Familielandbruget 
VEST-Jylland, DLMØ og Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug. Fra 
Danmarks Naturfredningsforening er der kommet høringssvar fra hovedafdelingen og fra 27 
lokalafdelingerne. Derudover er der kommet høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening – 
Fyn, Biologisk Forening for Nordvestjylland og DANVA. Endelig er der modtaget 
høringssvar fra, Snaptun Frysehus, Snaptun Fiskeexport, Valnæsgård Gods, Orenæs Gods og 
lodsejerne i Bundsø via deres forening Bundsø Pumpelaug samt Erik Rattenborg og Carsten 
Cederholm.  
 
Kvælstofindsatsen hviler på et fejlagtigt grundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer mener, at det faglige grundlag for vandplanerne er mangelfuldt i 
uacceptabel grad, og at der som følge deraf er en række tilfælde, hvor der er risiko for, at den 
planlagte kvælstofindsats overstiger, hvad der kræves for at leve op til målene. De bemærker 
således, at der er flere eksempler på, at vurderingen af miljøtilstanden er baseret på forældede 
data, og at der for en række områder helt mangler viden om tilstanden.  
 
Bornholms Landbrug stiller spørgsmålstegn ved om, de generelle virkemidler og den 
forventede reduktion i kvælstoftilførslerne til de marine områder, vil have en effekt på 
miljøtilstanden i Østersøen.  
 
Kommunerne beklager, at indsatsen kommer for langsomt i gang, og at den omfatter for få 
virkemidler. Hørsholm og Køge kommuner beklager således, at Naturstyrelsen har valgt at 
udskyde indsatsen i de åbne farvande til næste planperiode. Køge Kommune mener, at 
Naturstyrelsen i de områder, hvor man har vurderet, at der ikke skal laves en særskilt indsats, i 
det mindste burde have iværksat en indsats, der som minimum forhindrer en yderligere 
forværring af tilstanden i første planperiode. 
 
Flere kommuner finder, at det er uheldigt, at der ikke i vandplanerne i høring er endeligt 
fastlagt størrelsen af den kvælstofindsats, der skal iværksættes i første planperiode, og at det 
af de endelige Vandplaner som minimum bør fremgå, hvilken indsats der på sigt skal til, for at 
de opstillede miljømål kan nås. Dette vil give erhverv og myndigheder mulighed for 
langsigtet disponering. 
 
Københavns Kommune, Biologisk Forening for Nordjylland, DN, Dansk Ornitologisk 
Forening samt Erik Rattenborg bemærker at der i den offentlige høring er tale om reduktion 
på 9.000 tons N. Indsatsprogrammet for de danske kystvande er således under 1/3 af 
indsatsbehovet for målopfyldelse i 2015, hvilket er kritisabelt og i modstrid med direktivet.    
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) anfører, at det samlede kvælstofindsatsbehov for 
kystvandene i Danmark ifølge tidligere opgørelser kan summeres op til 31.077 tons kvælstof. 
Den nødvendige supplerende indsats (som er afstanden fra baseline 2015 til målsætningen) 
frem til 2015 kan opgøres samlet til 27.726 tons. I den tidligere regerings politiske vision 
Grøn Vækst fra april 2009 og igen i Grøn Vækst 2.0 fra juni 2010 fastsættes imidlertid en 
ramme for kvælstofreduktionen på 19.000 tons N. Sammenholdes høringsudkastene til 
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vandplanerne (4. oktober 2010) når man frem til en samlet supplerende indsats på kun 7.712 
tons N – altså ikke engang 9.000 tons N. DN finder på denne baggrund, at kvælstofindsatsen i 
de udsendte vandplaner er resultatet af en politisk-økonomisk betinget beslutning om, at 
reducere indsatsen for at mindske kvælstofbelastningen af overfladevandene i 1. planperiode 
fra de nødvendige 31.000 tons til 19.000 tons og yderligere til 9000 tons, som reelt blev til 
7.712 tons i vandplanerne i høring. DN ønsker, at det fagligt fastsatte indsatsbehov på 31.000 
tons kvælstof skal håndteres i 1. planperiode.  
 
DN finder ikke at brugen af undtagelsesbestemmelser er i overensstemmelse med 
Vandrammedirektivet. Det anføres bl.a., at metoden med at fratrække usikkerheden fra den 
nødvendige indsats for at undgå overinvestering er hidtil uset. Vandrammedirektivet bekender 
sig til anvendelse af forsigtighedsprincippet, men ikke til dette ”omvendte 
forsigtighedsprincip”, som ikke hører hjemme i miljødirektiver. 
 
Carsten Cederholm mener, at vi skal turde sætte skarpere krav til vandmiljøet. Landbruget har 
indtil nu fået lov til at spille en alt for stor betydning i debatten omkring vandplanerne og grøn 
vækst, selvom landbruget i Danmark beskæftiger under 2 % af den samlede arbejdsstyrke. 
 
Århus, Syddjurs og Ærø, Svendborg kommuner samt DANVA finder, at der er potentiale for 
synergieffekter og anfører, at det er vigtigt, at der i indsatsprogrammet tages højde for 
synergieffekter. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Opnåelse af vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand fordrer, at der sker en 
reduktion af kvælstofbelastningen af kystvandene. Som grundlag for vandplanerne, som har 
været i høring, er opgjort et teoretisk samlet bruttoindsatsbehov på 31.000 tons kvælstof. I det 
teoretisk beregnede bruttoindsatsbehov er der ikke taget hensyn til effekten af allerede 
besluttede tiltag (baseline 2015 effekt) samt hensyn til den usikkerhed, der er forbundet med 
beregningerne og den manglende viden, der - især for de åbne kystvande - er forbundet med 
opgørelsen af bruttoindsatsbehovet. Disse hensyn har indgået ved fastlæggelsen af indsatsen i 
den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale på 19.000 tons kvælstof baseret på sikker viden ud 
over effekten af den allerede vedtagne indsats. I høringsudgaven af vandplanerne var der 
forudsat gennemført en kvælstofindsats på ca. 9.000 tons fordelt på lokale fjorde og 
kystvande. Herudover er der for resterende 10.000 tons kvælstof henvist til det igangværende 
udredningsarbejde i kvælstofudvalget.  
 
De ca. 9.000 tons kvælstof, som indgår i høringsudgaven af vandplanerne for første 
planperiode, består i de 23 vandplaner dels af konkrete indsatser og synergieffekter. 
 
De generelle kvælstofvirkemidler har en effekt på ca. 5.250 tons til nærmeste vandområde. 
Ved vandets passage gennem søer mistes ca. 600 tons effekt, således at de generelle 
virkemidler har en kvælstofeffekt i kystvandet på ca. 4.700 tons. 
 
De målrettede virkemidler giver en effekt på 1.130 tons for vådområder og 1.700 tons for 
efterafgrøder. Den samlede effekt af kvælstofvirkemidlerne har derved en effekt i kystvande 
på i alt ca. 7.530 tons kvælstof.  
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Spildevandsindsatsen og indsatsen overfor akvakultur har en samlet effekt på ca. 270 tons 
kvælstof. Synergieffekterne er på ca. 700 tons kvælstof fra andre indsatser, som eksempelvis 
skovrejsning, og Natura2000. Endelig er der synergieffekterne i vandløbindsatserne og i 
ådalsprojekterne (fosfor-ådale) som er vanskelige at estimere. Dette bevirker at den samlede 
kvælstofindsats, inkl. synergieffekter, er fastlagt til en effekt på op til 9000 tons kvælstof. Se i 
øvrigt kapitel 2.5 Anvendelse af direktivets undtagelsesbestemmelser for Naturstyrelsens 
bemærkninger hertil.  
 
Kvælstofindsatsbehovet er fastlagt ved brug af det såkaldte ålegræsværktøj. Se kapitel 2.3.3 
om ålegræsværktøjet. Undersøgelserne lavet i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til 
vandplaner viser, at kvælstofudledningen skal reduceres yderligere for at bringe 
kvælstofindholdet i kystvandene ned på et niveau som understøtter opfyldelsen af EU-målet 
om god økologisk tilstand.  
 
De endelige vandplaner bygger på et opdateret datagrundlag i forhold til høringsudgaven, om 
kystvandenes miljøtilstand og kvælstofpåvirkning. Datagrundlaget for vandplanerne er 
således opdateret fra 2001-05 til 2005-09. De nye data viser, at kvælstofreduktionsbehovet er 
uforandret ca. 19.000 tons kvælstof, efter fradrag af usikkerheder tilsvarende vandplanerne i 
høring samt efter indregning af nyeste vurderinger af effekten af allerede iværksatte eller 
vedtagne indsatser. Planerne indeholder en kvælstofindsats, der reducerer udledningen til 
kystvandene med med op til 9.000 tons kvæltsof. 
 
Dertil kommer, at regeringen med finanslov for 2012 har truffet beslutning om at supplere 
kvælstofreduktionsindsatsen i første planperiode med yderligere 181 tons gennem udlæg af 
supplerende storskala statslige vådområder. De supplerende statslige vådområder vil ikke 
berøre den igangværende kommunale vådområdeindsats. 
 
Den resterende, nødvendige indsats for at reducere kvælstofudledningen vil blive fastlagt på 
baggrund af blandt andet rapporteringen fra kvælstofudvalget og forslag fra regeringens natur- 
og landbrugskommission. 
 
Vandplanernes indsats for kvælstof vil forbedre miljøtilstanden i de danske kystvande, men 
også indsatsen over for fosfor og miljøfarlige stoffer vil medvirke til et renere havmiljø. 
 
Frem mod den næste generation af vandplaner (næste planperiode) forventes 
vidensgrundlaget for vurdering af miljøtilstand og indsatsbehov at blive forbedret med 
henblik på at nedbringe usikkerhederne ved opgørelse af kystvandenes miljøtilstand og 
indsatsbehov. Denne forbedring af vidensgrundlaget sker via en række aktiviteter, bl.a. et nyt 
tilpasset overvågningsprogram, styrkelse af arbejdet med værktøjer for andre biologiske 
kvalitetselementer end ålegræs (klorofyl, makroalger og bundfauna), samt en opprioritering af 
modelanvendelsen i kystvandene, samt modeller for ferskvands- og stofkredsløbet, med 
henblik på bedre at kunne identificere sammenhænge mellem tilstand og påvirkning, herunder 
vurderinger af effekt af indsats, samt vurderinger af behovet for yderligere indsats. 
 
Se også kapitel 2.3.3 om ålegræsværktøjet, samt kapitel 2.6 om virkemidler og 
indsatsprogram samt kapitel 2.5 om anvendelsen af direktivets undtagelsesbestemmelser.  
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Kvælstofindsatsen bør suppleres med andre typer af indsats (fosfor m.v.)  
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer mener, at der også er risiko for at den planlagte kvælstofindsats 
overstiger, hvad der kræves for at leve op til målene ved, at indsatsen alene er fokuseret på 
kvælstof og bemærker i den sammenhæng, at det er almindelig anerkendt, at miljøtilstanden 
foruden tilførslen af kvælstof kan være påvirket af en lang række andre forhold som fx. 
tilførslen af fosfor fra land og frigivelse af fosfor fra havbunden, samt mængden af organisk 
stof i havbunden og stigende vandtemperaturer.  
 
Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Landboforeningen 
Gefion og Sjællandske Famillielandbrug, samt Valnæsgaard og Orenæs Gods stiller 
spørgsmålstegn ved miljømålenes opnåelighed, da det økologiske system tilsyneladende ikke 
uden videre eller måske slet ikke kan bringes tilbage til en tidligere tilstand, som opfattes som 
ønskelig. Som årsager nævnes bl.a. menneskeskabte faktorer som fiskeri, fysisk modificering, 
mv. og grundet klimaændringer generelt. Det påpeges, at trods betydelig reduktion i 
kvælstofudledningen og kvælstofkoncentrationerne i vandområderne er den aktuelle 
ålegræsudbredelse i en række kystområder ikke forbedret tilsvarende. Det nævnes at andre 
væsentlige parametre lokalt bør indgå ved beregning af kvælstofreduktionsindsats. Det drejer 
sig om fosfortilførsel, intern fosforbelastning, organisk materiale i sedimentet, 
næringsstofpåvirkning fra tilstødende vandområder (randeffekter), fysisk modifikation, 
klimaændringer m.fl. 
 
Gudenåkomiteen, Randers, Norddjurs og Kolding kommuner anbefaler, at der opstilles 
miljømål for både kvælstof og fosfor til kystområderne Randers Fjord, Mariager Fjord, 
Kolding Inderfjord hhv. Hejls Nor, idet det fremføres, at det vurderes, at det er nødvendigt for 
at opnå den ønskede tilstand. Endvidere anbefales det at opstille mål for tilhørende 
støtteparametre for at måle effekten af indsatsen. 
 
Centrovice og Dansk Landbrug Sydhavsøerne påpeger, at fjernelse af sten og ral har ændret 
kystvandene, og at genopretning af stenrev i nogen grad kan gøre det ud for 
næringsstofreduktion. Ligeledes mener Sønderborg Kommune, at det er nødvendigt at satse 
på flere virkemidler, herunder forbedring af de fysiske forhold ved genetablering af rev. 
 
Mariagerfjord Kommune opfodrer til, at betydningen af fosfortilførsel fra udbringning af 
spildevandsslam undersøges, og at den gældende lovgivning på området revurderes. 
 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker fuld implementering i første planperiode af 
kvælstofindsatsen i Mariager Fjord, og foreslår, at der sker en vurdering af, i hvilket omfang 
udledning af fosfor påvirker fjordens tilstand og evt. indsatsbehov. Danmarks 
Naturfredningsforening mener endvidere, at en del af den planlagte indsats skal målrettes mod 
særligt følsomme delvandområder indenfor de områder, hvor der planlægges en indsats.   
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Fosfortilførslen til kystvandene er de seneste årtier reduceret betydeligt primært som følge af 
forbedret spildevandsrensning. Der er indikationer på, at fosfortilførslen til kystvandene bør 
reduceres yderligere for at sikre opfyldelsen af miljømålene, men størrelsen af 
reduktionsbehovet har ikke kunnet kvantificeres til første planperiodes vandplaner. Der er 
således behov for at sikre en fortsat progressiv reduktion af den menneskeskabte 
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fosforpåvirkning af kystvandområderne fra såvel diffuse kilder (herunder især landbruget) 
som punktkilder. Den indsats, der planlægges for i vandløbene samt overfor 
fosforbelastningen af søer, vil i mange kystvandsoplande kunne bidrage til en fortsat 
reduktion af fosfortilførslen til kystvandene.  
 
Opfyldelse af målsætningen for et givent vandområde kræver, at de fastsatte mål for de 
biologiske kvalitetselementer er nået. Værdier for kemiske og fysisk-kemiske elementer 
understøtter de biologiske elementer men kan i modsætning til disse, ikke i sig selv afgøre, 
om miljømålet er opfyldt. De fysisk-kemiske støtteparametre er vigtige indikatorer for 
udviklingen og dokumentationen af indsatsen og kan vise, om der er et potentiale for opnåelse 
af miljømålet. Da opnåelse af en bestemt værdi for en given fysisk-kemisk støtteparameter 
således ikke i sig selv kan afgøre, om der er målopfyldelse i et vandområde eller ej, giver det 
ikke mening at opstille særskilte mål for støtteparametrene.  
 
Etablering af nye stenrev og genetablering af tidligere stenrev som virkemiddel indgår ikke i 
første vandplanperiode som et tilstrækkelig omkostningseffektivt virkemiddel i forhold til 
indsatsen for reduktion af kvælstofpåvirkning i kystvandene. Mulighederne for 
naturgenopretning ved genetablering af tidligere stenrev forventes at blive vurderet i 
forbindelse med opfølgning af indsatsen i de marine NATURA2000 områder i naturplanerne i 
sammenhæng med indsatsen i næste generation af vandplaner.  
 
Naturstyrelsen har ikke indarbejdet retningslinjer om spildevandsslam, idet det reguleres i 
slambekendtgørelsen. Formålet med denne bekendtgørelse er, at den skal sikre og regulere 
genanvendelsen af affald i landbruget for at undgå skadelige virkninger på miljøet. 
Affaldsproduktet anvendes som erstatning for et normalt anvendt gødningsprodukt, og en 
regulering af gødningsnormen vil derfor også ramme anvendelsen af affaldsprodukterne til 
gødning. 
 
Hvad angår forslaget fra DN om, at en del af den i vandplanerne planlagte indsats til de 
enkelte kystvandvandområder bør målrettes oplande til særligt følsomme delvandområder 
indenfor kystvandområdet, skal Naturstyrelsen bemærke, at den i vandplanerne adresserede 
målrettede indsats er adresseret på et detailoplandsniveau, som sikrer at indsatsen giver mest 
miljø for pengene set i forhold til det samlede vandområde. Der er ved 
vandområdeafgrænsningen forudsat, at hele vandområdet tilhører en bestemt type (bl.a 
bestemt af graden af ferskvandspåvirkning), og der opereres ikke med delvandområder inden 
for det enkelte vandområde, og dermed heller ikke med deloplande, hvor der adresseres en 
særlig indsats. I nogle vandplaner er vandområder derimod slået sammen i indsatsmæssig 
sammenhæng, fordi det er vurderet, at en samlet indsats i det samlede opland er nødvendig for 
målopfyldelsen i begge vandområder. 
 
For Naturstyrelsens bemærkninger til høringssvar om klimaændringer se i øvrigt kapitel 2.3.5 
Betydningen af klimaændringerne. 
 
Tilførsel af kvælstof fra luften 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at der også bør sættes ind over for den luftbårne 
kvælstoftilførsel. DN mener at vandplanerne i højere grad bør planlægger for en indsats 
overfor den luftbårne N-belastning der stammer husdyrbrug. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er gennemført og påregnes også fremadrettet gennemført yderligere indsatser til reduktion 
af luftbårne kvælstofpåvirkninger af vand- og naturområder, som følge af nationale såvel som 
internationale initiativer. 
 
Kvælstoftilførslen i fjordene og de mere lukkede kystnære havområder stammer primært fra 
vandbårne kvælstofudledninger herunder primært udvaskning fra landområder. Den luftbårne 
kvælstofpåvirkning af fjordene udgør størrelsesmæssigt typisk få procent af den vandbårne 
lokale påvirkning. 
  
I de åbne havområder, f.eks Kattegat, spiller påvirkningen fra luften og fjerntransport af 
næringsstoffer fra tilstødende farvandsområder og andre lande en større rolle for 
målopfyldelsen end i fjordene. Det har ikke til første vandplan været muligt præcist at 
adressere betydningen for målopfyldelsen i de åbne vandområder af bidraget fra luften samt 
fjerntransporten fra andre lande. Det er blandt andet derfor, at kvælstofindsatsen overfor 
vandbårne kilder i vandplanerne i første planperiode først og fremmes er målrettet fjordene, 
hvor den lokale vandbårne påvirkning har størst betydning.  
 
Luftbårne påvirkninger (deposition) af vandområderne med kvælstof stammer alt overvejende 
fra menneskeskabte aktiviteter, hvoraf udledningen (luftemissionen) af ammoniakkvælstof fra 
landbrugsaktiviteter udgør halvdelen af tilførslen til vandområderne og udledningen fra 
kraftværker, husholdninger og trafik udgør den anden halvdel. Nogle luftemissioner vil 
afsættes lokalt tæt på forureningskilden og andre vil fjerntransporteres og afsættes over havet 
eller i andre lande. Ammoniakemission som primært stammer fra landbrugsdrift er et 
eksempel på en luftemission, der i større omfang afsættes lokalt, hvorimod emission af 
kvælstofilter fra bl.a. kraftværker og trafik er et eksempel på en luftemission, der i større 
omfang fjerntransporteres. 
 
Begrænsninger af påvirkningen fra luften af vand- og naturområderne forudsætter således 
indsats både lokalt, nationalt og omfang også internationalt. 
 
Kvælstofemissionerne fra de betydende kilder er såvel i Danmark som internationalt reduceret 
de seneste årtier som følge af forureningsbegrænsende initiativer.  Denne reduktion i 
udledningerne afspejler sig også i overvågningsresultaterne. På baggrund heraf vurderes det at 
den atmosfæriske kvælstofbelastning af havmiljøet er reduceret med 31 % i perioden 1989-
2009.  
 
Der forventes en fortsat reduktion i kvælstofdepositionen på vand- og naturområder, som 
følge af nationale såvel som internationale initiativer. I Danmark er der med den tidligere 
regerings Grøn Vækst-aftaler besluttet initiativer med henblik på yderligere at reducere 
ammoniak fordampningen fra landbruget. Således er det generelle ammoniakkrav skærpet til 
30 pct. i 2011, og indsatsen evalueres i 2012 med henblik på evt. yderligere skærpelser i 2013. 
Samtidig er indført et fast loft for ammoniakfordampningen fra husdyrbrug, som ligger helt 
tæt op ad beskyttet natur. Det indgår i vandplanen, at den atmosfæriske deposition er 
uforandret, svarende til den nuværende situation. På landsplan er der dog sket en mindre 
reduktion fra perioden 2005-2006 til 2007-2009. Denne og evt. kommende reduktioner vil 
blive medtaget ved fremtidige vurderinger af indsatsbehov. 
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Stærkt modificerede vandområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening skriver i det generelle høringssvar, at udpegning af 
vandområder som stærkt modificerede kun kan ske, hvis genopretning vil medføre betydelige 
negative effekter for miljøet generelt eller for vigtige samfundsmæssige aktiviteter. Samtidig 
vurderes det, om alternativet er teknisk gennemførligt og uforholdsmæssigt dyrt. 
Vandplanerne omfatter kun i begrænset omfang sådanne stærkt modificerede vandområder, 
og områderne er ikke endeligt udpegede men kun foreløbigt identificerede. DN mener ikke, 
vandplanernes anvendelse af stærkt modificerede områder er i fuld overensstemmelse med 
Vandrammedirektivet. 
 
Dansk Landbrug Midt-Østjylland bemærker i forhold til Norsminde Fjord, at fjorden har en 
sluse, som lukker for vand ved højvande. Endeligt er halvdelen af fjorden inddæmmet og 
opdyrket, så det tilledte N og P tilføres et mindre vandområde end for 150 år siden og med 
mindsket vandudskiftning. Norsminde Fjord bør således udpeges som et modificeret 
vandområde, med deraf lempede miljømål. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandrammedirektivet introducerer begrebet stærkt modificerede vandområder, der skal 
forstås således, at der skal være tale om et vandområde, som er ændret fysisk af menneskelig 
aktivitet, karakteren af vandområdet er blevet væsentligt ændret og vandområdet skal være 
udpeget som sådan i henhold til direktivet. Første del af udpegningsproceduren er en 
afvejning af de ændringer, der er nødvendige for at opnå god økologisk tilstand i 
vandområdet, i forhold til ændringernes indvirkning på den specifikke anvendelse af området. 
Anden del af udpegningsprocedure er en vurdering af, om de nyttige mål, der tilsigtes ved de 
modificerede karakteristika af vandområdet, kan opnås med andre midler, som miljømæssigt 
er en væsentlig bedre løsning. Hvis sådanne andre midler findes, skal det vurderes, om de er 
teknisk gennemførlige, og om de i givet fald medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.  
 
Miljømålet for et stærkt modificeret vandområde er godt økologisk potentiale og god kemisk 
tilstand. I de stærkt modificerede vandområder kan kravene til de biologiske forhold lempes i 
forhold til, hvad der gælder for naturlige vandområder. Kravene til vandkvaliteten, f.eks. 
kravene til koncentrationen af miljøfarlige forurenende stoffer, er derimod de samme som i 
naturlige vandområder. 
 
Havne, sejlrender og slusefjorde er i vandplanerne altovervejende ikke udpeget som stærkt 
modificerede, fordi disse områder ikke ændrer strømforhold, bundforhold eller miljøtilstanden 
i relation til den økologiske tilstand i større udstrækning i de vandområder, hvor havnene er 
beliggende. Med samme begrundelse er ingen klappladser udpeget som stærkt modificeret 
vandområde. Se endvidere i kapitel 2.10.4 Havne, klapning, sejlads, fiskeri, akvakultur og 
øvrigt om udpegning som stærkt modificerede kystvandområder relateret til havne, 
klappladser sejlrender m.v.. 
 
Målsætning af vandområder med høj økologisk tilstand 
Sammenfatning af høringssvar 
DN påpeger, at vandområderne skal målsættes ud fra deres potentiale og finder, at der 
mangler redegørelse for hvor mange vandområder der har været i eller kan opnå høj økologisk 
tilstand. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Ingen kystvande og fjorde er vurderet at være i høj økologisk tilstand og der er således ikke 
vandområder i kystvandene der på den baggrund er målsat til høj økologisk tilstand. 
 
Badevand 
Sammenfatning af høringssvar 
Kommunerne Fredericia, Norddjurs, Aalborg, Frederiksberg, Gribskov, Odsherred, Aarhus, 
Helsingør og Randers mener, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem udpegningen af 
badevandsområder i kommuneplanerne og i vandplanerne. Flere påpeger, at målopfyldelse 
om god badevandskvalitet for badeområder ikke bør gøres afhængig af, om der er opnået god 
økologisk tilstand.   
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Badevandsområder er i vandplanlægningen såkaldte beskyttede områder. I vandplanerne 
medtages disse beskyttede områder sammen med stationsnet for overvågningen i de 
beskyttede områder.  Dette indebærer, at badevandsområderne er markeret i vandplanernes 
WebGIS sammen med badevandsanalysestationerne på grundlag af kommunernes udpegning 
efter badevandsbekendtgørelsen. I kortbilagene i høringssudgaven af vandplanerne og i den 
tilknyttede kortvisning på internet i WebGIS, var der ikke et fuldt opdateret datagrundlag for 
disse oplysninger. De påpegede mangler er blevet rettet og datagrundlaget for 
badevandsområder og for badevandsstationsnettet er blevet opdateret i de endelige vandplaner 
på grundlag af kommunernes aktuelle udpegning af badeområder. 
 
Sammenhængen mellem opfyldelse af god økologisk miljøtilstand og opnåelse af 
tilfredsstillende badevandskvalitet er beskrevet i retningslinjerne i vandplanerne. Her er det 
konkret nævnt, at ved de udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til 
badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmålet for badevand er, at alt 
badevand ved udgangen af 2015 i det mindste skal være klassificeret som tilfredsstillende. 
Det vil sige, at tilstanden foruden at opfylde kravene til god økologisk tilstand tillige skal 
opfylde badevandsbekendtgørelsens krav til den mikrobiologiske kvalitet. Opfyldelse af krav 
til badevandskvalitet er en grundlæggende indsats som følge af badevandsbekendtgørelsen, 
som kommunerne skal vurdere de konkrete indsatser for i de kommunale handleplaner og 
reviderede spildevandsplaner. Der er ikke afledt yderligere specifikke indsatskrav til opnåelse 
af en tilfredsstillende badevandskvalitet gennem vandplanernes krav om opnåelse af god 
økologisk tilstand.  
 
2.2.3 Målsætningen for fosforindsatsen (søer) 
Den samlede fosforindsats er ifølge den tidligere regerings Grøn Vækst på 210 tons. Den 
bestod i høringsudgaven af vandplanerne af en generel indsats på 180 tons, der er fordelt over 
hele landet, og derfor kommer både søer og kystområder til gode. Desuden en målrettet 
indsats på 30 tons, der placeres i oplande til søer. De konkrete indsatsvirkemidler overfor 
fosfor er omtalt i kapitel 2.6.2 vedrørende randzoner, 2.6.5 vedrørende fosfor-ådale og 2.6.10 
vedrørende øvrige generelle fosforvirkemidler, samt 2.6.13 vedrørende sørestaurering. 
 
Der er ikke indkommet høringssvar vedrørende den overordnede fosforindsats. Høringssvar 
omhandlende miljømål og indsats i forhold til søer fremgår af kapitel 2.2.7. 
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2.2.4 Målsætninger for vandløbsindsatsen 
Der er modtaget i alt 60 høringssvar om afgrænsningen af, hvilke vandløb der er omfattet af 
vandplanlægningen. 
 
Høringssvar er fra følgende kommuner: Fredericia, Slagelse, Kolding, Aarhus, Skive, Tønder, 
Aalborg, Vordingborg, Syddjurs, Nordfyns, Silkeborg, Assens, Holbæk, Aabenraa, 
Kerteminde, Guldborgsund, Fredensborg, Lolland, Morsø, Lejre, Holstebro, Fredericia samt 
Skanderborg. 
 
Derudover har følgende indsendt høringssvar: Danmarks Naturfredningsforening samt lokale 
DN-enheder, KL, Landbrug & Fødevarer, Landboorganisationerne i Syddanmark, Digelaget 
for Marsken ved Tønder, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Heden og Fjorden, 
Landboforeningen Gefion, Sjællandske Familielandbrug, Dansk Landbrug Midt-Østjylland 
(DLMØ), Holstebro-Struer Landboforening, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Hedens 
Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, Dansk 
Ornitologisk Forening, Landbo Nord, Lyngbro Bæk Landvindingslag, Landboforeningen 
Limfjorden, Landboforeningen Centrovice, Holbæk Ålav, Vallø Stift, Arreskov Gods, 
Hjørring Vandselskab og en række lodsejere /privatpersoner. 
 
Omfanget af vandløb, der indgår i planerne 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale DN-enheder samt Fredericia og Slagelse 
kommuner bemærker, at det langt fra er alle vandløb, der er særskilt målsat i vandplanerne. 
Således påpeger DN-nord, at kun 1/3 af de vandløb, der ses på kortblade 1:25.000, er særskilt 
målsat, og at der slet ikke er angivet mål for vandløbene på Læsø. DN fremhæver i den 
forbindelse, at alle vandløb i henhold til Vandrammedirektivet skal målsættes særskilt. DN 
ønsker, at der fra 2012 skal gøres en indsats over for alle vandløb og ikke kun de 25.000 km 
målsatte vandløb. 
 
Omvendt ønsker ’Landboorganisationerne i Syddanmark’, at alle C-målsatte vandløb trækkes 
ud af vandplanerne med den begrundelse, at DVFI-systemet (biologiske 
vandløbsbedømmelse) ikke er et egnet målesystem til denne type vandløb. Endvidere nævner 
Kolding Kommune med samme begrundelse, at man bør overveje at udtage de 
sommerudtørrende vandløbsspidser, og Skive Kommune ønsker en række kunstige 
pumpekanaler udtaget, da det vurderes at være uforholdsmæssigt dyrt at opnå en god 
økologisk tilstand. Endelig påpeger Aarhus Kommune og Hjørring Vandselskab, at 
vandløbsstrækninger, der fungerer som dele af spildevandssystemet, ikke bør være målsat. 
Flere borgere nævner specifikke målsatte vandløb, som de finder ikke bør målsættes. 
 
Tønder Kommune nævner specifikt, at afvandingssystemerne i marskens ydre koge, bør udgå 
af vandplanerne, og i stedet indgå som grundlag for vurderingen af bevaringsstatus for 
området i Natura 2000-planen. Tilsvarende mener Digelaget for Marsken ved Tønder, at 
kanaler og skelgrøfter i Tøndermarsken løftes fra vandplan over i naturplanerne, pga. deres 
anderledes biologi end "normale" vandløb. 
 
Aalborg Kommune savner en afklaring af, hvem der, f.eks. i forbindelse med 
udledningstilladelser, fastsætter miljømål for vandløb, der ikke er omfattet af vandplanerne. 
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Vordingborg Kommune nævner det uheldige i, at der er stor forskel på hvor mange vandløb, 
de tidligere amter målsatte. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne, er efter høringen justeret efter 
ensartede retningslinjer for hele landet. Ensretningen betyder at vandløb beliggende i oplande 
mindre end 10 km2 udelades, medmindre vandløbene har høj naturværdi eller allerede har 
opnået god økologisk tilstand.  
 
For vandløbsstrækninger, der ikke er omfattet af vandplanernes indsatsprogrammer, gælder 
det, at disse enten opfylder miljømålene god økologisk tilstand eller godt økologisk 
potentiale, eller at vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser er anvendt. 
 
Det fremgår af vandplanernes retningslinjer, at vandområder, der ikke er særskilt målsat, 
administreres efter miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der ikke meddeles 
tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse områder opnår god tilstand.  
Vandområderne er som tidligere beskyttet gennem den generelle miljølovgivning i forhold til 
vandområdernes baggrundstilstand. 
 
Naturstyrelsen er enig i, at afvandingssystemerne og grøfterne i Tøndermarsken ikke har 
karakter af naturlige vandløb, og disse er derfor udpeget som kunstige vandområder. 
Naturstyrelsen vil frem mod næste planperiode vurdere, om disse vandområder kan udgå af 
vandplanen og alene blive håndteret i naturplanen. 
 
Ændrede målsætninger i forhold til amternes regionplaner 
Sammenfatning af høringssvar 
Flere kommuner, landbrugets organisationer, organisationer i øvrigt og lodsejere har 
bemærket, at målsætningsniveauet er ændret fra amternes regionplaner i forhold til 
vandplanerne. DN gør opmærksom på, at målet om høj økologisk tilstand kun er givet til 
vandløbstrækninger, der allerede opfylder den tilstand i dag. DN mener, at vi herved kan tabe 
en del af de bedste vandløb, og at vandløbene skal målsættes ud fra deres naturlige potentiale 
 
Således nævner Syddjurs, Nordfyns, Silkeborg, Assens og Holbæk kommuner, at de finder 
det uheldigt, at en række vandløb, der tidligere var målsat ”A-Særligt naturvidenskabeligt 
interesseområde” i regionplanerne, ikke er målsat til høj økologisk tilstand, men i stedet til 
god økologisk tilstand, svarende til basismålsætningerne i regionplanerne.  
 
Endvidere finder Syddjurs, Aabenraa, Tønder, Kerteminde, Guldborgsund og Holbæk 
kommuner, KL, Landboorganisationerne i Syddanmark, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, 
Heden og Fjorden, Landboforeningen Gefion, Sjællandske Familielandbrug samt lodsejere 
(f.eks. Arreskov Gods) det uhensigtsmæssigt, at vandløbene, der var målsat med en lempet 
målsætning i regionplanerne (C, D, E), nu er målsat til god økologisk tilstand i vandplanerne. 
Det vurderes, at det bliver uforholdsmæssigt dyrt at opnå en god økologisk tilstand i disse 
vandløb. 
 
Fredensborg Kommune mener ikke, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til de aktuelle 
forhold, og dermed potentialet, ved fastlæggelse af miljømålene. 
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Endelig foreslår Aarhus Kommune, at målsætningen ændres for de sommerudtørrende 
vandløb (målsat B0 i visse regionplaner), da disse kun vanskeligt kan leve op til god 
økologisk tilstand. 
 
Lolland Kommune foreslår, at kategorien: ”sommerudtørrede vandløb” indføres i 
vandplanerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
En række vandløb, der er målsat med en skærpet målsætning (A-målsætning) i amternes 
regionplaner, bl.a. på grund af forekomsten af arter og naturtyper, der typisk er omfattet af 
Habitatdirektivet, er målsat til god økologisk tilstand i vandplanerne. Som udgangspunkt har 
Naturstyrelsen vurderet, at god økologisk tilstand er tilstrækkeligt til at sikre gunstig 
bevaringsstatus for de pågældende arter og naturtyper. En nærmere vurdering vil blive 
foretaget, når kriterierne for gunstig bevaringsstatus endeligt er fastlagt. 
 
Omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne, er efter høringen justeret efter 
ensartede retningslinjer for hele landet. Ensretningen omfatter primært vandløb med lille 
naturværdi. Ændringen i afgrænsningen udelader vandløb beliggende i oplande mindre end 10 
km2, med mindre vandløbene har høj naturværdi (som udgangspunkt A- og B-målsatte 
vandløb i regionplanerne) eller allerede har opnået god økologisk tilstand vurderet på 
baggrund af faunaklassen (DVFI). For vandløb, der er udtørrer, er det konkret vurderet, om de 
kan forventes at leve op til god økologisk tilstand. 
 
Ønske om at forbedre tilstanden i vandløb med god tilstand 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs Kommune og Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ) nævner det forhold, at 
indsatsen i vandplanerne især er rettet mod at forbedre tilstanden i vandløbene fra faunaklasse 
4 til 5 og ikke fra faunaklasse 5 og 6 til en bedre tilstand, og foreslår i den forbindelse, at der 
sættes fokus på at opnå målene i de større værdifulde vandløb frem for vandløbsspidserne og 
vandløb med et ringere potentiale. 
 
Silkeborg Kommune påpeger, at der ofte kan opnås en stor effekt ved at gennemføre relativt 
små indsatser i vandløb, der allerede opfylder DVFI 5, hvorved tilstanden kan forbedres til 
DVFI 6 eller 7. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det primære formål med vandplanernes indsatsprogram er at sikre, at vandområderne i 
Danmark lever op til vandrammedirektivets mål om ”god økologisk tilstand”. Indsatserne 
med tilhørende finansiering er derfor målrettet de vandområder, der ikke opfylder miljømålet. 
For vandløb, der ikke er omfattet af indsatsprogramet, er vandplanerne ikke til hinder for, at 
kommunerne på eget initiativ og for egen finansiering gennemfører indsatser, der går videre 
end vandplanernes minimumskrav til miljøtilstand.  
 
Udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Flere kommuner, en række landbrugsorganisationer samt et antal lodsejere har fremsendt 
høringssvar vedr. udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.  
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Morsø Kommune, Lejre Kommune, Landboforeningen Limfjorden, Holstebro-Struer 
Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, Familielandbruget 
VEST-Jylland, Landboforeningen Centrovice, Holbæk Ålav og 4 lodsejere bemærker, at 
udpegningen af denne type af vandområder bør revurderes og kvalificeres, idet den 
nuværende udpegning ikke findes dækkende. 
 
Landbrug & Fødevarer påpeger, at der i vandplanerne kun i begrænset omfang er udpeget 
kunstige og stærkt modificerede vandløb, og finder det betænkeligt i lyset af, at størstedelen 
af vores vandløb tilhører afvandingssystemer, der er kunstige eller stærkt regulerede og 
indbyrdes afhængige for at sikre den nødvendige afvandingsfunktion. Landbrug & Fødevarer 
påpeger sammen med Holstebro-Struer Landboforening, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, 
Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland og 
en lodsejer, at ”EU-guidelines” på området åbner mulighed for en mindre restriktiv udpegning 
af de nævnte typer, og at der på tværs af landegrænserne er væsentlige forskelle, idet man i 
Tyskland har klassificeret 52 % af vandløbene som kunstige eller stærkt modificerede 
vandområder, mens der i Danmark kun er udpeget 3 %. 
 
Vallø Stift mener, at flere vandområder bør udpeges som stærkt fysisk modificerede. 
 
Syddjurs Kommune, Skive Kommune, Holstebro Kommune, Tønder Kommune, Landbo 
Nord, Heden og Fjorden, Lyngbro Bæk Landvindingslag og en lodsejer mener, at 
pumpekanaler, kanaler og grøfter, der er etableret i forbindelse med afvandingsformål, bør 
udpeges som kunstige eller stærkt modificerede vandområder eller helt udtages af 
vandplanerne, da disse vandområder ikke vil kunne opnå god økologisk tilstand selv med 
væsentlig indsats i forhold til vandkvalitet og forbedring af det fysiske miljø. Samtidig 
bemærkes det, at midlerne i stedet bør anvendes til indsats ved vandområder, hvor den 
miljømæssige gevinst er større. 
 
En række lodsejere mener, at vandløb på egne arealer er så regulerede, at de bør udpeges som 
stærkt modificerede vandløb. 
 
Fredericia Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune påpeger, at rørlagte 
vandløb under motorveje, bymæssig bebyggelse og anden infrastruktur, bør klassificeres som 
stærkt modificerede vandområder. 
 
Danmarks Naturfredningsforening skriver, at der kun i begrænset omfang bliver anvendt en 
udpegning af stærkt modificerede vandområder i vandplanerne, og områderne er ikke endeligt 
udpegede men kun foreløbigt identificerede. DN mener derfor ikke, vandplanernes 
anvendelse af stærkt modificerede områder er i fuld overensstemmelse med 
Vandrammedirektivet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Udpegningen af stærkt modificerede vandområder er introduceret i vandrammedirektivet i 
erkendelse af, at mange vandområder har fået ændret de fysiske forhold i en sådan grad, at 
vandområderne kun meget vanskeligt kan genoprettes med henblik på at opnå god økologisk 
tilstand. Her tænkes især på fysiske ændringer i forbindelse med udnyttelse af vandkraft, 
sikring af sejlads og godstransport og sikring af byområder mod oversvømmelse. 
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Som det påpeges af bl.a. Landbrug & Fødevarer, er en meget stor del af de danske vandløb 
regulerede i forbindelse med dyrkningen af de tilstødende jorde. Dette er dog ikke 
ensbetydende med, at de ikke vil kunne opfylde et mål om god økologisk tilstand.  
 
Mange af disse vandløb opfylder allerede i dag målet god økologisk tilstand, hvorfor de ikke 
udpeges som stærkt modificerede i henhold til EU’s retningslinjer for udpegning af stærkt 
modificerede vandområder. For de vandløb, der i dag ikke opfylder miljømålet, men hvor det 
fysiske potentiale er til stede i form af gode faldforhold m.v., vil miljømålet kunne opfyldes 
gennem en indsats i form af forbedret spildevandsrensning, mere skånsom vedligeholdelse og 
mindre restaureringstiltag i form af udlægning af sten og grus. Dette er bl.a. påvist i en række 
rapporter fra Danmarks Miljøundersøgelser.  
 
Hvor der i høringssvarene er bemærkninger til udpegningen af kunstige eller stærkt 
modificerede vandløb, har Naturstyrelsen i hvert enkelt tilfælde foretaget en konkret 
vurdering og evt. justeret udpegningen i forlængelse heraf. Dertil kommer, at der er foretaget 
en ensretning af omfangt af vandløb i vandplanerne således, at vandløb beliggende i oplande 
mindre end 10 km2 udelades, medmindre vandløbene har høj naturværdi eller allerede har 
opnået god økologisk tilstand.  
 
Det er påpeget i høringssvarene, at pumpekanaler, landindvindingslag, andre menneskeskabte 
vandområder og områder, hvor vandet må pumpes ud i havet, bør klassificeres som kunstige 
vandområder. Naturstyrelsen er enig i, at mange af disse vandområder bør udpeges som 
kunstige. Nogle af områderne er imidlertid oprindeligt naturlige vandløb, som er blevet fysisk 
modificeret, og disse udpeges derfor som stærkt modificerede vandområder. I det omfang, at 
der allerede findes en kvalitet i vandløbene, der svarer til god økologisk tilstand, skal målet 
med hensyn til faunaklasse dog sættes herefter, for ikke at forringe den nuværende tilstand, jf. 
EU’s retningslinjer. Naturstyrelsen har kvalificeret udpegningen af kunstige og stærkt 
modificerede vandløb og foretaget en justering, hvor det måtte være aktuelt.  
 
Tilsvarende er Naturstyrelsen enig i synspunktet, at rørlagte vandløb i bymæssig bebyggelse, 
under væsentlige vejanlæg og anden infrastruktur udpeges som stærkt modificerede 
vandområder, der ikke skal genåbnes, medmindre det kan foregå i et andet forløb, hvor det 
ikke er til samfundsmæssig gene. Naturstyrelsen har foretaget en kvalitetssikring af 
indsatserne ved denne form for rørlægninger. 
 
Naturstyrelsen er enig i, at afvandingssystemerne og grøfterne i de ydre koge i 
Tøndermarsken ikke har karakter af vandløb, og disse er derfor udpeget som kunstige 
vandområder. 
 
På baggrund af en række af de indkomne høringssvar og en fornyet gennemgang af flere 
vandløbsstrækninger, er der i vandplaner foretaget en opdatering af udpegningerne som stærkt 
modificerede vandområder og kunstige vandområder, således at flere vandløbsstrækninger nu 
er udpeget i disse kategorier. For så vidt angår de rørlagte vandløbsstrækninger, er der 
foretaget en væsentligt større udpegning af disse som stærkt modificerede. 
 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at EU's retningslinjer for udpegning af kunstige og stærkt 
modificerede vandområder er efterlevet i vandplanerne. 
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2.2.5 Målsætninger for spildevandsindsats 
Der er i alt modtaget 80 høringssvar vedrørende tidsfrister for så vidt angår 
spildevandsindsatsen i vandplanerne. De kommer fra følgende kommuner samt tilknyttede 
Forsyningsselskaber: Sønderborg, Sorø, Slagelse, Holstebro, Morsø, Lemvig, Mariagerfjord, 
Guldborgsund, Odsherred, Favrskov, Kalundborg, Stevns, Syddjurs, Roskilde, Greve, 
Helsingør, Thisted, Aabenraa, Næstved, Lolland, Faxe, Ringsted, Holstebro, Kolding, 
Bornholm, Ishøj, Lejre, Fredericia, Vallensbæk, Assens, Langeland, Svendborg, København, 
Næstved, Aalborg, Varde, Samsø, Hørsholm, Lemvig, Horsens, Odense, Kerteminde, 
Langeland, Sorø, Faxe, Aabenraa, Ringsted, Bornholm, Lolland, Morsø, Kolding, 
Guldborgsund, Odsherred, Mariager Fjord, Rebild, Hillerød, Syddjurs, Vordingborg, Esbjerg, 
Vejen, Haderslev, Kerteminde, Vordingborg, Frederikssund, Hjørring, Viborg, Halsnæs, 
Rødovre, Tårnby, Lyngby – Tårbæk, Hvidovre, Favrskov, Tønder, Slagelse, Sønderborg, 
Faaborg-Midtfyn, Vejle, Assens, Nyborg, Randers. Endvidere har DANVA og Kommunernes 
Landsforening (KL) fremsendt bemærkninger vedrørende tidsfrister. 
   
Baseline 
Ved baseline forstås den spildevandsindsats kommunerne som følge af andre beslutninger end 
vandplanerne forventes at gennemføre frem til 2015. For spidlevand omfatter baseline 
primært indsatsen over for den spredte bebyggelse. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Følgende 23 kommuner samt forsyningsselskaber angiver, at de ikke kan nå baseline: 
Sønderborg, Sorø, Slagelse, Holstebro, Morsø, Lemvig, Mariagerfjord, Guldborgsund, 
Odsherred, Favrskov, Kalundborg, Stevns, Syddjurs, Roskilde, Greve, Helsingør, Thisted, 
Aabenraa, Næstved, Lolland, Faxe, Ringsted og Holstebro.  
 
Følgende 9 kommuner har bemærket, at de kan nå de forudsatte baseline indsatser, det drejer 
sig om: Kolding, Bornholm (ingen udpeget), Ishøj, Lejre, Fredericia, Vallensbæk, Assens, 
Langeland og Svendborg.   
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Sideløbende med den offentlige høring af vandplanerne, har der været nedsat en 
arbejdsgruppe med deltagelse af KL og Miljøministeriet, der har analyseret 
spildevandsindsatsen beskrevet i udkast til vandplanerne. Arbejdsgruppen har dels 
konsolideret antallet af ejendomme i det åbne land i baseline (dvs. den manglende 
gennemførelse af indsatsen jf. lov nr. 325 fra 1997 om forbedret spilevandsrensing for den 
spredte bebyggelse), der skal have forbedret spildevandsrensning, revurderet 
enhedsomkostningerne til virkemidlerne samt opstillet scenarier for gennemførelsen af 
indsatsen over én eller flere planperioder. 
 
Af arbejdsgruppens notat fremgår, at der i forhold til baselineindsatsen fortsat udestår 
forbedring af spildvandsrensning for 49.000 – 61.000 ejendomme. Der er en betydelig 
usikkerhed knyttet til opgørelser af antal ejendomme, hvilket skyldes kvaliteten af data i 
kommunernes BBR register (Bygnings- og boligregistret). Den seneste opdaterede BBR 
opgørelse viser et efterslæb for ca. 43.000 ejendomme. Dog forventes der på baggrund af 
ovennævnte arbejdsgruppes arbejde, at der reelt er et efterslæb på flere ejendomme. 
 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 29

Ifølge arbejdsgruppens opgørelse er de 10 kommuner med det største antal ejendomme i 
baseline: Holbæk, Lolland, Guldborgsund, Næstved, Slagelse, Vordingborg, Slagelse, Faxe, 
Gribskov og Kalundborg, baseret på både en rundspørge til kommunerne og BBR registret. 
 
På baggrund af arbejdgruppens anbefalinger og de modtagne høringssvar er gennemførelsen 
af indsatsen for den spredte bebyggelse justeret. Den besluttede gennemførelsestakt for 
indsatsen overfor spredt bebyggelse fremgår af bilag 2 i vandplanerne. Justeringen betyder at 
der gennemføres en rensningsløsning for ca. mindst 38.000 ejendomme i spredt bebyggelse i 
første planperiode. Der er valgt en ensartet gennemførelsestakt for alle kommuner på 5 
forbedrede jendomme/1.000 indbyggere i kommunen/år, hvor der tages højde for den enkelte 
kommunes indbyggertal og indsatsens omfang.  
 
Tidsfristforlængelse for spildevandsindsatsen 
Sammenfatning af høringssvar 
I alt 46 kommuner samt forsyningsselskaber har angivet, at de ønsker tidsfristforlængelse for 
spildevandsindsatserne. Begrundelsen for kommunernes ønsker er der nærmere redegjort for i 
følgende afsnit. 
 
Følgende 9 kommuner angiver, at de ikke kan nå indsatserne i 1. planperiode, idet indsatserne 
mht. bassinudbygning er meget omkostningstunge, eller at de som alternativ har valgt 
(separat)-kloakering: København, Næstved; Aalborg (færdig om 5-8 år), Varde, Samsø, 
Hørsholm, Lemvig, Horsens og Odense 
 
Følgende 13 kommuner kan ikke nå indsatsen med hensyn til spredt bebyggelse og foreslår 
indsatserne udskudt til næste planperiode: Kerteminde, Langeland, Sorø, Faxe, Aabenraa, 
Ringsted, Bornholm, Lolland (detaljeret tidsplan), Morsø (henviser til arbejdsgruppe), 
Kolding (ønsker en revurdering), Guldborgsund, Odsherred (ønsker arbejdsgruppens notater 
indarbejdet) og Mariagerfjord 
 
Følgende 19 kommuner / forsyningsselskaber ønsker udskydelse af tidsfristen og anfører at 
det er kort tid og en teknisk-økonomisk stor opgave: Rebild (som ønsker frist til 2027), 
Hillerød, Syddjurs, Vordingborg, Esbjerg, Kerteminde, Vordingborg, Frederikssund, 
Hjørring, Viborg, Halsnæs, Rødovre, Tårnby, Hvidovre, Favrskov (har fremsendt detaljeret 
plan), Tønder, Haderslev, Vejen, Slagelse, Sønderborg og Faaborg-Midtfyn.  
 
Følgende 4 kommuner tager forbehold og er usikre på, om de kan nå at gennemføre 
indsatserne i 1. planperiode: Vejle, Assens, Nyborg og Randers. 
 
DANVA og KL anfører at tidsplanen er skredet i forhold til implementering af 
vandrammedirektivet. Det betyder at vandselskaberne og kommunerne ikke får den 
nødvendige tid til at gennemføre opgaverne i den 1. planperiode.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For den spredte bebyggelse er vandplanerne baseret på, at den planlagte indsats jf. lov nr. 325 
fra 1997 om spildevandsrensning i det åbne land skal gennemføres. En del af denne indsats 
(baseline) er dog ikke realiseret. En arbejdsgruppe om spildevandsindsatsen har været nedsat i 
høringsperioden. Baseret på denne arbejdsgruppes rapportering vurderes det realiserbart for 
alle kommuner at gennemføre 5 påbud/kloakeringer /1.000 indbyggere i kommunen/år. Med 
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dette indsatskrav tages der ved fastlæggelse af krav til indsatsen i de enkelte kommuner både 
højde for kommunens størrelse og indsatsens omfang.  
 
For den supplerende indsats, dvs. nye ejendomme i vandplanerne vurderes der behov for 1-2 
år til planlægning af denne indsats, hvorfor den kan iværksættes fra 2013/2014. Der er ud fra 
disse forudsætninger i vandplanernes bilag 2 for hver kommune fastlagt den samlede 
minimumsindsats i første vandplanperiode. 
 
Opgørelsen af den udestående del af baseline er baseret på tilgængelige BBR-oplysninger, og 
derfor er det reelle antal formodentlig højere. Samlet omfatter indsatsen for forbedret rensning 
fra den spredte bebyggelse i første planperiode mindst ca. 38.000 ejendomme, heraf er ca. 
35.000 baseline indsats og ca. 3.000 ejendomme i den supplerende indsats. 
 
Der er vurderet behov for en supplerende indsats for 820 regnbetingede overløb og 52 
renseanlæg. Indsatsen skal fordeles over to planperioder, idet perioden 2012-2013 afsættes til 
den overordnede planlægning. Ud fra denne forudsætning skal der gennemføres indsats for 
330 regnbetingede overløb og 35 renseanlæg i første planperiode. Indsats for 490 regnvands-
overløb og 17 renseanlæg udskydes til 2. vandplanperiode.  
 
Udskydelserne af spildevandsindsatserne begrundes med, at det ikke er vurderet at være 
praktisk realiserbart og er forbundet med store anlægsomkostninger at gennemføre hele den 
krævede indsats i første planperiode. Dette skyldes blandt andet at den aktuelle indsats i den 
spredte bebyggelse skal kompensere for et efterslæb i den hidtidige kommunale indsats. 
Endvidere er der ikke i alle kommuner administrativ og praktisk kapacitet til at gennemføre 
den fulde indsats i første planperiode. 
 
Jf. rapport fra arbejdsgruppen om spildevand er den maksimale påvirkning af 
spildevandsforsyningernes spildevandstakster 12% ved fordeling af indsatsen over 2 
planperioder. Dette vurderes at være et overkantsskøn, da spildevandsindsatsen er nedjusteret 
som følge af høringssvar, nye data og harmonisering af vandløbskarakteriseringen. 
 
2.2.6 Målsætninger for grundvandsindsatsen 
Der er i alt modtaget 37 høringssvar om miljømål for grundvand. De kommer fra følgende 
kommuner og regioner: Allerød, Assens, Billund, Favrskov, Guldborgsund, Hjørring, 
Kerteminde, Kolding, Køge, Middelfart, Norddjurs, Næstved, Odsherred, Randers, Ringsted, 
Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Struer, Tønder, Vejen, Vejle, Viborg, Vordingborg, 
Aalborg og Region Nordjylland. 
 
Desuden har følgende organisationer sendt høringssvar: KL, Bæredygtigt Landbrug, 
Danmarks Naturfredningsforening, Gudenåkomiteen, Københavns Energi, Svendborg Vand 
A/S og Svendborg Spildevand A/S, Vandcenter Syd og Vandrådet i Skanderborg Kommune  
 
Endelig har Finn Frogne sendt et høringssvar. 
 
Generel og målrettet regulering 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg, Skanderborg, Viborg, Randers, Ringsted, Næstved og Aalborg kommuner samt 
Københavns Energi, Vandrådet i Skanderborg Kommune og Gudenåkomiteen mener, at den 
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generelle regulering ikke er tilstrækkelig til at grundvandsforekomsterne kan opnå god 
tilstand, samt at den målrettede indsats i indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse heller ikke 
er tilstrækkelig, da indsatsen kun sker i områder der kan relateres til eksisterende 
vandforsyningsanlæg. Københavns Energi, Skanderborg, Viborg, Ringsted, Næstved og 
Aalborg kommuner mener, at vandværkernes muligheder for indsatser ikke er forbedrede med 
baggrund i Vandsektorlovens prisloft.  
 
KL bemærker, at med planerne risikerer kommunerne at få væsentlige problemer med at sikre 
rent grundvand i fremtiden, fordi virkemidlerne på grundvandsområdet ikke er tilstrækkelige 
og fordi indsatsen tilsyneladende udskydes til efter 2015. KL vil kraftigt anbefale, at 
kommunerne får mulighed og hjemmel til at sikre grundvandsbeskyttelse – enten i 
kommuneplanerne eller i vandhandleplanerne. 
 
Vandrådet i Skanderborg Kommune spørger, hvordan monitering og supplerende beskyttelse 
forventes at skulle ske i den øvrige del af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser?  
Danmarks Naturfredningsforening, Køge Kommune og Struer Kommune finder, at der i 
vandplanerne bør fastsættes konkrete, bindende kvalitetsmål og ikke som i indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse, hvor indsatserne bygger på frivillige aftaler. 
 
Hjørring Kommune mener, at indsatsplaner for grundvand ikke kan sikre målopfyldelse for 
kemisk tilstand, når planerne kun omfatter en lille del af grundvandsressourcen. Hjørring 
Kommune spørger, om der så ikke kan tillades landbrugsdrift over hele 
grundvandsforekomsten, og om der er hjemmel til dette. 
 
Vejle Kommune finder, at der mangler at blive taget stilling til, hvordan man godskriver tiltag 
i indsatsplaner for grundvand, der bidrager til at nå miljømålene.  
 
Danmarks Naturfredningsforening finder, at der skal være fokus på især de landbrugsmæssige 
aktiviteter, som foregår over grundvandsforekomsterne. 
 
Københavns Energi, Ringsted Kommune og Næstved Kommune savner krav til indsats over 
for ringe tilstand i grundvandsforekomsterne, samt en målrettet beskyttelsesindsats over for 
terrænnæregrundvandsforekomster, der er grundlaget for vand til naturen samt vand der 
infiltreres til de regionale grundvandsforekomster. 
 
Guldborgsund Kommune bemærker, at kommunen kun har begrænsede muligheder for at 
påvirke udviklingen af grundvandets kvalitet og har f.eks. ingen beføjelser til at gribe ind 
overfor lovlig anvendelse af sprøjtemidler eller gødningsanvendelse. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Målopfyldelse af kemisk tilstand, hvad angår grundvandets benyttelse som drikkevand, sker i 
de kommunale indsatsplaner for grundvand samt ved den generelle miljøregulering. 
Indsatsplanerne udføres i de områder indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser 
(OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD, hvor der er behov 
for en særlig indsats til sikring af drikkevandsinteresserne. Ved aflevering af Naturstyrelsens 
statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning til kommunerne, der skal bruges af 
kommunerne til at udarbejde indsatsplaner, kan Naturstyrelsen udpege indsatsområder med 
hensyn til nitrat. Denne indsats skal forbedre hele grundvandsforekomstens 
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drikkevandskvalitet, i den del der ligger indenfor Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD. 
 
Indsatser i medfør af bekendtgørelse nr. 1430 om indsatsplaner er ikke begrænset til arealer i 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger, hvis dette areal ikke er tilstrækkeligt til at 
sikre drikkevandsinteresserne inden for OSD. 
 
Mht. pesticider sker indsatsen ved den generelle regulering og godkendelse af disse, og på 
nuværende tidspunkt ikke ved udpegning af særligt følsomme områder med hensyn til 
pesticider.  
 
Den generelle miljøregulerings virkning vil blive overvåget i det statslige 
overvågningsprogram og kan ændres på baggrund af overvågningens resultater. 
 
Nitratudvaskning 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune finder, at da udvaskning af nitrat er større end 50 mg/l, og da nitraten 
ikke fjernes på vej ned i grundvandet, kan der i fremtiden ikke indvindes drikkevand på 
Djursland.  
 
Gudenåkomiteen finder, at kravet om maksimalt 50 mg/l udvasket nitrat ikke kan overholdes 
med de gældende regler og retningslinjer for at godkende husdyrbrug. Silkeborg Kommune 
vurdere, at i områder udenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser samt 
indvindingsoplande, kan kravet om maksimalt 50 mg/l udvasket nitrat ikke overholdes.  
 
Randers, Silkeborg og Kolding kommuner finder, at kravet om maksimalt 50 mg/l udvasket 
nitrat ikke kan overholdes med de gældende regler for at godkende husdyrbrug. Den 
geologiske kortlægning vil antagelig vise, at betydelige arealer i Randers Kommune er 
nitratsårbare, og der kan med den nuværende lovgivning ikke iværksættes tilstrækkelig 
beskyttelse af grundvandet, der sikrer vandplanernes kvalitetsmål. Kolding Kommune mener, 
at udvaskning af nitrat over 50 mg/l til de terrænnære grundvandsforekomster vil påvirke 
enkeltindvindere, der ikke har mulighed for at tilslutte sig vandværk. 
 
Vejen Kommune mener, der bør ske en målrettet indsats overfor nitrat, da man i analyser fra 
1988-2007 ikke har kunnet påvise et signifikant fald i nitratindholdet. 
 
Favrskov Kommune mener, det er problematisk, at der ikke er sammenhæng mellem 
Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI) og områder udpeget med dårlig kemisk tilstand, 
hvilket lokalt vil give anledning til en del forvirring og besværliggøre kommunens 
kommunikation med interessenterne i forbindelse med indsatsplanlægningen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Målopfyldelse af kemisk tilstand hvad angår grundvandets benyttelse som drikkevand sker 
bl.a. i de kommunale indsatsplaner for grundvand. Indsatsplanerne udføres indenfor Områder 
med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
udenfor OSD. Kommunerne udarbejder indsatsplaner på baggrund af den statslige 
afgiftsfinansierede grundvandskortlægning af ovennævnte områder og inden for områder, som 
er udpeget af Naturstyrelsen som indsatsområder med hensyn til nitrat. Der skal derfor ikke 
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ske en yderligere indsats på hele grundvandsforekomstens areal, men kun hvor den er særlig 
sårbar og hvor der er behov for en særlig indsats til sikring af nuværende og fremtidige 
drikkevandsinteresser mod nitratforurening.  
 
I forhold til vandplanerne indgår tilladelser og godkendelser af husdyrbrug som bidrag til 
opfyldelse af planernes mål ved overholdelse af det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i 
medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vandplanerne giver derfor ikke i sig selv 
anledning til en skærpelse af de beskyttelsesniveauer, der fremgår af bekendtgørelsen. 
 
Reduktion af vandføring i vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Københavns Energi finder ikke, at der er dokumenteret sammenhæng mellem kravet til 
faunaklasser, og at vandføring kun må reduceres med en vis procent. Desuden finder 
Københavns Energi og Vandcenter Syd, at kravene på hhv. 5 og 10-25 % for maksimal 
reduktion af vandføringen ved vandindvinding er forældede. Middelfart Kommune mener, at 
kvantitative miljømål for, at indvinding ikke må påvirke vandføring i vandløb over hhv. 5 % 
og 10-25 % af oprindelig vandføring ikke tager højde for, at nogle vandløb hverken tåler 5, 10 
eller 25 % reduktion i absolutte mængder. 
 
Kolding Kommune spørger, om det er kommunen, der skal vurdere, om der kan accepteres en 
højere procentvis påvirkning end de hhv. 5 og 10-25 % påvirkning af vandløb, jf. 
vandplanernes kapitel 1.2.5. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen er opmærksom på de begrænsninger, der er i anvendelsen af kravene til 
reduktion af vandføring i vandløb. Det vurderes imidlertid, at det er det bedste eksisterende 
grundlag. I rapporterne for ”Arbejdsgruppe om balance mellem vandforekomster og 
vandindvinding til markvanding” og ”Arbejdspapir om vandindvinding i hovedstadsregionen” 
konkluderes, at beregningerne er et fint screeningsværktøj, men at der kan laves mere 
detaljerede undersøgelser ved konkret kommunal sagsbehandling. En mere detaljeret model 
vil ikke kunne ændre på kravet til vandføringen i vandløbene, men kun på hvordan målet 
opnås. Arbejdsgrupperne anbefaler en forbedring af beregningsmetoden frem mod næste 
vandplan. 
 
Indsatsen for terrestriske naturtyper 
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg Kommune ønsker en konkretisering af, hvad der menes med indsatsen overfor 
grundvandets kvantitative påvirkning af terrestriske naturtyper, og om det er kommunens 
ansvar at foretage en vurdering af indvindingens påvirkning af terrestriske naturtyper eller 
blot tilvejebringe viden om grundvandets kvantitative påvirkning.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Kommunerne er vandforsyningsmyndighed ifølge vandforsyningsloven. Det betyder at 
kommunerne giver tilladelser til vandindvinding ud fra en opgørelse af 
grundvandsressourcens størrelse og ud fra en vurdering af, om indvindingen påvirker den 
langsigtede grundvandsdannelse samt vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper. 
Der foreligger imidlertid ikke tilstrækkelig viden og beregningsmetoder til at kunne vurdere 
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eller beskrive kvantitativ kontakt mellem grundvand og overfladevand for disse naturtyper. På 
den baggrund har det været nødvendigt at udskyde tidsfristen for målopfyldelse. 
 
Husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau 
Sammenfatning af høringssvar 
Tønder Kommune spørger, på baggrund af vandplanernes retningslinje 42, om 
husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau er tilstrækkeligt i forhold til nitratudvaskning 
til grundvandet, da beregningerne bygger på simple og forældede data. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen vurderer, at beregningsgrundlaget er tilstrækkeligt til en generel 
miljøregulering af udvaskning af nitrat til grundvandet. I indsatsområder med hensyn til nitrat 
har man yderligere i den statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning foretaget en 
detaljeret kortlægning af sårbarheden og forureningsbelastningen mht. nitrat i grundvandet. På 
den baggrund skal kommunerne udføre en specifik indsats til sikring af 
drikkevandsinteresserne. 
 
 I forhold til vandplanerne indgår tilladelser og godkendelser af husdyrbrug som bidrag til 
opfyldelse af planernes mål ved overholdelse af det beskyttelsesniveau i forhold til 
nitratudvaskning til grundvandet, der er fastlagt i medfør af 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Sammenhæng mellem overfladevand og grundvand 
Sammenfatning af høringssvar 
Ringsted Kommune mener, at det er problematisk, at vandplanerne sætter kvantitative 
miljømål for grundvandets påvirkning af overfladevand, som generelt ikke kan vurderes, og at 
vandplanerne ikke tager tydelig konsekvens af manglen på kemiske miljømål for 
grundvandets påvirkning af overfladevand. Norddjurs Kommune finder det betænkeligt, at der 
for Djursland regnes på en kvantitativ sammenhæng mellem grundvand og overfladevand, 
men ikke på en kemisk sammenhæng. Gudenåkomiteen mener, at der er tilstrækkelig viden til 
rådighed til at foretage en rimelig opgørelse af den kvantitative påvirkning af 
grundvandsforekomsterne. 
 
Aalborg Kommune finder, at vandplanerne, jf. kapitel 8 i Miljøvurdering af vandplan, skal 
indeholde bindende mål og tidsfrister, hvilket ikke er tilfældet for de nuværende kvantitative 
og kemiske mål. Endvidere er der ikke opstillet krav for, hvornår afhjælpende aktiviteter skal 
sættes i værk. Aalborg Kommune finder, at indsats for reduktion af påvirkning af 
grundvandsforekomster skal ske i første planperiode. Odsherred Kommune finder, at der 
savnes en udredning af, hvilke vandafhængige, terrestriske naturtyper, der påvirkes af 
vandindvinding, til brug når kommunerne giver tilladelser til vandindvinding.  
 
Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S savner en køreplan fra statens side af, 
hvordan acceptabel vandløbspåvirkning fastlægges og finansieres inden 2015, herunder at der 
afsættes midler til at kortlægge kvantitativ tilstand og acceptable vandløbspåvirkninger. Der 
ønskes en fokus på både forsyningsmæssige og miljømæssige aspekter af alternativer til den 
nuværende vandindvinding. 
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Naturstyrelsens bemærkninger  
Med hensyn til kvantitativ påvirkning fra grundvandet til søer og vandafhængige, terrestriske 
naturtyper, kvantitativ påvirkning af den langsigtede grundvandsdannelse, samt kemisk 
påvirkning fra grundvandet til vandløb, søer og vandafhængige, terrestriske naturtyper har 
vandplanerne generelt ingen miljømål, da der på nuværende tidspunkt mangler viden om 
påvirkningerne. Frem mod anden planperiode vil Naturstyrelsen søge at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt vidensgrundlag. Med hensyn til kvantitativ påvirkning af vandløb er der sat 
miljømål, hvor data og beregninger skønnes tilstrækkeligt gode. For den kemiske påvirkning 
af selve grundvandsforekomsten er der sat miljømål i forhold til kvalitetskrav for drikkevand, 
da disse krav er velunderbyggede og landsdækkende. 
 
Manglende fremtidigt drikkevand 
Sammenfatning af høringssvar 
Randers Kommune bemærker, at kommunens fremskrivning af vandforbruget i 2021 viser, at 
drikkevandsressourcen i kommunen ikke er tilstrækkelig, hvis ikke kommunen kan få vand 
fra nabokommuner. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Det anbefales, at forsyning til kommunernes nuværende og fremtidige behov for drikke- og 
industrivand planlægges på tværs af kommunegrænser, i overensstemmelse med 
vandforsyningsloven, da vandmængderne kan være fordelt uhensigtsmæssigt i forhold til 
administrative grænser. 
 
Miljømål sat i forhold til kvantitativ tilstand 
Sammenfatning af høringssvar 
Køge Kommune foreslår, at den kvantitative tilstand kun sættes i forhold til mål om 
vandbalancen og saltvandsindtrængning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Miljømål for grundvand, som de fremgår af vandplanerne, er fastsat på baggrund af 
retningslinjerne i EU’s vandrammedirektiv og grundvandsdirektiv. Det fremgår af 
direktiverne, at en række forskellige kvalitetsparametre skal indgå ved fastsættelse af kriterier 
for ”god kvantitativ tilstand”.  
Vandbalance og saltvandsindtrængning er væsentlige parametre, men også en vurdering af 
f.eks. påvirkning af overfladevand og naturområder, der står i forbindelse med pågældende 
grundvandsforekomst, skal lægges til grund. 
 
Fremskaffelse af manglende viden 
Sammenfatning af høringssvar 
Ringsted, Assens, Næstved og Vordingborg kommuner finder, at det skal fremgå af 
vandplanerne, hvordan der skaffes den manglende viden om kvantitativ og kemisk tilstand i 
grundvandsforekomsterne. Kerteminde Kommune finder, at der mangler forståelse af 
interaktion mellem grundvand og overfladevand, hvilket der ikke i vandplanerne er afsat 
penge til. Vordingborg Kommune anbefaler, at vandplanen fastlægger retningslinjer for 
indsamling af ny viden i forbindelse med vandindvindingstilladelser i den nuværende 
planperiode. 
 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 36

Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen vil til den kommende vandplan vurdere vidensgrundlaget omkring kontakt 
mellem grundvand og overfladevand, herunder hvordan ny viden fremskaffes. 
 
Miljømål for beskyttelse af drikkevandsforekomster 
Sammenfatning af høringssvar 
Ringsted Kommune finder, at næste vandplan bør have tydelige mål for beskyttede 
drikkevandsforekomster. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Miljømål for de beskyttede drikkevandsforekomster forventes varetaget gennem den generelle 
miljøregulering og gennem indsatserne i de kommunale indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse. 
 
Ønsker om tærskelværdier 
Sammenfatning af høringssvar 
Region Nordjylland bemærker, at for nitrat, klorid og pesticider bruges Grundvandsdirektivets 
kvalitetskrav som tærskelværdier, og for de øvrige stoffer benyttes kvalitetskrav til 
drikkevand som tærskelværdier. Region Nordjylland foreslår, at de omfattede stoffer og deres 
tilhørende kvalitetskrav anføres i tabel i planen sammen med nitrat, klorid og pesticider. Det 
er ligeledes anført, at der ikke fastsættes tærskelværdier for naturligt forekommende stoffer og 
”øvrige stoffer”. Det bør som følge heraf præciseres i en tabel eller i et bilag, hvilke stoffer 
der er tale om. Det fremgår, at der for grundvandsforekomster, der anses for truede skal 
identificeres væsentlige og vedvarende stigninger af koncentrationer af forurenende stoffer og 
grupper af forurenende stoffer. Region Nordjylland opfordrer til, at regionens data og viden 
om forurenede lokaliteter og miljøfremmede stoffer inddrages i det videre arbejde med 
vandplanerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Kun for nitrat og pesticider bruges Grundvandsdirektivets kvalitetskrav, men for klorid bruges 
danske kvalitetskrav til drikkevand. Der er som udgangspunkt i vandplanerne ikke anført, 
hvilke stoffer og forhold der ikke er sat miljømål for, da dette vil gøre planerne meget 
omfattende. Der kan i øvrigt henvises til Retningslinjerne for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer, der er en del af materialet til høringen. Regionernes data, der kan trækkes 
på landsdækkende databaser, indgår i vandplanerne. 
 
Hyppighed af stoffers fund 
Sammenfatning af høringssvar 
Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S finder, at der mangler en beskrivelse af, 
hvor hyppigt f.eks. miljøfremmede stoffer skal optræde, for at en forekomst er ringe, da selv 
få påvisninger af et stof kan gøre en forekomst ringe. Der bør foretages en mere kvalitativ 
vurdering, hvor enkelte påvisninger over tærskelværdierne ikke gør en forekomst ringe. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
I vandrammedirektivet og grundvandsdirektivet findes retningslinjer for, hvordan 
Naturstyrelsen ved udarbejdelse af vandplanerne skal vurdere fund af miljøfremmede stoffer 
ved vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand. Disse retningslinjer, som tager 
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højde for, at der kan forekomme isolerede påvisninger af miljøfremmede stoffer i store 
grundvandsforekomster, er lagt til grund ved fastsættelse af god kemisk tilstand. 
 
Miljømål for overudnyttelse af grundvandsforekomster 
Sammenfatning af høringssvar 
Slagelse Kommune finder det vanskeligt at vurdere, om miljømål om indvinding af 35 % af 
det dannede grundvand er realistisk i forhold til resultater fra de modelværktøj der skal bruges 
til at afgøre om målet opfyldes. Allerød Kommune finder, at behovet for vandindvinding i 
Nordsjælland er så stort, at det er urealistisk med et mål om højest at indvinde 35 % af 
grundvandsdannelsen. 
 
Vandcenter Syd, Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S finder, at fastsættelse af 
acceptabel indvinding på 35 % af grundvandsdannelsen bygger på tradition frem for konkret 
viden om vandindvindingens påvirkning af vandløbene. Svendborg Vand A/S og Svendborg 
Spildevand A/S mener, at beregningerne er foretaget, som om grundvandsforekomsterne er et 
lukket system, samt at procentværdierne for acceptabel påvirkning af vandføringen er 
forældede og ikke afspejler en sammenhæng mellem vandføring og biologisk tilstand. 
Undersøgelserne bør tage udgangspunkt i lokale forhold. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Miljømålet, om at indvindingen som udgangspunkt ikke må overstige 35 % af 
grundvandsdannelsen, er ikke sat i relation til vandløb, men ud fra vandrammedirektivets krav 
om at indvindingen ikke må overstige den langsigtede grundvandsdannelse. Alle beregninger 
er foretaget ved hjælp af en strømningsmodel, og er derfor beregnet som et åbent system med 
kontakt til dræn, vandløb, søer havet, andre grundvandsforekomster mm. 
 
Naturstyrelsen er opmærksom på de begrænsninger, der er i anvendelsen af modellen. Det 
vurderes imidlertid, at det er den bedste eksisterende metode. I rapporten ”Arbejdspapir om 
vandindvinding i hovedstadsregionen” konkluderes, at beregningerne kan anvendes som 
screeningsværktøj, men at der kan laves mere detaljerede undersøgelser ved konkret 
kommunal sagsbehandling. Arbejdsgrupperne anbefaler en forbedring af beregningsmetoden 
frem mod næste vandplan. 
 
Valg af stoffer med tærskelværdier 
Sammenfatning af høringssvar  
Slagelse Kommune finder det uklart, hvorfor der for visse miljøfarlige og naturligt 
forekommende stoffer kun er fastsat tærskelværdier for enkelte stoffer, samt urealistisk at alle 
analyser for klorid skal være under 250 mg/l for at opnå god kemisk tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Der er sat tærskelværdier for de miljøfremmede stoffer, der kunne identificeres som forhøjede 
koncentrationer på grund af menneskeskabt forurening. Klorid over 250 mg/l i en 
grundvandsforekomst indikerer, at grundvandet er påvirket af menneskelig aktivitet. Da der 
ikke sker væsentlig fjernelse af klorid på vandværkerne, lægges de 250 mg/l til grund, da 
overskridelse af denne værdi vil true anvendelse til drikkevandsforsyning. 
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Manglen på forventet god kemisk tilstand i 2015 
Sammenfatning af høringssvar  
Kerteminde Kommune finder, at der mangler præcisering af, at grundvandet ikke forventes at 
opnå god kemisk tilstand inden 2015. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Der mangler viden om grundvandets kemiske påvirkning af overfladevand. Endvidere vil den 
tid, som grundvandet er om at blive dannet, betyde, at indsatser nu først vil kunne spores i 
grundvandet efter 2015. 
 
Krav om nitrat i drikkevand 
Sammenfatning af høringssvar  
Bæredygtigt Landbrug finder, at vandkvaliteten inden gennemførelsen af vandplanerne 
allerede er under 50 mg/l, hvilket er kravet til rent grundvand. Det kan derfor ikke være af 
hensyn til krav i vandrammedirektiv eller anden fællesskabslovgivning vedrørende 
beskyttelse af vand, at der med vandplanerne indføres store begrænsninger for mange 
landbrugsejendomme som i forvejen ikke overskrider grænseværdien på 50 mg/l. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
I første vandplanperiode er tilstandsvurderingen for grundvandsforekomsterne alene vurderet i 
forhold til de 50 mg/l, som er drikkevandskvalitetskravet. I efterfølgende vandplanperioder vil 
det blive vurderet, om der skal anvendes lavere kvalitetskrav for nitrat, af hensyn til 
overfladevand og natur. Dette hensyn kan medføre, at nitratindholdet skal reduceres til under 
50 mg/l. Der er dog ikke i første planperiode fremsat et supplerende indsatsbehov overfor 
nitrat, udover drikkevandskvalitetskravet, som vurderes varetaget gennem den grundlæggende 
og målrettede grundvandsbeskyttelse, der foretages i Danmark. 
 
Separate vandledninger for drikke- og industrivand 
Sammenfatning af høringssvar  
Finn Frogne finder, at man bør opsamle regnvand og bruge det som industri- og ikke-
drikkeligt vand i husholdninger, efter behov suppleret med søvand og forurenet grundvand. 
Rent grundvand føres i separate rør frem som drikkevand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Separate vandledninger til drikkevand og andet vand er en løsning med meget store 
anlægsmæssige og økonomiske omkostninger. Løsningen vil ikke forhindre forurening af 
drikkevand, da begge typer vand skal tages fra de samme grundvandsforekomster, der, ud 
over de nuværende forureningskilder, kan blive tilført forurening fra det ikke-drikkelige 
ledningssystem. Supplering med søvand kan give dyrt og klorsmagende drikkevand, og kan 
desuden være i strid med Vandrammedirektivets miljømål om ikke at påvirke søerne. 
 
Formulering af miljømål 
Sammenfatning af høringssvar  
Billund Kommune finder, at vandplanernes udsagn om at ”miljømål fastsættes, så drikkevand 
ikke forringes væsentligt....og omfanget af behov for rensning på vandværker reduceres” 
strider imod hinanden.  
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Naturstyrelsens bemærkninger  
Vandplanernes tekst er: ”Desuden sættes miljømål, så grundvandsforekomsternes brug til 
drikkevand ikke forringes væsentligt og så omfanget af behov for rensning på vandværker 
reduceres.” Det er således grundvandet, der bruges til drikkevand, der ikke må forringes 
væsentligt, og ikke miljømål for drikkevandet på vandværket, der opstilles. Samtidig med 
dette skal miljømålene også nedbringe behovet for rensning, f.eks. udvidet vandbehandling. 
 
2.2.7 Målsætninger for søindsatsen 
Der er i alt modtaget 62 høringssvar vedrørende miljømål og indsatprogram for søer. De 
kommer fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Aqua og fra følgende 26 kommuner: 
Assens, Faaborg-Midtfyn, Gribskov, Hvidovre, Halsnæs, Haderslev, Helsingør, Hvidovre, 
Herning, Ikast-Brande, Langeland, Lemvig, Mariagerfjord, Odsherred Randers, Slagelse, 
Struer, Silkeborg, Furesø, Svendborg, Sorø, Thisted, Vejle, Vordingborg, Ærø og Aalborg 
samt Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen.  
 
Desuden har følgende 13 organisationer indsendt høringssvar vedrørende dette emne: 
Landbrug og Fødevarer, Landboforeningen Limfjord, Nordjysk Landbrug, Det Økologiske 
Råd, Biologisk Forening for Nordjylland, Danmarks Naturfredningsforening og 
lokalafdelinger i Albertslund, Helsingør, Ringkøbing-Skjern, Vejle, DN Samråd Nordjylland, 
og Varde, samt fra Morud Lystfiskerforening. Endelig er der modtaget høringssvar fra 1 
erhvervsvirksomhed, Brahetrolleborg Skov og Landbrug samt Gunver Bennekou og Henrik 
Laursen vedr. dette emne. 
 
Tilstandsparametre og fastlæggelse af miljømål  
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Kommune, Langeland Kommune, DTU Aqua og Morud Lystfiskerforening finder det 
problematisk, at kun klorofylkoncentration er anvendt som kvalitetsparameter, og foreslår 
andre forhold inddraget, herunder fisk, vegetation og smådyrsfauna. 
 
Haderslev Kommune og Gunver Bennekou mener, at kravet til klorofylkoncentration for 
målsætningen god økologisk tilstand ikke lever op til Vandrammedirektivet, idet værdien er 
sat alt for højt i forhold til definitionen: en svag afvigelse fra referencetilstanden.  
 
Haderslev Kommune, Det økologiske råd og DN Ringkøbing-Skjern og Vejle finder det 
betænkeligt, at det som udgangspunkt er den højeste værdi i intervallet for grænsen mellem 
tilstandsklasser, der anvendes som mål, og foreslår i stedet at anvende den laveste værdi 
uanset referencetilstand. Mariagerfjord Kommune mener, at et niveau for støtteparameteren 
fosfor på 70 mikrogram pr. liter for lavvandede søer er for høj til at opnå en permanent 
klarvandet og god økologisk tilstand. 
 
Vejle Kommune påpeger, at det ikke er alle søer under 5 ha., som var målsat i regionplanen 
og som indgår i overvågningsprogrammet, der er målsat i vandplanen. 
 
Randers Kommune mener, at søers anvendelse til badning bør afspejles i miljømålet, og 
klorofylkravet sættes til så lav en værdi, at kravet om tilfredsstillende badevand overholdes. 
Desuden foreslår kommunen, at nogle navngivne søer målsættes som badevandssøer, mens 
Struer Kommune foreslår en sø udtaget af planen som badevandssø, idet kommunen finder 
den uegnet til formålet. 
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Henrik Laursen finder det forkert, at der er fastsat målsætning for Dallerupsø, når der er 
manglende viden om den eksisterende tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Valg af kvalitetsparameter til bestemmelse af den økologiske tilstand følger EU 
Kommissionens beslutning af 30. oktober 2008 om interkalibrering. Her udtrykkes den 
økologiske tilstand alene ved klorofyl a, som udtryk for fytoplankton biomassen. Derfor 
vurderes søernes økologiske tilstand i denne vandplan i relation til klorofyl a koncentrationen. 
De øvrige biologiske, fysisk-kemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer indgår i 
vandplanens tilstandsvurdering som støtteparametre. I tilfælde hvor klorofylindholdet 
åbenlyst ikke repræsenterer søens generelle tilstand, inddrages de øvrige kvalitetselementer i 
tilstandsvurderingen. Dette gælder, hvis de øvrige kvalitetselementer samstemmende peger på 
en tilstand, der adskiller sig fra den tilstand, der vurderes ud fra klorofylindholdet, jf. 
retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer afsnit 3.2.4.4. på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Proces-milepael/Hoering-
vandplaner/Planforslag-vandplaner/ 
 
Der er i EU-regi iværksat et udredningsarbejde for at få interkalibreret de resterende 
biologiske parametre således at planteplankton, undervandsvegetation og fisk forventes at 
indgå som kvalitetsparameter i næste vandplan.  
 
Ikke kvantificerbare mål i lighed med regionplanens ”alsidigt dyre- og planteliv” eller ”klart 
vand” bruges ikke i vandplanen, der er baseret på målbare miljøindikatorer. 
 
Et vandområdes afvigelse fra referencetilstanden udtrykkes ved økologisk kvalitetsratio 
(EQR), som ligger mellem 0 og 1, hvor en høj tilstand repræsenteres af værdier tæt på 1og en 
dårlig tilstand af værdier tæt på 0. Ved interkalibreringen er det fastsat, at opfyldelse af god 
økologisk tilstand i søer forudsætter en EQR på mindst 0,30-0,32 afhængig af søtypen. 
Klorofylgrænsen for god økologisk tilstand er fastsat ud fra dette og er derfor i 
overensstemmelse med vandrammedirektivets bestemmelser. 
 
Grænserne mellem henholdsvis høj og god økologisk tilstand og god og moderat økologisk 
tilstand er i interkalibreringsbeslutningen defineret som intervaller for at afspejle en vis 
variation i referencetilstanden. Hvis der foreligger dokumentation for eller det ud fra 
beliggenhed i et opland, hvor den naturlige baggrundsbelastning er lav, må antages, at søen 
har en særlig lav referenceværdi, vælges den lave værdi i intervallet som miljømål, i andre 
tilfælde vælges den høje. Det tilstræbes således, at der ikke iværksættes indsatser, ud over 
hvad der er nødvendigt for at opnå god økologisk tilstand. 
 
Niveauet for støtteparameteren fosfor i lavvandede, kalkrige og klarvandede søer er, på 
baggrund af en relation, som Danmarks Miljøundersøgelser har opstillet mellem fosfor og 
klorofyl i danske søer, sat til 70 mikrogram pr. liter i søer, hvor klorofylkravet er 25 
mikrogram pr. liter. Men det er klorofylkravet, der afgør om miljømålet er opfyldt. 
 
I Vandplanen er anvendt værdier for referencetilstand, som er fastsat i forbindelse med 
interkalibreringen. Værdierne er baseret på data fra søer i høj tilstand. Derfor indgår 
individuel fastsættelse af referencetilstand baseret på målinger ikke i vandplanen. 
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God økologisk tilstand er vandrammedirektivets generelle minimumskrav til alle 
vandområder. Dette mål gælder således også for søer, hvor der ikke foreligger viden om den 
eksisterende tilstand, herunder småsøer ned til 100 m2. For mindre søer mellem 1 og 5 ha er 
tilstandsvurderingen den samme som for de større søer, og den økologiske tilstand vurderes 
ud fra klorofylindholdet evt. med inddragelse af støtteparametre. For de mindste søer mellem 
100 m2 og 1 ha, er der endnu ikke udviklet en metode til vurdering af, om målesætningen god 
økologisk tilstand, er opfyldt. I stedet kan indtil videre anvendes habitatdirektivets system til 
vurdering af naturtilstand, således at god økologisk tilstand anses for opfyldt, hvis søen har 
god eller høj naturtilstand.  
 
Der stilles ikke særlige miljømål til badesøer. Karakteriseringen som badesøer sker alene ud 
fra badevandsbekendtgørelsens § 1, søer der er udlagt til badeformål i kommuneplanen samt 
søer der i almindelighed anvendes til badning (med mindre badning frarådes eller forbydes). 
Forholdet mellem vandplanens miljømål og badevandsbekendtgørelsen er behandlet senere i 
dette kapitel 2.2.7 under Badevand. 
 
Et antal søer under 5 ha, som var målsat i regionplanen, var ikke medtaget i høringsudgaven 
af vandplanen, disse søer er blevet tilføjet og målsat i den endelige vandplan. Der er ligeledes 
tilføjet et antal søer over 5 ha, som ikke var med i høringsudgaven. 
 
Ønske om øget anvendelse af strengere miljømål 
Sammenfatning af høringssvar 
Det Økologiske Råd, Thisted Kommune, Haderslev Kommune samt Limfjordsrådet mener, at 
alle søer, der i regionplanen har skærpet målsætning, bør tildeles høj målsætning uanset aktuel 
tilstand. Mariagerfjord Kommune foreslår, at der udføres målinger på den naturlige 
baggrundsbelastning med henblik på at fastsætte referencetilstanden til brug ved 
målfastsættelse. DN Helsingør, Det Økologiske Råd og Morud Lystfiskerforening ønsker, at 
andre kriterier end miljøtilstand inddraget i målfastsættelsen. 
 
Det Økologiske Råd, DN, DN Varde og DN Ringkøbing-Skjern foreslår, at søer kan 
målsættes med høj tilstand ud fra deres naturlige potentiale. Det Økologiske Råd undrer sig 
over, at et antal søer, der i dag har høj tilstand, ikke har fået høj målsætning. Endelig gør Det 
Økologiske Råd opmærksom på, at Vandrammedirektivet giver mulighed for at tildele 
strengere miljømål ud fra en samlet afvejning af samfundsmæssige interesser og konstaterer, 
at denne mulighed i intet tilfælde er anvendt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Målsætningerne i vandplanen tager udgangspunkt i vandrammedirektivets generelle krav om 
opnåelse af god økologisk tilstand samt bestemmelsen om, at tilstanden ikke må forringes. 
Kun for søer, hvor tilstanden i dag er bedre end god økologisk tilstand, er der fastsat strengere 
krav end god økologisk tilstand. Særlige naturmæssige eller rekreative værdier indgår ikke i 
målfastsættelsen. Dette gælder også søer, der i regionplanen havde skærpet målsætning. Hvis 
en tilsyneladende høj tilstand er baseret på et mangelfuldt klorofyl datagrundlag og ikke 
understøttes af støtteparametrene, er tilstandsvurderingen usikker, og god økologisk tilstand er 
sat som mål. Tilsvarende er søer, der kun potentielt kan opnå høj tilstand, målsat med god 
økologisk tilstand. Fastsættelse af strengere miljømål ud fra en samlet afvejning af 
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samfundsmæssige interesser eller som følge af andre regelsæt er ud fra en prioritering af 
indsatsen ikke anvendt i denne vandplan. 
 
Nogle søer, som har klorofylværdier svarende til høj tilstand, er målsat med god økologisk 
tilstand i planerne. Det er gjort i de situationer, hvor tilstandsvurderingen er baseret på et 
usikkert datagrundlag, eller hvis støtteparametrene (næringsstoffer, plankton, vegetation og 
fisk) ikke understøtter klorofylværdierne. 
 
Størrelseskriteriet for søer 
Sammenfatning af høringssvar 
DN gør i det generelle høringssvar til vandplanerne opmærksom på, at der er 120.000 søer 
som er større end 0,01 ha, 2.762 søer er større end 1 ha. Alle søer skal ifølge 
Vandrammedirektivet som udgangspunkt opnå god økologisk tilstand. DN har ikke kendskab 
til nogen officiel EU-bagatelgrænse for søers størrelse. Aalborg Kommune og DN Varde 
finder, at det er en mangel, at kun søer over 5 ha er målsat. DN Samråd Nordjylland foreslår, 
at søer under 5 ha i habitatområder målsættes individuelt. Haderslev Kommune efterlyser 
kriterier for målopfyldelse i småsøer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandrammedirektivet omfatter alle afgrænsede og betydelige vandforekomster, og 
medlemsstaterne kan konkret beslutte, om direktivets formål kan opfyldes uden, at små 
vandforekomster som f.eks. mindre vandløb eller søer hver især identificeres som 
selvstændige vandområder. Der kan henvises til Kommissionens vejledning nr. 2 2003 
Identification of water bodies. Kommissionen henviser i vejledningen til, at overfladevand 
omfatter et stort antal meget små vandforekomster, og at den administrative byrde ved at 
håndtere disse kan være enorm. 
 
Naturstyrelsen kan i den forbindelse oplyse, at de mindre vandløb og søer efter 
omstændighederne kan blive berørt af generelle indsatser og herudover er omfattet af 
miljølovgivningen i øvrigt, herunder bl.a. vandløbsreglerne og spildevandsreglerne. 
 
Der er i vandplanerne fastlagt specifikke mål for ca. 930 søer, hvoraf hovedparten er større 
end 5 ha. Virkemidler som randzoner omkring søer større end 100 m2 og forbud mod 
jordbearbejdning i efteråret på visse marker, sikrer en generel forbedring af tilstanden i alle de 
ca. 120.000 danske søer. 
 
 Anvendelse af økologisk potentiale 
Sammenfatning af høringssvar 
Slagelse Kommune foreslår, at målet god økologisk tilstand kan ændres til godt økologisk 
potentiale på grund af stor rekreativ aktivitet eller særlige naturforhold. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Målsætning om godt økologisk potentiale anvendes i henhold til vandrammedirektivet 
udelukkende for kunstige og stærkt modificerede vandområder, og kan ikke bruges til at 
lempe målsætningen i naturlige søer. 
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Miljømål for saltpåvirkede søer 
Sammenfatning af høringssvar 
Haderslev Kommune mener ikke, det er hensigtsmæssigt og forsvarligt at bruge målsætninger 
for ferskvandssøer på saltpåvirkede søer. Sønderborg Kommune vurderer, at klorofyl er en 
dårlig parameter til at beskrive den økologiske tilstand i brakvandssøer, og efterlyser et afsnit, 
der belyser betydningen af kvælstof og fosfor i brakvandssøer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ud af de i alt 16 danske søtyper er der ved interkalibreringen fastsat klorofylmål for 3. For de 
øvrige søtyper anvendes klorofylmålet for den af de 3 interkalibrerede søtyper, der ligner 
mest. For saltpåvirkede søer anvendes målet for tilsvarende ferskvandssøer. Hvor forholdene i 
en saltpåvirket sø er meget afvigende i forhold til ferske søer, er vandrammedirektivets 
undtagelsesbestemmelse i flere tilfælde anvendt til at udsætte tidsfristen for målopfyldelse, 
idet der er behov for mere viden for at kunne fastsætte miljømål for disse saltpåvirkede søer. 
Denne viden forventes fremskaffet frem til næste vandplan. 
 
Søer anlagt med henblik på næringsstoffjernelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø og Vordingborg kommuner mener, at søer dannet 
i forbindelse med Vandmiljøplan 2 og 3 samt søer, der fremover dannes som led i 
vådområdeindsatsen ikke bør målsættes, da de etableres med det formål at tilbageholde 
kvælstof. Det vil kunne blokere for lodsejernes interesse i anlæg af vådområder i fremtiden, 
hvis de senere kan pålægges en indsats.  
 
Landboforeningen Limfjord påpeger at VMP 2 søer ikke er målsat ensartet i alle delplaner 
(hovedvandoplande). 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Søer anlagt med henblik på næringsstoffjernelse er ikke målsat i de endelige vandplaner. Af 
vandplanerne fremgår det, at VMP 2- og 3-søer og andre søer anlagt med henblik på at 
mindske tilførslen af næringsstoffer til nedstrøms liggende vandområder er undtaget fra 
indsatsprogrammet. Da søerne primært er anlagt for at fjerne næringsstoffer, vil der ikke blive 
stillet krav om en reduktion af tilførslen af næringsstoffer af hensyn til disse søer. 
 
Indsatsprogrammets omfang 
Sammenfatning af høringssvar 
DN gør opmærksom på, at vandplanerne kun indeholder en reduktion på 56 tons fosfor som 
målrettet indsats overfor de danske søer. Dette skal sammenholdes med en samlet fosfor 
reduktion i planerne på 210 tons. Størstedelen af fosfor reduktionen vil dermed kun have en 
diffus effekt og ikke være målrettet søerne. DN anfører, at omkring 1000 søer vil være 
omfattet af vandplanerne, og at 100.000 søer over 0,01 ha ikke omfattes af målrettet indsats, 
og kun i begrænset omfang af diffus indsats. DN peger på at vandplanerne således kun 
håndterer max 1 % af søerne. Danmarks Naturfredningsforening finder, at der er tale om en 
markant indskrænkning af, hvilke søer indsatsprogrammet skal omhandle i forhold til 
Vandrammedirektivets krav, og nævner bl.a. at der ikke gøres supplerende indsatser for 
mange søer i Natura2000 områder. Foreningen peger på, at der bør gøres en indsats overfor de 
mange ukendte søer så hurtigt som muligt, f.eks. ved P-balance, bræmmer langs alle søer og 
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kortlægning af spildevands- og drænvandspåvirkning. Desuden mener DN, at den indsats, der 
gøres i første planperiode er utilstrækkelig, da der ikke opnås fuld målopfyldelse i søerne.  
 
Biologisk Forening for Nordjylland finder, at der er en utilstrækkelig P-indsats i 1. 
planperiode og ønsker iværksat en fosforindsats i 2012, der omfatter alle danske søer. Hvor 
belastningen er kendt ønskes de nødvendige begrænsninger iværksat. Hvor belastningen ikke 
er kendt, ønskes de nødvendige generelle indgreb så som randzoner og påbud overfor 
spildevand fra spredt bebyggelse og overløb foretaget. Belastningen ønskes målt og for fosfor 
fastlagt. Manglende viden om den enkelte sø ønskes afspejlet i vandplanen gennem 
fastlæggelse af belastningsundersøgelser og tidsplan herfor. 
 
DN bemærker, at der ved de fleste søer, hvor der ikke skal ske nogen indsats i første 
planperiode på grund af manglende viden, er anført, at ”Det skal således sikres, at der ikke 
ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer”, og bemærker hertil at hvis 
man ikke sikrer fosforbalance i oplandet, er dette udsagn ikke troværdigt. 
 
Gunver Bennekou henviser til vandrammedirektivets artikel 4 og 11, og mener, at der ikke er 
udarbejdet et indsatsprogram for en konkret sø, og at dette er i modstrid med 
vandrammedirektivet.  
 
Herning, Ikast-Brande og Lemvig kommuner mener, at det er nødvendigt med en indsats i 
nogle af de søer, som i dag har målopfyldelse, men hvor denne er truet på grund af for store 
tilførsler af næringsstoffer. Kommunerne påpeger, at det ikke er hensigtsmæssigt at udsætte 
indsatsen, indtil søerne ikke længere har målopfyldelse. 
 
Herning Kommune anfører således vedrørende en konkret sø (Sunds Sø), at miljømålet ifølge 
vandplanen er opfyldt men truet på grund af for stor fosfortilførsel. Kommunen mener, at der 
for at undgå at søens tilstand forværres, skal sættes ind med begrænsning af fosfortilførslen i 
første planperiode, selvom miljømålet er opfyldt i øjeblikket.  
 
Tilsvarende vurderer Ikast-Brande Kommune, at hverken Natura 2000 planen eller 
vandplanen vil bidrage til beskyttelsen af en sø i god tilstand (Hampen Sø), og at den 
nuværende gunstige tilstand ikke kan bevares, hvis ikke tilførslen af næringsstoffer 
begrænses. 
 
Lemvig Kommune opfordrer staten til at genoverveje om de anviste virkemidler i oplandet til 
to søer (Byn og Søndersund) er tilstrækkelige til at sikre målsætningen efter vandplanerne, 
men også til at sikre gunstig bevaringsstatus jf. habitatreglerne. Det er Lemvig Kommunes 
opfattelse, at der for disse 2 søers vedkommende er behov for yderligere indsatser, idet 
udviklingen i søernes tilstand er negativ, selv om de forsat netop opfylder målsætningen. Det 
virker ikke hensigtsmæssigt at afvente, at søerne ikke længere lever op til målsætningen, før 
der iværksættes en indsats.  
 
DN samråd Fyn ønsker en række konkrete afvandede søer genskabt. 
 
Nordjysk Landbrug mener, at der skal være sikkerhed for, at udledning af fosfor og kvælstof 
fra spredt bebyggelse og regnvand reduceres mest muligt. 
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Mariagerfjord Kommune opfodrer til, at betydningen af fosfortilførsel fra udbringning af 
spildevandsslam undersøges, og at den gældende lovgivning på området revurderes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanernes indsatsprogram omfatter konkret søer på 5 ha eller mere, samt søer mellem 1 
ha og 5 ha, der var specifik målsat i regionplanerne, i alt ca. 930 søer. Desuden omfattes 
sønaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder. Men herudover vil de 
generelle virkemidler, især randzonerne, der udlægges omkring alle vandløb og søer > 100 
m², have en positiv effekt på fosfortilførslen til de søer, der ikke indgår i indsatsprogrammet. 
Randzoner vil således mindske påvirkningen med både næringsstoffer og evt. pesticider i 
dyrkede oplande. Desuden fremgår det af vandplanernes retningslinjer at alle søer skal opnå 
god økologisk tilstand, og at opnåelsen af dette reguleres gennem bestemmelserne i 
sektorlovgivningen. Hvor der gennemføres rensning af spildevandet fra spredt bebyggelse 
skal der ifølge retningslinje 11, ske videregående rensning med fosforfjernelse, hvis 
bebyggelsen ligger i oplandet til en sø, der ikke har målopfyldelse og hvor der endnu ikke er 
meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning. Indsatsprogrammet og vandplanens 
retningslinjer medvirker således til målopfyldelse i langt flere søer end de, der konkret er 
udarbejdet indsatsplan for. Dette har også positiv virkning i forhold til en evt. effekt af 
manglende fosforbalance i landbrugsoplandet. For søer, hvor der er gjort brug af 
vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser i relation til indsats i oplandet, medvirker 
den generelle indsats ligeledes til, at søens tilstand ikke forringes. Med hensyn til 
undesøgelser af belastningen henvises til afsnit 2.4.1 om overvågningsprogrammet. 
 
Selvom der gøres en indsats ved en lang række søer, er det korrekt, som bl.a. anført af DN, at 
der ikke opnås fuld målopfyldelse i 2015. Indsatsen i første planperiode fokuserer på at 
nedbringe fosforbelastningen til et niveau, hvor målopfyldelse er mulig. På grund af kemisk 
og biologisk træghed vil dette i mange tilfælde ikke umiddelbart føre til målopfyldelse, da der 
fortsat kan forekomme en intern belastning. Denne kan i en del tilfælde håndteres vha. 
sørestaurering, men som beskrevet i kapitlerne om sørestaurering 2.6.13 og undtagelser 2.5, er 
der en del tilfælde, hvor sørestaurering af forskellige årsager ikke vil være hensigtsmæssig. 
Dette er hovedårsagen til, at der ikke forventes fuld målopfyldelse i første planperiode. Den 
omhandlede sø (Karl sø) er undtaget fra en indsats i første planperiode i medfør af 
vandrammedirektivets artikel 4. Der henvises til kapitel 2.5.2 Manglende viden. Belastningen 
til søen er nedbragt, men på grund af intern belastning er der ikke målopfyldelse. Da søen 
ikke opfylder kriterierne for gennemførelse af sørestaurering, har den i vandplanen fået en 
undtagelse i form af udskydelse af tidsfristen. Der er altså ikke tale om manglende 
indsatsprogram, men om en konkret vurdering af indsatsmuligheden.  
 
Bemærkningerne fra Herning, Ikast-Brande og Lemvig kommuner afspejler, at der er en 
række tilfælde, hvor en sø har en forholdsvis god tilstand, så miljømålet er opfyldt, men hvor 
tilstanden vurderes at være i langsom forværring, f.eks. pga. relativt høje tilførsler af fosfor og 
evt. kvælstof. Da miljømålet er opfyldt fastlægges imidlertid ingen indsats i forhold til søen. 
Der er en risiko for, at tilstanden i disse søer forringes, da de fortsatte tilførsler kan medføre, 
at søen går over i en ny tilstand, hvor der ikke er målopfyldelse. Det er Naturstyrelsens 
generelle vurdering, at de generelle virkemidler og synergieffekter fra andre virkemidler vil 
være tilstrækkelige til at undgå dette.  
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Med hensyn til at genetablere afvandede søer, som foreslået af DN, er der ikke i vandplanerne 
taget konkret stilling til evt. genskabelse af tidligere søer. Spørgsmålet om dette må indgå i 
kommunernes vurdering af, hvor en sådan er mulig og hensigtsmæssig, bl.a. set i lyset af 
muligheden for at indgå i vådområder til kvælstof- eller fosforfjernelse. 
 
Naturstyrelsen har i forbindelse med fastlæggelse af indsatsen i 1. planperiode på en række 
områder benyttet sig af vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser. Naturstyrelsen har i 
forbindelse hermed grundigt overvejet rækkevidden af de enkelte undtagelsesbestemmelser, 
og anvendelse heraf fremgår af de enkelte vandplaner. Spørgsmålet om rækkevidden af 
direktivets undtagelsesbestemmelser er forbundet med nogen usikkerhed og er for tiden 
genstand for nærmere analyser. Det må endvidere forventes, at spørgsmålet skal drøftes med 
EU-kommissionen.  
 
Naturstyrelsen har ikke indarbejdet retningslinjer om spildevandsslam, idet det reguleres i 
slambekendtgørelsen. Formålet med denne bekendtgørelse er, at den skal sikre og regulere 
genanvendelsen af affald i landbruget for at undgå skadelige virkninger på miljøet. 
Affaldsproduktet anvendes som erstatning for et normalt anvendt gødningsprodukt, og en 
regulering af gødningsnormen vil derfor også ramme anvendelsen af affaldsprodukterne til 
gødning. 
 
Påvirkning fra spredt bebyggelse mm. 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening anfører, at mange søer modtager opspædet spildevand, 
husspildevand fra spredt bebyggelse og regnvand fra befæstede arealer og foreslår, at der 
gennemføres forbedret spildevandsrensning i søoplande og afskæring af spildevand, 
markdræn, regnvand etc. Desuden finder DN, at søer/moser uden afløb, der modtager 
spildevand fra spredt bebyggelse, ikke vil kunne leve op til god økologisk tilstand, og mener 
derfor at spildevandet skal afskæres. Ejendommenes beliggenhed skal således være afgørende 
for renseklassen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ved indsatsen overfor fosfor til søer er der taget udgangspunkt i de mest 
omkostningseffektive metoder. Hvis en tilstrækkelig fosforreduktion således kan gennemføres 
ved en billigere metode, f.eks. randzoner eller P-ådale, er der ikke stillet krav om forbedret 
rensning af spildevand fra spredt bebyggelse eller regnbetingede udledninger. Hvis omvendt 
dette ikke er muligt, stilles der krav om forbedret spildevandsrensning med fosforfjernelse. 
For småsøer beliggende i oplande, hvor der skal gennemføres rensning af spildevandet fra 
spredt bebyggelse, skal der ifølge retningslinje 11, ske videregående rensning med 
fosforfjernelse, hvis bebyggelsen ligger i oplandet til en sø, der ikke har målopfyldelse og der 
endnu ikke er meddelt påbud. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i miljømålsloven og vandrammedirektivet. 
 
Opsplitning af kilder og indsats 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer mener, at for at kunne vurdere indsatsbehovet er det nødvendigt, at 
der er skabt fuld klarhed over både den interne belastning og punktkildebelastning med 
spildevand og overfladevand. I de tilfælde, hvor der forekommer hyppige overløb med 
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spildevand eller overfladevand, er det ikke nødvendigt at iværksætte en storstilet indsat 
overfor øvrige kilder, herunder landbruget. 
 
Mariagerfjord Kommune mener, at den reelle effekt af de enkelte virkemidler er afgørende 
for, om miljømålene nås, og forventer, at man i den endelige vandplan beskriver den 
forventede lokale effekt af de enkelte virkemidler, herunder de generelle, såvel i 
hovedvandoplandet som i søoplandene.  
 
Haderslev Kommune forventer således, at dokumentation for beregning af belastning og 
indsatsbehov overfor ekstern fosforbelastning vil blive tilgængelig for kommunerne. 
Tilsvarende gælder dokumentation for dosering af virkemidler, således at 
omkostningseffektivitet og prioritering kan vurderes.  
 
DN gør opmærksom på, at mange søer lider under så stor en intern P-belastning fra 
sedimentet, at det vil tage årtier at nå målene. DN mener dette bør føre til en hurtigere indsats, 
i stedet for en tidsfristudskydelse. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I forbindelse med opgørelse af fosforbelastningen er både kilder fra spildevand, regnvand og 
diffus afstrømning beregnet for den enkelte sø. Metoden fremgår af det tekniske 
baggrundsnotat, der ligger på www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/. Beregningen 
bruges bl.a. til at vurdere baselinebelastningen, idet der i mange tilfælde er tale om en 
reduktion af spildevandsbelastningen frem til 2015. Den konkrete størrelse af en evt. intern 
belastning er ikke beregnet. Dels er der nogen usikkerhed ved beregningen af denne, og dels 
vil den i mange tilfælde aftage af sig selv i løbet af 10-15 år, hvis den eksterne tilførsel er 
tilstrækkelig lav. Fokus er derfor på at nedbringe den eksterne belastning tilstrækkeligt til at 
målopfyldelse kan opnås. Naturstyrelsen har i øvrigt lagt følgende principper til grund for 
indsatsen overfor søer: Ved manglende målopfyldelse vurderes vha. målinger og 
modelberegninger, om den eksterne belastning i baseline er forenelig med målopfyldelse. 
Hvis dette ikke er tilfældet beregnes den nødvendige indsats overfor den eksterne belastning. 
Til gennemførelse af denne indsats er der besluttet en række omkostningseffektive 
virkemidler, der kan tages i brug. I de tilfælde, hvor de generelle virkemidler ikke vurderes at 
være tilstrækkelige, tages målrettede virkemidler i brug, således at de mest 
omkostningseffektive virkemidler anvendes først.  
 
Naturstyrelsen har for hvert søopland lavet et overslag over den forventede effekt af de 
generelle virkemidler og synergieffekt fra andre virkemidler, og denne effekt er indregnet i 
indsatskravet. Hvis indsatsbehovet overstiger effekten af disse virkemidler, benyttes de 
specifikke virkemidler, hvis der er potentiale herfor i oplandet. Hvis de i vandplanen 
beskrevne virkemidler bliver gennemført, men det viser sig, at de ikke har den forventede 
effekt, kan kommunen ikke blive draget til ansvar for dette. Hvis kommunen derimod selv 
vælger andre virkemidler, er det kommunens ansvar, at de har den fornødne effekt. Hvis 
kommunen har behov for at kende den vurderede lokale effekt af virkemidlerne, kan den 
henvende sig til den relevante naturstyrelsesenhed. 
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Indsats overfor kvælstoftilførsel til søer 
Sammenfatning af høringssvar 
Mariagerfjord Kommune bemærker, at der ikke er medtaget indsatser målrettet mod en 
reduktion af kvælstof tilførslen til søer, og mener at en indsats overfor fosforpåvirkningen kan 
risikere ikke at have den ønskede effekt, hvis en indsats for at begrænse kvælstof 
påvirkningen undlades, idet specielt renvandede søer og brakvands søer i perioder kan være 
kvælstofbegrænsede. 
 
DN Helsingør anfører, at kvælstof er det vækstbegrænsende næringsstof i eksempelvis Esrum 
Sø, der er unik, ikke bare efter danske forhold, men også i relation til internationale og 
naturvidenskabelige referenceforhold. DN mener, at søen er i risiko for at få forværret 
tilstanden, og at kvælstoftilførselen skal nedbringes i første planperiode på lige fod med en 
begrænsning af fosfor. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I forhold til at forbedre den økologiske tilstand i søerne fokuseres der i denne vandplan først 
og fremmest på fosfortilførslen. Dette skyldes, at fosfor normalt er det næringsstof, der 
regulerer mængden af alger i søer. Da en reduktion i kvælstoftilførslen i visse tilfælde kan 
kompenseres gennem tilstedeværelsen af kvælstoffikserende blågrønalger, er kvælstof i sig 
selv ikke en hensigtsmæssig måde generelt at begrænse algemængden på. Kvælstoftilførslen 
har dog betydning for algevæksten, og derfor vil en reduktion af kvælstoftilførslen medvirke 
til at begrænse denne. Som følge af den generelle indsats overfor kvælstof, og indsatsen for at 
forbedre vandløbenes miljøtilstand, vil kvælstoftilførslen til de fleste søer i landbrugsområder 
blive reduceret i forhold til i dag. Yderligere vil indsatsen overfor fosfor i form af randzoner, 
P-ådale og spildevandsrensning også have en effekt overfor kvælstof. Denne synergieffekt af 
de enkelte virkemidler vil medvirke til målopfyldelse. 
 
Stærkt modificerede vandområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening anfører, at vandplanerne kun i begrænset omfang omfatter 
udpegning af stærkt modificerede vandområder, og at områderne ikke er endeligt udpegede 
men kun foreløbigt identificerede. DN mener ikke, vandplanernes anvendelse af stærkt 
modificerede områder er i fuld overensstemmelse med Vandrammedirektivet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Et vandområde kan efter vandrammedirektivet udpeges som et stærkt modificeret 
vandområde, hvis den ændring af vandområdets fysiske udformning (f.eks. restaurering ved at 
øge vandstanden i et vådområde), som er nødvendig for at opnå god økologisk tilstand, vil 
have betydelige negativ indvirkninger på en række specifikke forhold og aktiviteter (eks. 
sejlads, slusedrift, økonomi, el-forsyning). Miljømålet i et stærkt modificeret vandområde 
udtrykkes som godt økologisk potentiale.  
 
Det er vigtigt at forstå begrebet stærkt modificeret vandområde korrekt. Begrebet dækker kun 
over, at kravene til de biologiske forhold kan lempes i de udpegede stærkt modificerede 
vandområder. Kravene til vandkvaliteten f.eks. kravene til koncentrationen af miljøfarlige 
forurenende stoffer vil derimod være de samme, som gælder for alle andre vandområder, der 
skal opnå god tilstand. 
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Nogle søer har fået ændret deres fysiske tilstand, bl.a. ved afvanding. Der er ikke på 
nuværende tidspunkt foretaget undersøgelser af mulighederne eller økonomien for at 
genoprette disse søer. Derfor er der i denne vandplanperiode ikke taget stilling til, om de skal 
genskabes som sø eller evt. udpeges som stærkt modificeret vandområde. Enkelte søer er 
opstået som et resultat af råstofindvinding og kan derfor udpeges som kunstige. Men hvis det i 
vandplanen er vurderet, at disse søer kan opnå god økologisk tilstand på lige fod med 
naturlige søer, er de ikke udpeget som kunstige. 
 
Andehold 
Sammenfatning af høringssvar 
Brahetrolleborg Skov- og Landbrug mener, at det ikke er relevant at sætte ind overfor 
andehold, da der ikke er dokumentation for den påståede næringsstofbelastning ved 
andeopdræt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Udsætning og fodring af ænder kan være et problem for miljøtilstanden i en lang række søer 
især mindre søer, idet fosfor tilført fra foderet og ændernes fækalier kan være til hinder for 
målopfyldelse. Jagtloven sætter i øjeblikket en begrænsning på antallet af ænder til 1 ælling 
pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben, ubevokset vandflade. Denne begrænsning er 
dog i mange tilfælde ikke tilstrækkelig til at sikre god miljøtilstand i søen. DMU har påvist, at 
udsætning af gråænder resulterer i en klar forøgelse af søers fosforkoncentrationer, men har 
ikke kunnet påvise nogen direkte sammenhæng mellem udsætningstæthed og 
fosforkoncentration i søerne (Noer m.fl. 2007)2. Årsagen hertil er en stor variation i 
fosforindholdet på grund af store forskelle i øvrige fosforkilder. Det er således ikke på 
nuværende tidspunkt muligt at fastsætte, hvor stor en udsætning der er forenelig med 
målopfyldelse. Andehold bliver derfor ikke reguleret i vandplanen. Påvirkningen vil blive 
belyst med henblik på stillingtagen til problemet i næste planperiode. Men der vil forsat ske 
en regulering gennem jagtlov, naturbeskyttelseslov og miljøbeskyttelseslov. 
 
Badevand 
Sammenfatninger af høringssvar 
Randers Kommune mener, at søers anvendelse til badning bør afspejles i miljømålet.  
Furesø, Randers, Silkeborg og Sorø kommuner samt Gudenåkomitéen savner en 
tydeliggørelse af forholdet mellem vandplanens krav til god miljøtilstand og 
badevandsbekendtgørelsens krav om tilfredsstillende badevandskvalitet. Desuden efterlyser 
samme kommuner retningslinjer for forebyggelse af opblomstring af blågrønalger i 
badesæsonen. 
 
Odsherred og Gribskov kommuner påpeger, at målopfyldelse af badevandskvalitet i 
badevandsområder ikke bør gøres afhængig af om der er opnået god økologisk tilstand. 
Helsingør Kommune mener at vandplanen ikke skal beskæftige sig med badevand, men 
alligevel angives der i vandplanen retningslinjer for badevandets tilstand. 
 
Halsnæs Kommune og Hvidovre Kommune ønsker at udledninger i nærheden af badestrande 
får fastsat krav til indholdet af bakterier. 
                                                 
2 Noer, H., Søndergaard, M. & Jørgensen, T.B., 2008: Udsætning af gråænder i Danmark og påvirkning af søers 
fosforindhold. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 44s. – Faglig Rapport fra DMU nr. 687. 
http://www.dmu.dk/Pub/FR687.pdf. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Badevandsbekendtgørelsen fastsætter krav til kontrol og kvalitet af badevand, og dette ændres 
ikke af vandplanen. Opfyldelse af krav til badevandskvaliteten følger af 
badevandsbekendtgørelsen. Affødt af høringsvarene omformuleres retningslinje 35 dog, så 
den ikke giver anledning til misforståelse af forholdet mellem badevandskvalitet og økologisk 
tilstand. Derfor er ordlyden af retningslinje 35 ændret i de endelige vandplaner. 
 
I almindelighed vil opfyldelse af god økologisk tilstand være tilstrækkeligt til at opfylde 
kravet om tilfredsstillende badevandskvalitet. Dog kan der være tilfælde, hvor der skal stilles 
supplerende krav, for at opnå de krav der er formuleret i badevandsbekendtgørelsen, specielt 
vedr. bakteriologiske forhold. Algeopblomstringer vil normalt kun forekomme i begrænset 
omfang i søer, der opfylder god økologisk tilstand. Imidlertid kan opblomstring af 
blågrønalger også forekomme i rene søer; det er derfor ikke muligt at træffe foranstaltninger, 
der med sikkerhed forhindrer skadelige algeforekomster i badesæsonen. Der stilles derfor ikke 
efter vandrammedirektivet skærpede klorofylkrav i badesøer, ligesom der ikke er formuleret 
retningslinje med henblik på forebyggelse af opblomstring af blågrønalger. En evt. skærpelse 
skal ske med hjemmel i badevandsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. 
 
Vandplanen indeholder ikke bakteriologiske krav til spildevandsudledninger. Ifølge 
badevandsbekendtgørelsen er det kommunerne som er forpligtiget til at gribe ind over for 
spildevandsudledninger, der ligger tæt på et badeområde og som påvirker badevandskvaliteten 
i negativ retning. 
 
2.2.8 De danske planudkast i forhold til indsatsen i andre lande    
Der er i alt indkommet 20 høringssvar vedrørende danske vandplaner i forhold til 
vandplanindsatsen i andre lande. De kommer fra Finansrådet, Kolding Herreds 
Landbrugsforening, Lemvigegnens Landboforening, Venstre i Jammerbugt Kommune, 
Realkreditforeningen og Realkreditrådet, Digelaget for Marsken ved Tønder, De borgerlige 
partiforeninger i både Mariagerfjord Kommune og Nordjylland, Borgerlisten Mariagerfjord, 
Henrik Hjalteling, Erik Due-Hansen, Marianne Due-Hansen, Per H. Johansen, 
Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, Ralf Larsen, Mogens Westen, Bent Kjærsgaard, 
Else Høyer, Søren og Peter Lundsgård og Niels Hjorth. 
 
Derudover har en række organisationer og enkelt personer afgivet høringssvar, der specifikt 
går på, at landene (især Slesvig-Holsten), har anvendt en forskellig tilgang i forhold til 
udpegning af vandområder, som kunstige el. stærkt modificerede – se vandløbskapitlet 2.2.4. 
 
Hurtigere implementering i Danmark end i de øvrige lande  
Sammenfatning af høringssvar 
Finansrådet, Kolding Herreds Landbrugsforening, Lemvigegnens Landboforening, Erik Due-
Hansen, Ralf Larsen, Mogens Westen og Venstre i Jammerbugt Kommune mener, at 
gennemførelsen af vandplanerne ikke bør ske hurtigere i Danmark end i de øvrige EU-lande. 
AgroPro A/S bemærker, at Danmark implementerer vandrammedirektivet og vandplanerne 
før alle de andre EU.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Som udgangspunkt skal alle vandområder opfylde vandrammedirektivets krav om god 
økologisk tilstand i 2015, og de indsatser, der skal iværksættes for at opfylde målene, skal 
være operationelle med udgangen af 2012. Vandrammedirektivet giver dog mulighed for, at 
man under særlige forudsætninger og med en særskilt begrundelse kan forlænge tidsfristen for 
målopfyldelse og under nærmere omstændigheder udskyde indsatsen til en senere planperiode 
(2021 eller 2027). Danmark har valgt at udskyde målopfyldelsen i en række søer, vandløb og 
kystvande under henvisning til tekniske årsager og mulighederne for at finansiere 
omkostningerne ved at gennemføre hele den krævede indsats i første planperiode. 
Miljøministeriet har fået oplyst, at Tyskland påregner af fordele indsatsen over alle 3 
planperioder frem til 2027. 
 
Forskelle i landbrugets konkurrencevilkår i Danmark og de øvrige lande 
Sammenfatning af høringssvar 
Realkreditforeningen og Realkreditrådet anfører, at rammevilkårene for landbruget i Danmark 
ikke bør være ringere end rammevilkårene for landbruget i de øvrige EU-lande, idet der bør 
være lige konkurrencevilkår. Digelaget for Marsken ved Tønder og Tønder Kommune frygter, 
at vand- og naturplanerne vil koste konkurrenceevne for landbruget i hele Tøndermarsken. 
Else Høyer mener, at vi skal have ens miljøregler i EU. Bent Kjærsgaard, Søren og Peter 
Lundsgård mener, at man bør finde en fælles linje med det øvrige EU. Ralf Larsen undrer sig 
over, hvorfor Danmark vil stille så strenge krav til landbruget, når det øvrige EU kræver langt 
mindre. AgroPro A/S bemærker, at Danmark af konkurrencehensyn bør indføre tiltagene 
parallelt med de andre EU-lande. Henrik Hjalteling mener, at Danmark går langt videre end 
de øvrige EU-lande. 
 
De borgerlige partiforeninger i både Mariagerfjord Kommune og Nordjylland samt 
Borgerlisten Mariagerfjord mener, at landbrugets rammebetingelser allerede i dag er 
væsentligt ringere i Danmark end i andre nordlige lande i EU. Venstre i Jammerbugt 
Kommune mener, at lovgivningen i Danmark fordyrer landbrugets produktion i forhold til de 
øvrige EU-lande. Per H. Johansen mener, at mange af tiltagene er direkte 
konkurrenceforvridende. 
 
Finansrådet mener, at dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevnen ikke skal forringes 
i forhold til de øvrige lande.  
 
Erik Due-Hansen og de borgerlige partiforeninger i Nordjylland påpeger at der er forskelle i 
landbrugets vilkår mellem Danmark og andre EU-lande i forhold til bl.a. økonomi, 
gødningsrestriktioner, jordskatter, momsafregning, tvungne vs. frivillige randzoner og 
arveafgifter.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Som følge af den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale bliver landbruget kompenseret for 
omkostninger i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse, randzoner, vådområder og 
p-ådale. Hertil kommer vækst-initiativerne, der både omfatter mere fleksible regler og en 
række tilskudsordninger. 
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Andre landes udledning af kvælstof til Østersøen og Kattegat i forhold den danske 
indsats  
Sammenfatning af høringssvar 
Marianne Due-Hansen nævner, at Østtyskland, Polen, Baltikum, Finland og langt størstedelen 
af Sverige årligt udleder min. 220.000 tons kvælstof (N) til Østersøen, og stiller 
spørgsmålstegn ved, om de direkte udledninger af N fra de 2 bælters nærmeste omgivelser har 
nogen betydning.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
I Danmark er de marine vandområder delt op i de såkaldte V1-, V2- og V3-områder. V1- og 
V2-områder er fjordene og de mere lukkede kystnære havområder, hvor der i dag er 
tilstrækkelig viden om belastningsforholdene. V3-områder er de mere åbne havområder, hvor 
det i den første vandplan ikke har været muligt præcist at adressere betydningen af bl.a. 
bidraget fra luften samt fjerntransporten fra andre lande. I de åbne havområder, f.eks. Kattegat 
(V3-område), spiller påvirkningen fra luften og fjerntransport af næringsstoffer fra tilstødende 
farvandsområder og andre lande en større rolle for målopfyldelsen end i fjordene. 
Kvælstofindsatsen i vandplanerne i første planperiode er derfor først og fremmest målrettet 
fjordene (V1- og V2-områderne), hvor påvirkning fra den lokale landbaserede udvaskning har 
størst betydning. Se i øvrigt 2.2.2 Målsætningen for kvælstofindsatsen og 2.4.1 
Overvågningsprogrammets betydning – Kystvande om V1-, V2- og V3-områder. 
 
Miljømål og undtagelser og de øvrige lande. 
Sammenfatning af høringssvar 
Den borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommune bemærker, at Danmark på nogle områder 
har valgt andre metoder end resten af EU ved målsætning af vandmiljøet og stiller spørgsmål 
ved, om Danmarks målsætninger er opnåelige. 
 
Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug og Niels Hjorth angiver, at Danmark til forskel 
fra nabolandene ikke fuldt ud anvender mulighederne for lempelse i vandrammedirektivet. 
Foreningen vurderer, at der ville være hjemmel hertil, idet der efter foreningens opfattelse 
foreligger uforholdsmæssigt store samfundsmæssige omkostninger ved den foreslåede 
implementering. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Målsætningerne i vandplanen tager udgangspunkt i vandrammedirektivets generelle krav om 
god økologisk tilstand samt i bestemmelsen om, at tilstanden ikke må forringes. Valg af 
kvalitetsparameter til bestemmelse af den økologiske tilstand følger EU-kommissionens 
beslutning af 30. oktober 2008 om interkalibrering. Her udtrykkes den økologiske tilstand i 
marine områder ved ålegræssets dybdegrænse.  
 
I vandrammedirektivet er det under særlige forudsætninger og med en særskilt argumentation 
muligt dels at forlænge tidspunktet for målopfyldelse og dels for specifikke vandområder at 
fastsætte mindre strenge miljømål. Direktivets undtagelsesbestemmelser er allerede anvendt i 
det forslag til vandplaner, der har været i høring. I udvalget om den fremadrettede 
kvælstofregulering (kvælstofudvalget) vil muligheden for yderligere anvendelse af direktivets 
undtagelsesbestemmelser blive undersøgt.  
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2.3 Det faglige grundlag for planudkastene 
     
2.3.1 Stoftransport  
Der er i alt modtaget 17 høringssvar vedrørende stoftransport. De kommer fra kommunerne 
Fredericia, Silkeborg og Thisted. Derudover har følgende organisationer indsendt høringssvar 
vedrørende stoftransport DN, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Dansk Landbrug Midt-
Østjylland, Landboforeningen Centrovice, Landboforeningen Gefion og Sjællandske 
Familielandbrug. Der er desuden høringssvar fra De borgerlige partier i Nordjylland samt 8 
privatpersoner.  
 
Høringssvarene om stoftransport omfatter datagrundlag og resultater af beregningerne af 
stoftransporten af kvælstof og fosfor samt de samlede belastningsopgørelser af 
vandområderne.  
 
Oplandsgrænser 
Sammenfatning af høringssvar 
Sødringholm Land- og Skovbrug bemærker, at kystområdet Sødringholm strandenge og 
Sødring Kær ikke hører til oplandet Mariager Fjord, men planområde 1.1 Nordlige Kattegat. 
 
Bent Foged har drænkort, som viser, at hans mark ikke afvander til Smålandsfarvandet men til 
Østersøen og anmoder om, at oplandsgrænsen flyttes, så han ikke skal udlægge yderligere 
efterafgrøder. Svend Eriksen gør indsigelse mod, at hans arealer afvander til Smålandsfarvandet 
og anmoder om, at de flyttes til Storebælt. Jørgen Møllegård Pedersen mener, ikke hans arealer 
afvander til Odense fjord, men har afstrømning til Storebælt. Ørbæklunde Land og Skovbrug 
mener, at det er uhensigtsmæssigt, at oplandsgrænser krydser markblokke, da det giver forskellige 
krav til bl.a. efterafgrøder. Gert Ledet Jensen og Peter Rokkjær mener, at oplandsgrænsen på 
deres arealer skal flyttes, så afvanding sker til vandplan 1.1 Nordlige Kattegat i stedet for til 
Limfjorden.  
 
Jens Jacobsen Kudsk opfordrer til, at der laves en oplandsafgrænsning til Natura 2000-område 42, 
således at belastningen med næringsstoffer bliver bragt i overensstemmelse med de fysisk 
korrekte forhold. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For lokalt specifikke kommentarer til ovenstående høringssvarene om oplandsgrænser henvises 
der til de pågældende lokale høringsnotater for de enkelte vandplaner. Oplandsgrænserne er 
fastlagt på nationalt plan på baggrund af et oplandskort udarbejdet af Danmarks 
Miljøundersøgelser. Der er ikke sket en tilpasning af oplandsgrænserne på markblokniveau i 
vandplanerne.  
 
En eventuel kvælstof indsats i Natura 2000-områderne løftes i henhold til den tidligere 
regerings Grøn Vækst-aftale i vandplanerne og husdyrgodkendelsesloven. 
 
Placering i oplands hierakie 
Sammenfatning af høringssvar 
Dansk Landbrug Midt-Østjylland mener ikke, at Samsø påvirker Århus Bugt og Horsens 
Fjord, og mener derfor, at der ikke er behov for en supplerende indsats på Samsø. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
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Afstrømning af vand og næringssalte fra Samsø sker til farvandet, der ligger mellem Århus 
Bugt og Horsens Fjord. Størstedelen af Samsø er udlagt som V3-område i vandplanerne og 
derfor alene omfattet af den generelle indsats som gælder for hele Danmark. Det lille opland 
til Stavns Fjord, der er af natur- og miljømæssig høj værdi, er omfattet af såvel generel indsats 
som målrettet indsats for at beskytte miljøtilstanden i fjorden.  
 
Vådområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia Kommune har vedlagt en oversigt over vådområder, som de ønsker medregnet i 
baseline. Listen omfatter Rands Fjord (35 ha), Vejle inderfjord 239 ha, Vejle Yderfjord (27 
ha), Kolding inder fjord (222 ha) og Kolding yderfjord (41 ha). 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanerne er opdateret med vådområdeprojekter efter Vandmiljøplan 2 og 
miljømilliarden. Projekter gennemført indtil 2009 er medregnet i statusberegningerne, mens 
de øvrige er indregnet i baseline beregningerne. 
 
Naturligt belastningsbidrag 
Sammenfatning af høringssvar 
De borgerlige partier i Nordjylland, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti mener, at 
belastningen fra fugle fra f.eks Vejlerne skal medtages i belastningsopgørelserne. De 
vurderer, at 15-20 % af kvælstoftilførslen til Limfjorden i træksæsonen kommer fra fugle, og 
at naturforureningen betragtes som menneskeskabt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Påvirkningerne af miljøtilstanden i forhold til de opstillede mål sker primært på baggrund af 
menneskelig aktivitet. I den sammenhæng er til- og fraførsel af næringsstoffer fra fuglene i 
vejlerne af underordnet betydning og derfor ikke medtaget i beregningerne. 
 
Anvendelse af nyeste viden om påvirkning fra dambrug 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune indberetter hvert år resultaterne af dambrugenes egenkontrol til 
Miljøstyrelsen. Indberetningen finder sted i overensstemmelse med den Dataansvarsaftale, der 
er indgået mellem KL og Miljøministeriet i forbindelse med Strukturreformen. På den 
baggrund kan det undre, at status fastsættes på baggrund af datagrundlaget fra amternes 
indberetning i 2005. Det vurderes, at anvendelse af nyere data og data fra flere års 
indberetning vil give et mere reelt billede af de faktiske udledninger fra dambrugene. 
Kommunen opfordrer derfor til, at de nyere data indgår i statusberegningerne.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har i 2011 opdateret vandplanerne med nyeste data. For punktkilder er generelt 
anvendt data for 2010. For dambrug er anvendt data fra 2005, da der ikke findes et nyere 
landsdækkende kvalitetssikret datagrundlag. Dog er dambrug nedlagt i perioden 2005-2010 
udtaget af datasættet.  
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Fosfor-overskud 
Sammenfatning af høringssvar 
DN gør opmærksom på, at der i dag sker en overskudstilførsel af fosfor til markerne, da der 
tilføres mere fosfor med gødningen, end der fraføres med afgrøderne. Overskudstilførslen til 
markerne var i 2002 på gennemsnitligt ca. 10 kg P/ha dyrket areal. Fosforoverskuddet er 
sandsynligvis faldet siden 2002, hvorfor DN stiller spørgsmål ved anvendelsen af en værdi fra 
2002.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I vandplanerne er fosfor-overskudstallet ikke medtaget i beregningerne og er således ikke en 
del af baggrunden for planerne. 
 
Baggrundsbelastning 
Sammenfatning af høringssvar 
Thisted Kommune anfører, at miljømål for søerne skal vurderes på baggrund af konkrete 
målinger af den naturlige baggrundsbelastning i enkelte oplande. Kommunen påpeger 
desuden vigtigheden af et kendskab til grundvandsstrømme for at afgøre den naturlige 
baggrundsbelastning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Baggrundsbelastningen vurderes konkret for det enkelte opland, og vurderingen indeholder 
bl.a. kendskabet til grundvandsstrømningen. Baggrundsbelastningen er baseret på målinger i 
upåvirkede vandløb i Danmark. Det er ikke muligt at måle en baggrundsbelastning i 
påvirkede oplande. 
 
Vurdering af belastning i forhold til tidligere opgørelser 
Sammenfatning af høringssvar 
De borgerlige partier i Nordjylland, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti mangler en 
vurdering og en begrundelse for ændringer i belastningsopgørelsen for Limfjorden i forhold 
til tidligere opgørelser. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Beregningerne i vandplanerne er gennemført efter samme retningslinjer og på baggrund af det 
samme datagrundlag i hele landet. Beregningsmetode såvel som inddata afviger markant, og 
det er derfor ikke muligt at lave en direkte sammenligning mellem resultaterne i vandplanerne 
og resultaterne fra amterne omkring Limfjorden.   
 
Vurdering af belastning i forhold til opgørelser fra Danmarks Miljøundersøgelser  
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningen Centrovice, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og 
Sjællands Familielandbrug finder for de fynske vandplaner Nakskov Fjord, Karrebæk Fjord, 
Musholm Bugt, Køge Bugt og Kalundborg Fjord, at belastningsopgørelserne er 
overestimerede, og at der stilles uretsmæssige reduktionskrav. Der er påfaldende store 
forskelle på DMU’s seneste rapporter og Naturstyrelsens GIS filer. Vandplanerne er baseret 
på forældede data og undervurderer, hvor langt landbruget er kommet i reduktion af 
kvælstofudledningen. En sammenstilling af 966 niveau 3-deloplande viser, at der kan stilles 
spørgsmål ved de modelberegnede data. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Belastningsopgørelserne afhænger af den valgte periode og specielt nedbøren i perioden. Det 
er derfor ikke muligt direkte at sammenligne DMU’s undersøgelser for 2009 med resultaterne 
i vandplanerne, som i høringsversionen var beregnet for perioden 2001-2005. Naturstyrelsen 
har siden høringsfasen genberegnet vandplanerne, så de nu omfatter data fra 2005-2009 og 
opdateret punktkildedata fra 2010. Beregningerne er desuden gennemført, så de angiver en 
belastning svarende til den gennemsnitlige nedbør i perioden 1990-2009.  
 
Fremadrettede belastningsopgørelser 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune efterlyser en plan for belastningsopgørelser i vandløb, der strømmer til 
søer, med henblik på at opnå viden om effekt af indsats og evt. behov for yderligere indsats. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det nationale overvågningsprogram sikrer, at den tilvejebringes viden om effekten af 
indsatsen og evt. behov for yderligere indsats. 
 
2.3.2 Kortgrundlaget 
Der er i alt indkommet 8 høringssvar om kortgrundlaget for vandplanerne. De kommer fra 
Sorø, Fredericia, Frederiksberg, Norddjurs, Odsherred, Randers og Aalborg kommuner samt 
Landbrug & Fødevarer 
 
Vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer finder det nødvendigt, at kortmaterialet i forhold til vandløb afspejler 
de aktuelle forhold.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har i de endelige vandplaner tydeliggjort informationerne i kortmaterialet. 
 
Søer 
Sammenfatning af høringssvar 
Sorø Kommune påpeger, at udpegning af badeområder i søer ikke nødvendigvis omfatter hele 
søen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Badevandsområder er i vandplanlægningen såkaldte beskyttede områder. Disse skal ifølge 
vandrammedirektivet vises i vandplanerne. Naturstyrelsen er ikke myndighed på udpegningen 
af badevandsområderne, dette er kommunernes område. Badeområder i søer kan være 
begrænset til en del af søen. Vandplanen stiller ikke krav om kontrol og opfyldelse af 
badevandskvalitet i den del af søen, der ikke er badeområde. Naturstyrelsens datagrundlag for 
badevandsområder og for badevandsstationsnettet er blevet opdateret og medtaget i de 
endelige vandplaner på grundlag af kommunernes opdaterede og aktuelle udpegning af 
badeområder. 
 
Teksten til kort vedrørende badevandsområder i søer er ændret, således at det fremgår, at det 
er en sø hvor der ifølge badevandsdirektivet er udpeget badevandsområder, enten hele søen 
eller dele af søarealet. 
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Kystvande og fjorde 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia, Norddjurs, Aalborg, Frederiksberg, Randers, Aarhus, Gribskov, Helsingør og 
Odsherred kommuner anfører, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem udpegningen af 
badevandsområder i kommuneplanerne, i vandplanerne og i kortmaterialet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Badevandsområder er i vandplanlægningen såkaldte beskyttede områder. I vandplanerne 
medtages disse beskyttede områder sammen med stationsnet for overvågningen i de 
beskyttede områder.  Dette indebærer, at badevandsområderne er markeret på WebGIS for de 
endelige vandplaner sammen med badevandsanalysestationerne på grundlag af kommunernes 
udpegning efter badevandsbekendtgørelsen. I kortbilagene i høringsudgaven af vandplanerne 
og i den tilknyttede kortvisning på internet i WebGis, var der ikke et fuldt opdateret 
datagrundlag for disse oplysninger. De påpegede mangler er blevet rettet, og datagrundlaget 
for badevandsområder og for badevandsstationsnettet er blevet opdateret i de endelige 
vandplaner på grundlag af kommunernes aktuelle udpegning af badeområder. 
 
2.3.3 Ålegræsværktøjet  
”Ålegræsværktøjet” er et sæt vandplanlægnings-retningslinjer og et værktøj for fastlæggelsen 
af kystvandenes miljømål og vurdering af hvilken kvælstofbelastning, der skal opnås for at 
sikre opfyldelse af Vandrammedirektivets miljømål.  
 
Der er modtaget 42 høringssvar vedrørende Ålegræsværktøjet, heraf 31 svar fra kommuner og 
organisationer, samt 11 svar fra privatpersoner. De er kommet fra kommunerne Samsø, 
Norddjurs, Kolding, Randers og fra Gudenåkommiteen. Derudover har følgende 
landbrugsorganisationer indsendt høringssvar: Landbrug og Fødevarerer (L&F), Holstebro 
Landboforening, Bæredygtigt Landbrug, Hedens Landboforening, Ikast-Bording 
Landboforening, Landboforeningen Centrovice, Vestjysk Landboforening, Vejle-Fredericia 
Landboforening, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Familielandbruget VEST-Jylland, DLMØ, 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, Landboorganisationer i 
Syddanmark, Landbruget i Limfjordens opland, Landøkonomisk Selskab, og LandboNord. 
Fra Danmarks Naturfredningsforening er der kommet høringssvar fra hovedafdelingen og 
lokalafdelingerne: Samråd Nordjylland, Frederikshavn og Læsø, Lemvig og Holstebro, 
Ringkøbing-Skjern, Aarhus, Odder, Horsens, Hedensted, Varde, samt Samråd Fyn. Derudover 
er der kommet høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening – Fyn, Biologisk Forening for 
Nordvestjylland. Endelig er der modtaget et høringssvar fra, Danmarks Fiskeriforening, 
Snaptun Frysehus, Snaptun Fiskeexport, Valnæsgård Gods, Orenæs Gods og lodsejerne i 
Bundsø via deres forening Bundsø Pumpelaug og ”Den Borgerlige gruppe i Mariagerfjord 
Kommunes Byråd”. 
 
Anvendeligheden af ålegræs som indikator for miljøtilstand i kystvande, samt til 
fastlæggelse af kvælstofindsatsbehov 
Sammenfatning af høringssvar 
L&F, ”Den Borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommunes Byråd”, Landboorganisationer i 
Syddanmark, Landbruget i Limfjordens opland, Landøkonomisk Selskab, LandboNord, 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, Bæredygtigt Landbrug, 
Centrovice, Snaptun Fiskexport A/S, Samsø Kommune og en række privatpersoner anfører, at 
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ålegræs ikke er en anvendelig indikator for næringsstofbelastningen. DN lægger vægt på, at 
ålegræs er et godt barometer for vandkvaliteten.  
 
Danmarks Fiskeriforening finder det problematisk, at en øget ålegræsdybde vil indskrænke 
områderne, hvor der kan fiskes uden at berøre ålegræsområder. 
 
Landbrug og Fødevarer, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Dansk Landbrug Sydhavsøerne og 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Famillielandbrug, samt Valnæsgaard og Orenæs 
Gods stiller spørgsmålstegn ved miljømålenes opnåelighed, da det økologiske system 
tilsyneladende ikke uden videre eller måske slet ikke kan bringes tilbage til den tidligere 
tilstand, som opfattes som ønskelig. Som årsager nævnes bl.a. menneskeskabte faktorer som 
fiskeri, fysisk modificering, mv. og klimaændringer generelt. For nogle områder findes ingen 
eller meget sparsomme registreringer af ålegræs. Organisationerne anfører, at 
ålegræsværktøjet anses for værende problematisk af en række årsager. Således anføres, at 
sammenhængen mellem total-kvælstof og ålegræssets dybdegrænse i overvejende grad 
skyldes forskelle i miljøforholdene mellem danske fjorde og farvande og ikke forskelle 
indenfor de enkelte fjorde. Endvidere anføres, at ålegræssets dybdegrænse ikke har reageret 
på den store reduktion i kvælstoftilførslen, som er observeret gennem de seneste 20 år. Den 
anvendte sammenhæng mellem total-kvælstof og ålegræssets dybdegrænse overestimerer 
effekten af kvælstof-reduktioner, bl.a. fordi andre forhold ud over total-kvælstof påvirker 
dybdegrænsen, f.eks. saltholdighed og temperatur.  Desuden anføres at andre væsentlige 
parametre end ålegræs lokalt bør indgå ved beregning af reduktionsindsats f. eks 
fosfortilførsel, intern fosforbelastning, organisk materiale i sedimentet, næringsstofpåvirkning 
fra tilstødende vandområder (randeffekter), fysisk modifikation, klimaændringer m.fl. 
 
Landbrug og Fødevarer mener, at det faglige grundlag for vandplanerne er mangelfuldt i 
uacceptabel grad, og at der som følge deraf er en række tilfælde, hvor der er risiko for, at den 
planlagte indsats overstiger, hvad der kræves for at leve op til målene. Det bemærkes således, 
at der er flere eksempler på, at vurderingen af miljøtilstanden er baseret på forældede data, og 
at der for en række områder helt mangler viden om tilstanden. Landbrug og Fødevarer mener, 
at der er den samme risiko forbundet med, at indsatsen alene er fokuseret på kvælstof og 
bemærker i den sammenhæng, at det er almindelig anerkendt, at miljøtilstanden foruden 
tilførslen af kvælstof kan være påvirket af en lang række andre forhold, som fx. tilførslen af 
fosfor fra land og frigivelse af fosfor fra havbunden, samt mængden af organisk stof i 
havbunden og stigende vandtemperaturer.  
 
Ligeledes bemærker Holstebro Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording 
Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, Dansk Landbrug Sydhavsøerne samt 
Landboforeningen Centrovice, at man ser en risiko for, at den planlagte indsats overstiger, 
hvad der kræves for at leve op til målene ved at anvende ålegræsværktøjet, idet dette ikke 
tager hensyn til de komplekse sammenhænge, der styrer miljøtilstanden.   
 
Dansk Landbrug Midt-Østjylland vurderer, at ålegræsværktøjet vil være helt utilstrækkeligt til 
fastsættelse af et fagligt baseret indsatsbehov. Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Bæredygtigt 
Landbrug samt 11 privatpersoner er generelt betænkelige ved, at indsatsbehovet fastsættes 
udfra simple, empiriske modeller som ålegræsværktøjet, som typisk ikke kan håndtere 
forskellige kombinationer af ændringer i N og P. Det anføres også, at simple empiriske 
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modeller typisk ikke kan håndtere positiv feedback, som eks. situationer hvor en 
selvforstærkende udvikling mod bedre vandmiljø sættes i gang. 
 
Dansk Landbrug Sydhavsøerne påpeger, at Laurentius-relationen kun beskriver en generel 
trend, og at relationen ikke kan bruges til at estimere en præcis udbredelse af dybdegrænsen 
og citerer fra den videnskabelige artikel der beskriver sammenhængen mellem N-belastning 
fra land og ålegræsssets dybdegrænse (Laurentius et al 20023). Endvidere citeres fra DMU’s 
rapport 256 følgende: ”Antagelsen om en universel relation mellem ålegræssets 
hovedudbredelse og TN kan ligeledes anfægtes, idet der ofte vil være område-specifikke 
forskelle i både fysisk eksponering og sammensætningen af TN, hvilket vil påvirke 
lyssvækkelsen i vandsøjlen”. Endvidere påpeges, at usikkerheden ved opgørelsen af 
indsatsbehovet er betydeligt større end de 15-20 % angivet i vandplanerne og henviser til 
DHI’s eksperttilkendegivelser i arbejdsgruppen for ålegræs. 
 
Aabenraa Kommune og Danmarks Naturfredningsforening påpeger behovet for supplerende 
indikatorer til ålegræssets dybdegrænse, da der er tvivl om dybdegrænse er en valid 
måleparameter. 
 
Vestjysk Landboforening mener ikke, at ålegræsværktøjet er anvendeligt til at fastsætte et 
indsatsbehov for Ringkøbing Fjord, idet vegetationen i fjorden er domineret af andre arter. 
Data indikerer tilmed, at disse i højere grad responderer positivt på forbedringer i sigtdybden 
end ålegræs. På den baggrund mener landboforeningen, at Naturstyrelsen bør genberegne 
indsatsbehovet på en måde, så landbrugserhvervet får sikkerhed for, at den indsats der skal 
ydes ikke overstiger det reelle behov for at opnå målopfyldelse.  
 
Landboforeningerne Holstebro Struer, Hedens, Ikast-Bording og Familielandbruget VEST-
Jylland samt Snaptun Frysehus mener ikke, at ålegræsværktøjet er anvendeligt for Nissum 
Fjord, pga. uegnede bundforhold og for lav saltholdighed. Desuden følger dybdegrænsen ikke 
Laurentiusligningen i ålegræsværktøjet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe som specifikt har beskæftiget sig med 
ålegræsværktøjet. ”Ålegræsarbejdsgruppen” bestående af repræsentanter for 
Fødevareministeriet, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og 
Miljøministeriet har i foråret 2011 haft til opgave at vurdere det såkaldte ”ålegræsværktøj”, 
herunder spørgsmålet om egnetheden af ålegræs som indikator og egnethed ved vurdering af 
indsatsbehov, samt vurdering af behovet for inddragelse af andre 
indikatorer/kvalitetselementer end ålegræs. 
 
Rapporten fra arbejdsgruppen adresserer svarene på en række af nedennævnte spørgsmål og 
tilkendegivelser fra høringen. Rapporten kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Proces-milepael/Arbejdsgrupper/. 

 
Ålegræsværktøjet er det eneste foreliggende i relation til ålegræs som kan benyttes på 
landsplan. Ålegræsarbejdsgruppen konkluderede, at ålegræs er en vigtig, anvendelig og 

                                                 
3 Nielsen L.S., K. Sand-Jensen, J. Borum & O. Geertz-Hansen. 2002. Depth colonization of eelgrass (Zostera marina) and macroalgae as 
determined by water transparency in Danish coastal waters. Estuaries 25: 1025-1032. 
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nødvendig indikator for miljøtilstanden i kystvandene. Der var samtidig også enighed om at 
vidensgrundlaget bør forbedres frem mod den næste vandplanperiode med henblik på at 
udvikle metoden, så usikkerheden ved opgørelse af indsatsbehovet kan mindskes. Dette bør 
omfatte værktøjer baseret på både ålegræs og på andre biologiske indikatorer (klorofyl, 
makroalger og bundfauna). 
 
Ålegræsværktøjet har opnået accept fra EU-Kommissionen i forbindelse med EU’s 
godkendelse (interkalibreringen) af ålegræs som tilstandsindikator. Arbejdsgruppen 
konstaterer, at der pt. ikke foreligger et værktøj, som med mindre usikkerhed end 
ålegræsværktøjet kan anvendes til at opgøre kvælstofindsatsbehovet i de danske fjorde og 
kystvande.  
 
For så vidt angår ålegræsværktøjets anvendelighed i forhold til forudsigelse om 
genetableringen af ålegræs i fjorde og kystnære farvande, er der i arbejdsgruppen enighed om, 
at værktøjet ikke må forventes at kunne bruges til at beskrive en tidslig udvikling af en 
genetablering. Dette hænger først og fremmest sammen med, at de fysiske grundvilkår for 
ålegræs (bundforhold, sedimenttransport m.v.) i mange områder har ændret sig over en 
længere periode som følge af et forhøjet næringsstofniveau og andre faktorer, som f.eks. 
fiskeri, fjernelse af stenrev og andre råstoffer. Endvidere er ålegræs det seneste århundrede 
trængt meget tilbage i vandområderne. Dermed er udbredelsespotentialet mindsket drastisk, 
hvilket har medført, at reetablering af ålegræs er vanskeliggjort og tidskrævende selv de 
steder, hvor vandet er klart nok til, at lyset ikke er begrænsende for udbredelsen.  
 
Der henvises til ålegræsarbejdsgruppens rapport, der kan findes på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Proces-milepael/Arbejdsgrupper/. 
 
Ålegræsreferencen er for usikkert fastlagt 
Sammenfatning af høringssvar 
Snaptun Fiskexport påpeger, at ålegræsreferencen for Smålandsfarvandet er bestemt ved 
udvælgelse af 3 høje værdier på 10,9 meter ud af 13 historiske registreringer med et 
gennemsnit på 4,5 meter. Tilstandvurderingen er tilsvarende bestemt ved middel af alle 
registreringer. Endvidere påpeges, at det fastlagte miljømål på 165 µgN/l svarer til niveauet af 
den nuværende koncentration af N-holdigt svært nedbrydeligt humusstof, som forekommer i 
baggrundskoncentrationer på 150-200 µgN/l, og som man mener, har haft tilsvarende høje 
niveauer i historisk tid. 
 
Landboforeningerne Holstebro Struer, Hedens, Ikast-Bording og Familielandbruget VEST-
Jylland samt Snaptun Frysehus mener ikke, at ålegræsværktøjet er anvendeligt for Nissum 
Fjord, da referencesituationen kun bygger på en observation fra 13. april 1958, som ikke 
havde til formål at beskrive ålegræsset, men derimod bestanden af knortegæs. 
Landboforeningerne peger desuden på, at det ville være bedre, at bruge børstebladet vandaks 
som miljøindikator. 
 
Landbrug og Fødevarer og Dansk Landbrug Midt-Østjylland påpeger for Vejle, Kolding, 
Nakskov og Karrebæk Fjord samt Musholm Bugt det problematiske i, at målfastsættelsen er 
sket ud fra en for sparsom historisk reference fra bl.a. Vejle yderfjord og den typespecifikke 
referencedybde for vandområdetyperne P3 og M1-4. 
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For Limfjorden påpeger Danmarks Fiskeriforening og Foreningen Muslingeerhvervet, at hele 
Limfjorden ikke efter ålegræssygen har været dækket af ålegræs i samme omfang som i 
starten af 1900-tallet, og en generel dybdegrænse på >4 m er derfor ikke begrundet i en 
dokumenteret udbredelse fra 1930’erne og frem. Snarere er der efter 1930’erne indikationer 
på en maksimal udbredelsesgrænse på omkring 3 m for en række af de centrale bredninger 
(DMU rapport 755), og data fra overvågningen i 1993 viser endvidere, at der er store 
områder, hvor der slet ikke findes ålegræs. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der findes et stort historisk materiale om ålegræssets dybdeudbredelse i danske kystområder 
fra omkring år 1900 og nogle årtier frem, som kan bruges til at definere referencetilstanden. 
Ligeledes findes der materiale, som kan bruges og i EU interkalibreringen har været brugt til 
at definere referencetilstanden for planteplankton (klorofyl) i åbne danske farvande.   
 

Ud fra dette store datamateriale er der tilvejebragt et statistisk grundlag for fastlæggelse af 
referencetilstand for ålegræssets hovedudbredelse for en række specifikke kystvandsområder 
eller kystvandstyper. De historiske data har gennemgået en validering således, at kun de 
sikreste estimater af dybdegrænsen indgår i den statistiske behandling. De sikreste ob-
servationer af dybdegrænsen opfylder det kriterium, at der lidt dybere på samme station ikke 
er observeret bevoksninger af ålegræs eller, at den pågældende observation er blandt de 
dybeste af flere i området (defineret som ’kategori 1’ data). Der er yderligere kun benyttet 
data fra før 1930 for at undgå eventuelle effekter af den udbredte ålegræssyge i 1930’erne, 
hvor ålegræsbestandene først havde reetableret sig så sent som op til ti år efter ålegræssygen. 
Samtidigt sikres det, at data stammer fra en periode, hvor kvælstof- og fosforoverskuddet i 
bl.a. landbruget var så lavt og arealudnyttelsen i landbruget af en sådan karakter, at det kan 
antages, at der med undtagelse af vandområder tæt på udledninger fra større byer var tale om 
en så lille diffus næringsstoftilførsel fra land, at påvirkningen af kystvandene i relation til 
vandrammedirektivets definitioner kunne betragtes ubetydelig og miljøtilstanden i kystvande 
derfor som en referencetilstand.  

I forhold til Nissum Fjord er oplysningen fra 1958 fundet valid i forhold til at verificere, at der 
på daværende tidspunkt har været ålegræs ud til dybeste dybde i yderfjord, og oplysningen 
indgår således som baggrund for fastlæggelse af referencetilstand. 

 
2.3.4 De nedsatte arbejdsgrupper (generelt) 
I forbindelse med Grøn Vækst i gangsatte den tidligere regering et udredningsarbejde om 
kvælstofindsatsen i vandplanerne. Dette arbejde foregår p.t. i et tværministerielt udvalg. Den 
tidligere regering nedsatte også en række arbejdsgrupper med relevante interessenter, der 
skulle arbejde med at kvalificere grundlaget for fastsættelse af indsatsniveauet på 
spildevansområdet, vandløbsområdet og i forbindelse med vandindvinding i 
hovedstadsområdet. Der blev endvidere nedsat arbejdsgrupper om kriterierne for 
gennemførelse af sørestaurering, om vurderingen af effekterne af markvanding, om 
ålegræsværktøjet, kvælstofbaseline, miljøfarlige stoffer samt havne og slusefjorde. 
Arbejdsgrupperne havde endnu ikke afrapporteret, da vandplanerne blev sendt i høring. 
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Sammenfatning af høringssvar 
Der er fremsendt en del bemærkninger, der i forskellig grad vedrører de ovennævnte 
arbejdsgrupper, der blev nedsat i høringsperioden. Disse bemærkninger er blandt andet 
behandlet flere forskellige steder i dette notat under de respektive emner.  
 
En række kommuner, organisationer, forsyningsselskaber og privatpersoner er kommet med 
generelle kommentarer til de nedsatte arbejdsgrupper. Det bemærkes i høringssvarene, at det 
er uheldigt, at resultaterne fra de nedsatte arbejdsgrupper ikke er inddraget i de planer, der er 
sendt i offentlig høring. Flere mener, at der er stor lukkethed omkring arbejdet i 
arbejdsgrupperne, og at kun udvalgte erhvervsinteresser er inddraget. Der udtrykkes også en 
forventning om, at vandplanerne sendes i en ny høring, hvis arbejdsgrupperne fører til 
væsentlige ændringer. Se kapitel 2.1.3 Høringsmaterialets omfang for en uddybende 
sammenfatning af disse høringssvar. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Rapporterne fra de nedsatte arbejdsgrupper er løbende blevet offentliggjort på Naturstyrelsens 
hjemmeside. En række interessenter, så som andre statslige instanser, KL, 
forskningsinstitutioner, vandforsyningsselskaber, DN og landbruget har været inddraget i 
arbejdsgrupperne. Resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde har, sammen med de indkomne 
høringssvar og opdateringen af planernes datagrundlag, dannet udgangspunkt for regeringens 
beslutning om indsatsniveauet i de endelige vandplaner.  
 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ikke har påvirket kommunernes mulighed for at 
afgive fyldestgørende høringssvar, at disse arbejdsgrupper - sideløbende med den offentlige 
høring og herefter - har vurderet en række spørgsmål om vandplangrundlaget 
 
De nedsatte arbejdsgrupper har kvalificeret grundlaget for udmøntningen af den konkrete 
indsats efter vandplanerne. Arbejdsgruppernes rapportering ligger på Naturstyrelsens 
hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/SideBar/Vandet/Rapporter.htm.  
  
2.3.5 Betydningen af klimaændringerne  
Der er i alt modtaget 56 høringssvar vedrørende inddragelse af klimaændringer i 
vandplanerne. De er kommet fra Region Sjælland samt følgende kommuner og 
forsyningsselskaber: Høje–Taastrup, Brøndby, Odder, Nyborg, Gribskov, Varde, Hillerød, 
Greve, Assens, Syddjurs, Lejre, Sønderborg, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Guldborg, Egedal, 
Helsingør, Norddjurs, Stuer, Næstved, Rudersdal, Hørsholm, Roskilde, Viborg, Ballerup, 
Odense, Aalborg, Herlev, København, Holbæk og Randers, Spildevandscenteret Avedøre, 
Roskilde Forsyning, Ikast-Brande Spildevand A/S samt Holbæk Forsyning.  
 
Herudover har følgende organisationer indsendt høringssvar, der berører emnet: Landbrug og 
Fødevarer, Kommunernes Landsforening (KL), Bæredygtig Landbrug, Landboforeningen 
Gefion og Sjællandske Familieland, Landboorganisationer i Sydjylland, DANVA, Danmarks 
Naturfredningsforening, Nordjysk Lystfiskerforening, Ferskvandsfiskerforeningen for 
Danmark, Lokalforeningsrådet, DTU Aqua, Det danske Center for Miljøvurdering, Danmarks 
Sportsfiskerforbunds miljøkoordinator, SF Rudersdal, Den borgerlige Gruppe i Mariagerfjord, 
Lodejerlauget ved Lerkenfeld Å samt journalist Thomas Vinge og Hans Otte Sørensen. 
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Ønske om inddragelse af klimaændringer i vandplanerne  
Sammenfatning af høringssvar 
KL finder, at klimaændringerne er et faktum, som burde være medtaget i udarbejdelse af 
vandplanerne, især med henblik på at sikre synergi med statens og kommunenes kommende 
implementering af EU’s oversvømmelsesdirektiv. De ændrede nedbørs- og 
afstrømningsmønstre vil især have stor betydning for vandløbene og de omkringliggende 
arealer. KL påpeger, at der på den baggrund er behov for en justering af planerne, og 
anbefaler desuden at klimaændringer i en større sammenhæng inddrages i planperioden fra 
2016 og frem.  
 
Region Sjælland samt Høje–Taastrup, Brøndby, Odder, Nyborg, Gribskov, Varde, Hillerød, 
Greve, Assens, Syddjurs, Lejre, Sønderborg, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Guldborg, Egedal, 
Helsingør, Norddjurs, Norddjurs, Stuer, Næstved, Rudersdal, Hørsholm, Roskilde, Viborg, 
Ballerup, Odense, Aalborg, Herlev, København, Holbæk og Randers kommuner, 
Spildevandscenteret Avedøre, Roskilde Forsyning, Ikast-Brande Spildevand A/S, Holbæk 
Forsyning, SF Rudersdal og DANVA bemærker, at vandplanforslagene burde indeholde 
klimatilpasning. Da det forventes, at regnmønstret vil ændres i løbet af de kommende år, kan 
det have stor betydning for investeringer i forhold til spildevand, grundvand og vandføring i 
vandløbene. Der efterlyses derfor et bæredygtigt klimaperspektiv i vandplanerne, således at 
der i vandplanforslagene tages mere højde for den aktuelle viden om klimaforandringer, og at 
de sandsynlige påvirkninger af vandmiljøet sættes i relation til vandforekomsternes 
målopfyldelse.   
 
Landboorganisationer i Sydjylland finder det stærkt kritisabelt, at Naturstyrelsen ikke har 
ladet klimaforandringerne indarbejde i forslaget til vandplaner som en, i denne sammenhæng, 
naturlig kritisk parameter ved vurdering af behov for indsats samt de heraf mulige negative 
afledte miljøkonsekvenser. 
 
Landbrug og Fødevarer, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familieland, DTU, Aqua, 
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkoordinator og 
journalist Thomas Vinge anfører, at øget nedbør forventes at give en øget udvaskning af 
næringsstoffer. I kombination med stigende temperatur vil dette resultere i øget algevækst, 
mere iltsvind og reduktion i blandt andet ålegræssets vækst. Det anføres, at effekter af 
klimaforandringer burde indregnes i vandplanernes konkrete vurderinger af, hvor og med 
hvilke tiltag der skal sættes ind for at nå målet om god økologisk tilstand.   
 
Bæredygtigt Landbrug og Lodsejerlauget ved Lerkenfeld Å mener, at der på grund af øgende 
vandmængder burde være krav om større vandafledning i vandløbene.  
 
Den borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommune, Nordjysk Lystfiskerforening 
Ferskvandsfiskerforeningen for Danmark og Hans Otto Sørensen anfører, at der ikke er taget 
stilling til, hvordan klimaændringer påvirker vandløbene og behovet for vedligeholdelse. Det 
kan få drastiske konsekvenser for afvandingen i lavtliggende byområder og for lavtliggende 
dyrkede arealer, at planerne ikke tager hensyn til de ændringer, som vandløbene skal undergå 
som følge af klimaændringerne. Det er en nødvendighed, at en vurdering af klimaændringer 
indbygges i den fremtidige vedligeholdelse og udbygning af afvandingsfunktionen i 
vandløbene, og at dette medtages i vandplanerne. 
 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 64

Lokalforeningsrådet anfører, at vandplanerne bør indgå i en overordnet klimastrategi, som 
bidrager til reduktion af de negative globale klimakonsekvenser ud fra regionale og lokale 
forudsætninger.  
 
Endelig mener Thomas Vinge, at vandplanen på grund af den manglende inddragelse af 
klimaændringer ikke lever op til EU´s vandrammedirektiv.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Tilpasning til klimaforandringer er en langsigtet proces, og der er stadig usikkerhed om, 
hvilke konsekvenser klimaforandringer har for vandmiljøet, og hvor hurtigt de vil slå 
igennem. Naturstyrelsen vurderer, at det nuværende faglige grundlag for at vurdere effekten 
af klimaforandringerne i de første statslige vandplaner ikke er tilstrækkeligt til i fuldt omfang 
at tage højde for klimaforandringerne.  Effekten af klimaforandringerne er derfor ikke 
inddraget i vandplanerne for 1. vandplanperiode. 
 
EU-kommissionen offentliggjorde i december 2009 en vejledning om vandforvaltning under 
et klima i forandring. EU-kommissionen fremhæver bl.a., at det kan være vanskeligt at skelne 
mellem de generelle menneskelige aktiviteter, naturlige klimavariationer og effekter af 
klimaforandringer. EU-kommissionen forventer således, at medlemslandene først at inddrager 
klimaforandringer i næste vandplanperiode. 
 
I vandplanerne er det understreget, at regeringen vil arbejde aktivt for, at effekten af 
klimaforandringerne indarbejdes i vandplanlægningen, og at det forventes, at der til de næste 
vandplaner vil være tilstrækkelig viden til at inddrage klimaforandringerne i 
vandplanlægningen.  
 
Samtidig opfordres kommunerne til i videst mulig omfang at give de indsatser, som giver 
synergieffekt i forbindelse med den nødvendige klimatilpasning, en høj prioritet ved 
udmøntning af vandplanerne, fx i forbindelse med indsatsen overfor de regnbetingede 
overløb. 
 
Virkemidler til klimatilpasning 
Sammenfatning af høringssvar 
Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Morsø, Aalborg, Glostrup, Assens, Odense, Hillerød, 
Guldborgsund og Næstved kommuner samt DANVA og Limfjordsrådet foreslår, at der i 
vandplanerne også fastlægges nogle retningslinjer for klimatilpasning, og at der indføres 
yderligere tiltag/virkemidler til klimatilpasning så som minivådområder, klimatilpasning af 
vandløb, sandfang på store dræn, grønne tage, regnvandsbede og andre LAR-løsninger, samt 
at dette samtidig understøttes gennem lovgivning, støtteordninger og central vidensopsamling.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
EU-kommissionen fremhæver i ovenstående rapport bl.a., at medlemslandene frem til de 
næste vandplaner i 2015 og 2021 søger: 

- at tilrettelægge overvågningen således, at det kan detektere klimaforandringerne   
- i valg af virkemidler så vidt mulig at sikre, at de er robuste overfor klimaforandringer.  
- at undersøge hvorledes fremskrivning af klimaforandringer påvirker vurderingen af 

vandplanernes belastningsopgørelser og miljøvirkninger  
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Miljøministeriet vil på den baggrund frem mod næste vandplan igangsætte en analyse af, 
hvorledes man i valg af virkemidler så vidt muligt sikrer sig, at de er robuste overfor 
klimaforandringer. Miljøministeriet deltager i den forbindelse i en EU-arbejdsgruppe, der 
sammen med kommissionen bl.a. vurderer, hvilke virkemidler der er bedst egnede til at 
modstå klimaforandringerne. 
 
Miljøministeriet etablerer desuden i 2012 en Task Force for klimatilpasning, der skal 
udarbejde en national handlingsplan for klimatilpasning. Samtidig vil ministeriet sikre, at alle 
kommuner laver en handlingsplan for klimatilpasning indenfor max 2 år. Vandløbs- og 
vandforsyningslovene skal moderniseres, og det skal undersøges, om vandselskaberne har 
tilstrækkeligt gode muligheder for at finansiere klimatilpasning.  
 
I de endeligt vedtagne vandplaner er retningslinje 3 justeret, så det nu er tilføjet, at det bør 
tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter 
klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet. 
 
Klimaændring i miljøvurdering 
Sammenfatning af høringssvar  
Det danske Center for Miljøvurdering anfører, at trends for klimaændringer bør indarbejdes i 
miljøvurderingen for at danne et billede af udviklingen og dens betydning for at give det 
bedste og mest gennemsigtige beslutningsgrundlag muligt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til ovenstående bemærkninger, hvor det fremgår, at Miljøministeriet frem til 
næste vandplan vil igangsætte en analyse af, hvorledes fremskrivning af klimaforandringer 
påvirker vurderingen af vandplanenes belastningsopgørelser og miljøvirkninger. 
 
2.3.6 Opdeling i V1,V2, V3  
Ingen specifikke høringssvar modtaget 
 
Selve baggrunden for opdelingen af kystvandene i V1-, V2- og V3-vandområder efter viden i 
forhold til opgørelsen af indsatsbehov er beskrevet i kapitel 2.4.1 Overvågningsprogrammets 
betydning. 
 
2.3.7 Metodevalg generelt 
Der er i alt modtaget 19 høringssvar vedrørende metodevalg. De kommer fra følgende 
kommuner: Vordingborg, Assens, Morsø, Kerteminde, Svendborg, Helsingør, Høje-Taastrup, 
Nyborg, Silkeborg, Syddjurs og Lolland samt Gudenåkomiteen. 
 
Desuden har følgende organisationer m.v. indsendt høringssvar vedrørende dette emne: KL, 
DN, Nordjysk Lystfiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen, Danmarks 
Sportsfiskerforbund, DOF og Fynske Museer. 
 
Kvalitetselementer  
Sammenfatning af høringssvar  
Vordingborg, Assens, Morsø, Kerteminde, Svendborg, Helsingør, Høje-Taastrup og Nyborg 
kommuner, Gudenåkomiteen, Nordjysk Lystfiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen, 
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Danmarks Sportsfiskerforbund, DOF og DN påpeger, at der bør anvendes flere 
kvalitetselementer i vurderingen af, hvorvidt vandområderne opfylder miljømålet.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Miljøtilstanden i vandområderne og de tilhørende miljømål fastlægges i henhold til 
vandrammedirektivet på baggrund af biologiske kvalitetselementer, der anvendes som 
indikatorer for tilstanden i vandområderne. De anvendte kvalitetselementer er forinden 
accepteret i EU, og der er på tværs af EU-landene gennemført en interkalibrering, der landene 
imellem sikrer, at der anvendes ensartede mål for, hvornår miljømålene kan anses for opfyldt.  
 
Til denne første planperiode har imidlertid ikke alle direktivets kvalitetselementer været 
underlagt den fornødne tværgående interkalibrering i EU. I Danmark har det således for 
vandløb alene været faunaindekset (DVFI), der har kunnet anvendes, for søer biomassen af 
planteplankton (bestemt ved klorofyl a) og for kystvandene følgende tre elementer: biomassen 
af planteplankton (bestemt ved klorofyl a), makrovegetation (bestemt ved ålegræssets 
dybdeudbredelse) samt bundfaunaens artssammensætning og tæthed (bestemt ved 
faunaindeks). For kystvandene er tilstandsvurderingerne i denne planperiode alene 
operationaliseret for makrovegetationen (for de åbne vandområdetyper langs Vestkysten, er 
planteplankton biomasse dog i stedet anvendt som kvalitetselement). 
 
Forud for næste planperiode forventes de resterende kvalitetselementer interkalibreret og 
operationaliseret til anvendelse. Herved vil tilstandsvurderingerne og miljømålene blive 
baseret på et bredere grundlag. Af nedenstående fremgår de i vandrammedirektivet beskrevne 
kvalitetselementer:  
 
Vandløb: 

Den akvatiske floras sammensætning og tæthed. 
Sammensætning og tæthed af bundlevende hvirvelløse dyr. 
Fiskefaunaens sammensætning, tæthed og aldersstruktur. 

 
Søer: 

Sammensætning, tæthed og biomasse af planteplankton. 
Anden akvatisk floras sammensætning og tæthed. 
Sammensætning og tæthed af bundlevende hvirvelløse dyr. 
Fiskefaunaens sammensætning, tæthed og aldersstruktur. 

 
Kystvande: 

Sammensætning, tæthed og biomasse af planteplankton. 
Anden akvatisk floras sammensætning og tæthed. 
Sammensætning og tæthed af bundlevende hvirvelløse dyr. 
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Dynamiske vandplaner 
Sammenfatning af høringssvar  
Syddjurs Kommune anbefaler, at vandplanerne og miljømålene løbende revideres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indledningsvist skal det bemærkes, at vandplanernes målsætninger og tidsfrister er bundet op 
på vandrammedirektivets og miljømålslovens krav om, at vandområderne i Danmark skal 
opnå mindst ”god økologisk tilstand” inden 2015.  
 
Indsatsen for at opnå miljømålene er en dynamisk proces, hvor det i løbet af planperioden 
vurderes, i hvilket omfang indsatserne har den forventede effekt i forhold til at bringe 
vandområderne til målopfyldelse. Det er i den tidligere regerings Grøn Vækst besluttet, hvilke 
virkemidler der tages i anvendelse i denne første planperiode, men det vurderes løbende om 
der på sigt bør inddrages supplerende virkemidler. Disse virkemidler vil i givet fald kunne 
tages i anvendelse i næste planperiode 2015–2021. Til den kommende planperiode forventes 
tillige udviklet og interkalibreret supplerende biologiske kvalitetselementer til beskrivelse af 
vandområdernes tilstand og tilhørende miljømål.     
 
Blandingszoner 
Sammenfatning af høringssvar  
Lolland Kommune påpeger, at der bør udlægges blandingszoner omkring spildevandsudløb.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Blandingszoner omkring spildevandsudledninger mv. er fastlagt i forbindelse med konkrete 
tilladelser, jf. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder (bkg. nr. 1022 af 25. 
august 2010). I denne første vandplanperiode er blandingszonerne ikke optaget i planerne. 
Dette berører ikke de konkrete tilladelser. Der vil i planperioden blive foretaget en nærmere 
vurdering af behovet for at inddrage blandingszoner i planlægningen. 
 
Afgrænsning 
Sammenfatning af høringssvar  
DN påpeger at kun 25.000 km vandløb er målsat i vandplanerne ud af de i alt 60.000 km 
vandløb i Danmark, og kun 1 % af søerne i Danmark er målsat i første planperiode. DN 
finder, at alle vandområder, uanset størrelse, i henhold til vandrammedirektivet skal opnå god 
økologisk tilstand. Der mangler i vandplanerne anvisning på, hvorledes små vandområder, der 
ikke er omfattet af vandplanernes indsatsprogram, skal opnå målet.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For vandområder, der ikke er omfattet af vandplanernes indsatsprogrammer, gælder 
vandrammedirektivets generelle mål om ’god økologisk tilstand’, og tilstanden reguleres 
gennem bl.a. kommunernes administration i forhold til sektorlovgivningen 
(naturbeskyttelseslov, vandløbslov, miljøbeskyttelseslov mm.). Det bør således sikres, at der 
ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse områder 
opnår god tilstand. Vandområderne er som tidligere beskyttet gennem den generelle 
miljølovgivning i forhold til vandområdernes baggrundstilstand. Se også kapitlerne 2.2.4. og 
2.2.7 om afgrænsningen i forhold til henholdsvis vandløb og søer. 
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Kulturhistorie 
Sammenfatning af høringssvar  
Fynske Muséer, Nydamsselskabet og Kulturarvstyrelsen anbefaler, at indsatserne 
gennemføres under hensyntagen til kulturhistoriske interesser. Kulturarvstyrelsen mener, at 
der er behov for en langsigtet prioritering af indsatsen. Østfyns Museer indstiller til 
Naturstyrelsen, at der tages kontakt til Kulturarvstyrelsen og de relevante museer med henblik 
på at udarbejde en arbejdsplan og metodik på det kulturhistoriske område, samt at der afsættes 
midler til dette område. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Hensynet til de kulturhistorisk bevaringsværdige spærringer mv. i vandløbene er indarbejdet i 
vandplanerne. Ved kommunernes efterfølgende gennemførelse af konkrete projekter, fx til 
tilvejebringelse af passage ved bevaringsværdige spærringer, skal de kulturhistoriske 
bevaringsværdier også varetages.  
 
Virkemidler 
Sammenfatning af høringssvar  
KL finder, at den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale fokuserer på enkeltstående tiltag, der 
hver for sig skal bidrage til at opfylde delmål af indsatsen. Problemet hermed er, at det enkelte 
virkemiddel ikke er sammentænkt med øvrige virkemidler, at der ikke er præciseret 
virkemidler til alle dele af indsatsen, at nogle virkemidler er for specifikke og at 
virkemidlerne i nogle tilfælde end ikke er nok til at sikre isoleret målopfyldelse. Samlet set 
finder KL derfor, at valget af virkemidler er sket for tidligt i processen. Dette burde have 
afventet udarbejdelsen af de kommunale handleplaner. 
 
Virkemidlerne er præget af uklarhed. Fx. forudsætter staten for den omfattende 
spildevandsindsats, at disse investeringer bæres af forsyningsselskaberne, dvs. forbrugerne. 
KL finder det imidlertid uklart, om kommunerne har hjemmel til at pålægge 
forsyningssselskaberne at implementere indsatsen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er forud for vandplanernes udarbejdelse med den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale 
politisk besluttet, hvilke virkemidler der bør bringes i anvendelse i denne første planperiode. 
 
Kommunerne har hjemmel til at gennemføre spildevandsindsatserne gennem 
spildevandsplanlægningen og i medfør af vandsektorloven. 
 
2.3.8 Metodevalg kystvande og fjorde 
Der henvises til kapitel 2.3.3 om ålegræsværktøjet. 
 
2.3.9 Metodevalg vandløb 
Der er modtaget i alt 9 høringssvar vedrørende valget af metode til beregning af indsats 
vedrørende vandløb. De kommer fra følgende kommuner: Roskilde, Lejre, Hjørring, 
Aabenraa, Hillerød og Langeland samt Landbrug & Fødevarer, DN Samråd Nordjylland og 
Gudenåcentralen.  
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Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer anfører, at der er tvivl om kvaliteten af de anvendte faunadata (DVFI) 
efter Dansk Vandløbs Fauna Indeks, og at vandets indhold af BI5 bør indgå i 
tilstandsvurderingen. Organisationen mener, at problemer med tilførslen af organisk stof i 
vandløbene skal løses, før der sker en ændring af vedligeholdelsen.  
 
DN Samråd Nordjylland konstaterer, at DVFI-systemet kun anvendes i en amputeret udgave 
og dermed ikke er i overensstemmelse med den vejledning i biologisk bedømmelse af 
vandløbskvalitet nr. 5 1998, der ligger til grund for systemet. Det er en integreret del af det 
gældende danske vandløbsvurderingssystem, DVFI, at der som led i målfastsættelsen skal ske 
fastsættelse af såvel den optimale faunaklasse som af målsætningsklassen. DN finder det 
derfor besynderligt, at vandplanerne helt har forladt det hidtidige målsætningssystem, som 
blev anbefalet af staten ved fastsættelse af målsætning i regionplanerne. Derfor mener DN’s 
Samråd ikke, at DVFI-systemet lever op til Vandrammedirektivets definitioner af økologisk 
kvalitet for bentisk invertebratfauna. Samtidig foreslår DN Samråd Nordjylland, at det 
manglende kvalitetselement bentiske alger bruges til at vurdere effekten af landbrugets tab af 
gødningsstoffer. 
 
Roskilde og Lejre kommuner stiller spørgsmål ved anvendelsen af de fysiske forhold udtrykt 
på grundlag af modelberegninger som kvalitetselement. Lejre Kommune fremhæver, at 
anvendelsen af modelberegning til beregning af vandløbenes fysiske kvalitet har en svaghed, 
fordi modelberegning af dansk fysisk indeks af flere uafhængige årsager medfører en 
overestimering eller opkvalificering af vandløbenes fysiske tilstand, og at indekset er 
midtsøgende, sådan at tilstanden dårlig eller høj kun sjældent nås. Kommunen anfører dog i 
den sammenhæng, at der i vurderingen af de fastsatte miljømål indgår et kendskab til 
vandløbenes biologiske forhold, hvilket naturligvis kvalificerer vurderingen. 
 
Hjørring, Aabenraa og Hillerød kommuner finder, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt 
at nå miljømålet til 2015, da der kan være noget træghed i faunaens indvandring til de 
pågældende vandløbsstrækninger efter en bedring i vandkvaliteten. 
 
Hjørring, Aabenraa og Langeland kommuner gør opmærksom på vigtigheden af de 
måleparametre, som opstilles som kvalitetsmål. Miljømålet for vandløb er kun baseret på 
sammensætningen af smådyr – defineret ud fra et faunaindeks (DVFI). Faunaindekset siger 
meget om tilstanden i mange vandløb, men bør ikke stå alene. Kommunerne foreslår, at 
fysiske forhold og fisk inddrages som måleparametre. 
 
Gudenåcentralen nævner konkret, at man finder det uheldigt, at man ikke i lighed med 
vandkvalitet har defineret kravene til god økologisk tilstand hvad angår kontinuitet. 
 
Hjørring Kommune anfører, at der i vandplanen ikke er taget stilling til, hvordan 
vandløbsstrækninger, der er påvirket af indtrængende saltvand fra Skagerrak, skal opfylde 
målsætningen om en DVFI 5. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Angående den rejste tvivl om kvaliteten af de anvendte DVFI vurderinger, er disse i 
vandplanerne anvendt som ved tidligere vurderinger af vandløbenes miljøtilstand. 
Naturstyrelsen finder ikke, der er belæg for at sætte spørgsmålstegn ved kvaliteten af disse 
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vurderinger, hvilket også gælder for selve prøvetagningen. Målinger af BI5 i vandløbene giver 
kun et udtryk af mængden af organisk stof på selve prøvetagningstidspunktet, mens 
faunaprøver er et udtryk for den samlede påvirkning af vandløbet – herunder af organisk stof 
– over en længere periode frem mod prøvetagningstidspunktet. 
 
Begreberne målsætningsklasse og optimal faunaklasse anvendes ikke direkte i vandplanerne. 
Men målsætningsklassen er indholdsmæssigt det samme som kravet til faunaklassen. Den 
optimale faunaklasse kan sidestilles med referencetilstanden. 
 
Med hensyn til anvendelsen af de fysiske forhold som støtteparametre til vurdering af 
indsatsbehovet er der anvendt Dansk Fysisk Indeks (DFI). Hvor DFI ikke har foreligget, er 
der i mange tilfælde anvendt modelberegninger af de fysiske forhold, idet 
modelberegningerne er vurderet at give et rimeligt præcist estimat, som har den fordel, at det 
ikke er en punktmåling, men en beregning der tager hensyn til at forholdene i vandløbet er 
forskellige hen gennem vandløbet. Fremadrettet mod næste vandplan vil der så vidt muligt 
alene blive anvendt DFI i forbindelse med vurderingen af de fysiske forhold. 
 
Naturstyrelsen medgiver, at der i visse egne af landet kan være en vis forsinkelse i 
smådyrenes muligheder for indvandring til vandløb, men det vurderes dog som udgangspunkt 
ikke problematisk for opnåelse af målet. 
 
Faunaklassen er det primære biologiske kvalitetselement ved vurdering af tilstanden i 
vandløb, men de fysiske forhold indgår som en støtteparameter i vurderingen af eventuelle 
miljøproblemer og relevante virkemidler til miljøforbedringer. Fisk og vandplanter forventes 
at indgå som kvalitetselement i vurderingen af målopfyldelse i næste planperiode. Frem mod 
næste vandplan vil det blive vurderet om bentiske alger også skal indgå som kvalitetselement. 
 
Ved vurdering af kravene til sikring af kontinuitet har Naturstyrelsen anvendt kriterier for 
vandføring, fald i faunapassagerne m.v., jf. WebGIS til vandplanerne. 
 
Naturstyrelsen har undladt at benytte faunabedømmelser på stationer, der er påvirket af 
indtrængende saltvand, da DVFI-systemet ikke er velegnet på disse lokaliteter.  
 
2.3.10 Metodevalg søer 
Der er modtaget i alt 6 høringssvar vedrørende valget af metode til beregning af indsats 
vedrørende søer. De kommer fra følgende 3 kommuner: Silkeborg, Haderslev og Kolding. 
 
Desuden har 3 organisationer indsendt høringssvar vedrørende dette emne: Landbrug og 
Fødevarer samt 2 andre landbrugsorganisationer. 
 
Anvendelse af sømodeller til beregning af indsats 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer finder det problematisk, at den anvendte beregningsmodel er yderst 
forsimplet, hvorved indsatskravet for fosfor kan være ringe fagligt funderet. Det anføres, at 
den forsimplede fremgangsmåde er stærkt bekymrende, da beregningen baseres på en 
overordnet sammenhæng mellem klorofyl og fosfor, der er fremkommet på baggrund af et 
gennemsnit fra en række søer. Desuden mener Landbrug og Fødevarer, at inputdata for en 
række af søerne sandsynligvis er af meget ringe kvalitet, og efterlyser en grundig 
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dokumentation for, at de anvendte data og beregnede reduktionskrav er troværdige. Hvis dette 
ikke kan leveres, ønsker L&F, at der anvendes langt mere detaljerede beregninger. 
 
Silkeborg, Haderslev og Kolding kommuner finder det problematisk, at beregningen af 
målbelastning ud fra fosforkoncentrationen alene er baseret på en simpel sømodel 
(Vollenweider) og anfører, at Danmarks Miljøundersøgelser tidligere har påvist, at den 
anvendte Vollenweider-relation er bedst egnet til at beskrive dybe søer og mindre egnet til 
lavvandede søer end andre modeller. Silkeborg Kommune anfører, at modellen forudsiger et 
mindre indsatsbehov, end der reelt er behov for, og hvis indsatsbehovet for lavvandede søer er 
undervurderet, betyder det, at intern belastning i søerne ikke bør tillægges den anførte vægt 
for manglende målopfyldelse.  
 
Kolding Kommune undrer sig over, at der er forskel på kravene til maksimal ekstern 
fosfortilførsel i regionplanerne og i vandplanerne. Kommunen er i forlængelse heraf bekymret 
for, at søindsatsen i for høj grad baseres på modelberegninger i stedet for vurdering af faktiske 
forhold og behov opgjort på baggrund af specifikke data for den enkelte sø. Kommunen 
konstaterer, at der for en række søers vedkommende er stor forskel på de tidligere amters 
vurdering af maksimale fosfortilførsel og vandplanens estimerede maksimale fosfortilførsel. 
Kommunen er derfor bekymret for, at hovedparten af de indsatser, der peges på i første 
planperiode i forhold til reduktion af den eksterne fosforbelastning ikke er tilstrækkelig til at 
sikre målopfyldelse i søerne, og anbefaler på den baggrund, at der inden 2. planperiode 
foretages en vurdering af, om modelberegningerne er præcise nok, eller om der er behov for 
ændringer eller supplementer til det foreliggende. 
 
Landboforeningen Limfjord og Nordjysk Landbrug finder, at indsats i oplandet til en sø skal 
baseres på høj faglig viden og ikke alene på simple modelberegninger. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
På baggrund af anbefalinger fra Danmarks Miljøundersøgelser har Naturstyrelsen besluttet, at 
anvende Vollenweider modellen i denne første vandplan ved beregning af indsatsbehov for 
alle søer, med mindre andre modeller var opstillet og valideret for konkrete søer. Denne 
model er den mest anvendte og citerede verden over på alle typer af søer. I forhold til 
muligheden for at anvende forskellige modeller for f.eks. dybe og lavvandede søer, fremgik 
det af rapporten fra Danmarks Miljøundersøgelser (NPO-forskning fra Miljøstyrelsen, nr. C9 
1990)4, at der ikke blev opnået et markant bedre resultat, hvis man anvendte en kombineret 
model, der tog hensyn til forskelle i søernes dybde og vandets opholdstid. 
 
Tilsvarende har DMU udarbejdet en generel sammenhæng mellem indholdet af fosfor og 
klorofyl i søerne som bruges til omregning af klorofylkravet til et fosforkrav. Anvendelse af 
generelle modeller indebærer en vis usikkerhed i forhold til den enkelte sø, men på baggrund 
af DMU’s beregninger vurderer Naturstyrelsen, at de anvendte modeller er tilstrækkelige til at 
fastlægge, hvor og i hvilket omfang de til rådighed stående virkemidler skal anvendes i denne 
første vandplan. Den fremtidige overvågning af de enkelte søer vil derefter godtgøre, om 
miljømålene bliver opfyldt. 
 

                                                 
4 Kristensen, P., Jensen, J.P. og Jeppesen, E., Danmarks Miljøundersøgelser: Eutrofieringsmodeller for søer. 
NPO-forskning fra Miljøstyrelsen Nr. C9, 1990 
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I tiden frem til næste vandplan søges modelgrundlaget forbedret gennem inddragelse af nyere 
data. 
 
De data, der ligger til grund for beregningerne, er blevet opdateret og valideret i forbindelse 
med høringen. Naturstyrelsen vurderer samlet, at høringssvarene angående anvendelsen af 
modeller ikke giver anledning til justering af vandplanerne. 
 
Referencetilstand 
Sammenfatning af høringssvar  
Silkeborg Kommune finder, at referencetilstanden for søer, hvor der foreligger få data, ud fra 
et forsigtighedsprincip bør fastlægges til højeste tilstand inden for det gældende interval. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Af retningslinjerne for udarbejdelse af indsatsprogrammer fremgår, at referencetilstanden er 
angivet som et interval. Det skyldes, at der indenfor de forskellige søtyper er en naturlig 
variation. Der er således indenfor den enkelte søtype søer, der naturligt har en mindre hhv. 
større naturlig belastning af næringsstoffer og dermed indhold af klorofyl a. Ligger en sø i et 
opland, hvor den naturlige baggrundsbelastning vurderes at være stor, vælges den værdi, der 
passer til søens referencetilstand i den øvre ende af intervallet. Omvendt med søer, hvor 
baggrundsbelastningen er mindre, vælges den værdi, der passer til søens referencetilstand i 
den nedre ende af intervallet.  
 
I tilfælde, hvor det ikke muligt at afgøre om en sø har naturlig høj eller lav naturlig 
baggrundsbelastning, anvendes den øvre ende af intervallet som referencetilstand. I tilfælde 
hvor data grundlaget ikke er tilstrækkeligt til at afgøre om en sø har en høj eller lav 
referencetilstand, anvendes den øvre ende af intervallet. Ved i disse tilfælde at fastlægge 
referencetilstanden i den øvre ende af intervallet minimeres risikoen for at overimplementere 
indsatsen. Det tilstræbes således, at der ikke iværksættes indsatser, ud over hvad der er 
nødvendig for at sikre den tilstrækkelige tilstand i søen. 
 
 
2.3.11 Metodevalg spildevand 
Der er i alt modtaget 3 høringssvar vedr. metodevalg, der ligger til grund for vandplanerne for 
så vidt angår spildevand. De kommer fra Næstved Kommune, Egedal Forsyning og 
VandCenter Syd. 
 
 
Vurdering af spildevandspåvirkning 
Sammenfatning af høringssvar 
Egedal Forsyning efterlyser metoder og værktøjer til at kunne vurdere påvirkningen af flora 
og fauna ved udledning af spildevand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har vurderet målopfyldelsen og de eventuelle påvirkninger for de enkelte 
vandløbsstrækninger og søer omfattet af vandplanen. Påvirkningen fra 
spildevandsudledninger er vurderet på baggrund af en konkret gennemgang af de tilsynsdata, 
som findes i Miljøministeriets databaser samt på baggrund af de eksisterende gis-
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tematiseringer af punktkilderne; henholdsvis spredt bebyggelse, rensningsanlæg, 
regnbetingede udløb, industri og dambrug.  
 
Såfremt en vandløbsstrækning ikke lever op til målsætningen, og det ud fra faunalister, 
feltobservationer eller beregninger m.m. kan godtgøres, at udledningen af organisk stof fra 
punktkilder til en vandløbsstrækning er så stor, at faunaen bliver påvirket, er det i vandplanen 
angivet, at der skal gennemføres en indsats. 
 
For enkelte søer er det vurderet, at der er behov for yderligere rensning, hvis det kan beregnes, 
at fosforbelastningen er for stor i forhold til opfyldelse af miljømålene, efter at alle de øvrige 
P-begrænsende indsatser er gennemført. 
 
Anvendelse af lokale regnserier 
Sammenfatning af høringssvar 
VandCenter Syd ser gerne, at retningslinjer i vandplanen, der er baseret på Odense-serien, kan 
omregnes til lokale forhold ved at benytte en anden mere repræsentativ regnserie som 
grundlag. Dette vil efter VandCenter Syds vurdering samtidig medføre den fordel, at det 
bliver muligt at verificere de beregnede data med målte data på kloaknettet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Kommunerne kan benytte andre regnserier end Odense-regnserien til at vurdere, om konkrete 
tiltag lever op til vandplanernes retningslinjer og indsatsprogram.  
 
Beregningsmetode ved nedlæggelse af renseanlæg 
Sammenfatning af høringssvar 
Næstved Kommune bemærker at i opgørelsen over planlagte nedlagte renseanlæg er stof- og 
vandmængder fra nedlagte anlæg ikke flyttet til nyt opland, men helt udgået. Næstved 
Kommune mener, at de stofmængder og vandmængder, der afskæres fra et opland, skal kunne 
genfindes og indgå i den samlede stofreduktion i oplandet samt have betydning for 
vandløbenes vandføring. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Generelt har Naturstyrelsen i de tilfælde, hvor et renseanlæg nedlægges og afskæres til et 
andet renseanlæg udregnet baseline-vandmængden for det tilbageværende renseanlæg, som 
summen af vandmængderne fra de to renseanlæg. Udledningsmængden beregnes herefter ved 
at gange den samlede ændrede vandmængde med udledningskoncentrationerne for det 
tilbageværende anlæg.  
 
I enkelte konkrete tilfælde har Naturstyrelsen i baseline ikke medregnet øgede udledte 
mængder for det modtagende renseanlæg, da renseeffekten konkret er vurderet til at 
være betydeligt større og forøgelsen i udledt mængde derfor til at være relativt lille. Fejlen er i 
disse tilfælde vurderet til at ligge indenfor usikkerheden af beregningerne. De konkrete 
bemærkninger fra Næstved Kommune er justeret. 
 
2.3.12 Metodevalg grundvand 
Der er i alt modtaget 18 høringssvar om metodevalg. De kommer fra følgende kommuner og 
regioner: Assens, Favrskov, Guldborgsund, Kerteminde, Mariagerfjord, Middelfart, 
Odsherred, Randers, Silkeborg, Slagelse, Struer, Vejen, Viborg og Vordingborg. 
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Desuden har følgende organisationer sendt høringssvar: Gudenåkomiteen, NK-Vand A/S, 
Landboforeningen Limfjord samt Nordjysk Landbrug hvilket er alle landboforeninger og 
familielandbruget i Limfjordens opland. 
 
Definition af dybe grundvandsforekomster 
Sammenfatning af høringssvar  
Gudenåkomiteen mener, at dybe grundvandsforekomster har kontakt til vandløb, og at der bør 
redegøres i vandplanerne for den faste definition, at dybe grundvandsforekomster ikke har 
kontakt til vandløb. Mariagerfjord Kommune finder, at dybe grundvandsforekomster med 
indvindingsfiltre dybere end 75 m har kontakt til vandløb. Viborg Kommune finder, at 
definitionen af at dybe grundvandsforekomster ikke har kontakt til vandløb er i modstrid med 
almindelig faglig viden på området.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Dybe grundvandsforekomster er defineret som ikke at have kontakt til vandløb. Hvis 
udpegede dybe grundvandsforekomster ved senere undersøgelser eller dokumentation viser 
sig at have kontakt til vandløb, skal de omklassificeres til regionale grundvandsforekomster. 
 
Udbredelse af grundvandsforekomster 
Sammenfatning af høringssvar  
Nordjysk Landbrug - hvilket er alle landboforeninger og familielandbruget i Limfjordens 
opland - finder, at det er nødvendigt med nøjere kortlægning af udbredelsen af 
grundvandsforekomsterne, for at der kan fortsættes med en målbevidst og beskyttende indsats 
på de rigtige steder. 
 
Vejen Kommune mener, at grænserne for de terrænnære grundvandsforekomster skal 
bestemmes ud fra vandskellene i grundvandsmagasinerne og ikke ud fra landskabselementer. 
Kommunen håber, dette rettes til næste Vandplan, så der skabes en sammenhængende 
administration af overflade- og grundvandet. NK Vand A/S finder, at de terrænnære 
grundvandsforekomster ikke er kendt i tilstrækkelig grad til vurdering af f.eks. kontakt med 
vandløb. Vordingborg Kommune foreslår en revurdering af grundvandsforekomsternes 
afgrænsning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vil forud for den næste vandplanperiode se på, om og hvordan 
udpegningsgrundlaget skal justeres, f.eks. efter nyeste viden fra den statslige 
afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Grundvandskortlægningen, der blev startet af 
amterne i 1998 og afsluttes i 2015, vil detaljeret kortlægge udbredelsen af 
grundvandsforekomsterne i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser, hvilket vil sige 40 
% af Danmarks areal. For de resterende 60 %, hvoraf der ikke er grundvandsforekomster 
overalt, vil generel ny viden, der tilgår de landsdækkende databaser, kunne bruges til at 
opdatere grundvandsforekomsternes udstrækning. 
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Kemisk tilstand som vejledende 
Sammenfatning af høringssvar  
Middelfart Kommune finder, at den kemiske tilstand i grundvandsforekomsterne kun er 
vejledende, da en forekomst med god kemisk tilstand kan være ringe i delområder, og 
omvendt en forekomst med ringe tilstand kan være god i delområder. 
 
Guldborgsund Kommunen efterlyser en nærmere afklaring af, hvorvidt udpegninger af 
grundvandsforekomster i ringe tilstand vil få konsekvenser for f.eks. byudvikling, 
markvandsboringer eller sprøjtefri arealer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Udpegning af grundvandsforekomster er en overordnet ramme for på landsplan at kunne 
opgøre kvantitativ og kemisk tilstand. Der kan i øvrigt henvises til Retningslinjerne for 
udarbejdelse af indsatsprogrammer, der er en del af materialet til høringen. Til daglig 
sagsbehandling bidrager de således et overordnet billede af kvantitativ og kemisk tilstand, 
men skal suppleres med vurderinger, data og undersøgelser for det konkrete, lokale område, 
f.eks. fra den statslige afgiftsfinansierede kortlægning og indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse. Man kan derfor godt have en grundvandsforekomst med generel, 
gennemsnitlig god tilstand for et konkret stof, men hvor en indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse viser konkrete marker hvorunder grundvandet har ringe tilstand. 
 
Prioritering af indsats ved nuværende indvindinger 
Sammenfatning af høringssvar  
Landboforeningen Limfjord opfordrer til, at man fokuserer indsatsen for at beskytte 
grundvandet. Indvindingsoplandet skal fastlægges helt præcis, så indsatsen kan prioriteres til 
netop de områder, hvor indsatsen giver resultater. Den primære indsats skal ske via 
vandforsyningsloven og ikke via husdyrgodkendelserne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Indsatsen overfor grundvandets kemiske tilstand skal ifølge EU’s vandrammedirektiv og 
Grundvandsdirektiv ske for alle grundvandsforekomster, dvs. også de steder, hvor der ikke i 
dag sker en vandindvinding. Det skyldes, at der også skal ske en indsats overfor grundvandets 
påvirkning af vandløb, søer, marine områder og vandafhængige, terrestriske naturtyper, samt 
overfor grundvand som ikke i dag, men i fremtiden skal bruges som drikkevand. . En lang 
række instrumenter i den eksisterende lovgivning er med til at sikre vandindvindinger mod 
forurening. Udover de instrumenter, der findes i vandforsyningsloven, f.eks. til udarbejdelse 
af indsatsplaner, hvor der er behov for en særlig indsats til at sikre drikkevandsinteresser, 
indgår også den grundvandsbeskyttelse, der er indbygget ved den danske implementering af 
nitratdirektivet via husdyrgødningsbekendtgørelsen samt begrænsning af tilførsel af 
handelsgødning i regi af Fødevareministeriet og godkendelsesordningen for pesticider. 
 
2.3.12.1 Betydning af klimaændringerne 
Der er modtaget 1 høringssvar om betydningen af klimaændringer fra NK-Vand A/S. 
 
Inddragelse af klimaændringer i modelberegninger 
Sammenfatning af høringssvar  
NK-Vand A/S finder, at klimaændringer bør inddrages i modelvurderinger, da de kan få 
betydning for indsatserne. 
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Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen har vurderet, at for bl.a. fastsættelse af miljømål er der ikke tilstrækkeligt 
fagligt grundlag til, at klimaeffekter kan indgå i første vandplanperiode.  
 
2.3.12.2 Grundvandsmodeller 
Der er i alt modtaget 33 høringssvar om grundvandsmodeller. De kommer fra følgende 
kommuner og regioner: Albertslund, Allerød, Brøndby, Favrskov, Frederikssund, Furesø, 
Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Halsnæs, Kolding, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Middelfart, 
Roskilde, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Solrød og Aabenraa. 
 
Desuden har følgende organisationer sendt høringssvar: Brøndby Vandforsyning A/S, Buresø 
Vandværk, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen af Vandværker i Danmark, Greve 
Vandværk, NK-Vand A/S, Nordvand på vegne af Fællesudvalget for vandindvinding ved 
Sjælsø, Roskilde Forsyning, Slagslunde Vandværk, Solrød Vandværk, Vandrådet i Stevns 
Kommune og Vandsamarbejdet (indsendt af Herlev Kommune). 

 
Begrænsning i anvendelse af modeller 
Sammenfatning af høringssvar  
Brøndby, Køge, Solrød, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Gladsaxe, Roskilde, Albertslund, 
Herlev og Kolding kommuner samt NK-Vand A/S, Solrød, Greve, Buresø og Slagslunde 
vandværker, Roskilde Forsyning, Vandrådet i Stevns Kommune, Foreningen af Vandværker i 
Danmark og Nordvand på vegne af Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø finder, at 
den anvendte grundvandsmodel ikke er nøjagtig nok til at beregne vandindvindingens 
påvirkning af vandføringen i vandløb, og dermed bliver virkemidlerne til på et forkert 
grundlag. Allerød Kommune mener, at usikkerheder på grundvandsmodellen giver stor risiko 
for at indsatsen ikke vil give forventet målopfyldelse. Modelværktøjet kan alene anvendes 
som screeningsværktøj. Gentofte Kommune finder, at skal skelnes mellem robuste og sårbare 
beslutninger som følge af usikkerheder ved modelberegninger af vandløbspåvirkningen. 
Albertslund Kommune anbefaler, at vandplanerne angiver metoder til at omsætte de 
beregnede vandføringer til forhold der kan måles, som vanddybde og vandhastighed, så 
kravværdier kan overholdes.  
 
Kolding Kommune finder, at der skal fremskaffes et forbedret beregningsværktøj, hvilket 
muligvis bliver en kommunal ekstraudgift. Aabenraa Kommune finder, at staten skal 
udarbejde brugbare beregningsværktøjer, så beslutningsgrundlaget for indsats overfor 
markvanding sker på et fagligt og ensartet grundlag. 
 
Vandsamarbejdet mener ikke, at argumentet med at modellerne er det bedste værktøj til 
rådighed i øjeblikket er tilstrækkeligt til at bruge modellerne til administration af 
vandforsyningstilladelser.  
 
Herlev Kommune henviser til, at arbejdsgruppen for vandindvinding i hovedstadsregionen 
peger på modellerne som et screeningsværktøj til at vurdere effekten af 
grundvandsindvinding. Lyngby-Taarbæk Kommune afventer, at arbejdsgruppen skal 
afrapportere. 
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Brøndby Vandforsyning A/S finder, at kravene til vandføringen beregnet med en 
grundvandsmodel ikke kan bruges til at beskrive de komplekse samspil i vandkredsløbet i de 
urbane områder. Brøndby Vandforsyning A/S tager derfor stærkt forbehold for de beregnede 
krav til vandføringen i de urbane vandløb.  
 
Slagelse og Middelfart kommuner finder, at beregnede ressourcestørrelse ikke er tilstrækkelig 
detaljeret til behandling af nye eller eksisterende vandindvindingstilladelser. Kolding 
Kommune gør opmærksom på, at der i denne planperiode bør tages stilling til, hvordan 
kommunerne administrerer vandressourcen. Middelfart Kommune forudsætter, at staten sikrer 
et højere detaljeringsniveau angående beregning af ressourcens størrelse. Furesø Kommune 
ønsker, at staten bidrager til placering af nye kildepladser via grundvandsmodellers beregning 
af kontakt mellem grundvand og overfladevande, herunder udarbejder en fælles strategi for 
hovedstadsområdet. Danmarks Naturfredningsforening finder, at der bør udarbejdes et 
værktøj til at beregne den tilgængelige grundvandsressource, så det er muligt at kvantificere 
og styre vandindvindingens påvirkning af overfladevande. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen er opmærksom på de begrænsninger, der er i anvendelsen af modellen. Det 
vurderes imidlertid, at det er det bedste eksisterende. I rapporterne for ”Arbejdsgruppe om 
balance mellem vandforekomster og vandindvinding til markvanding” og ”Arbejdspapir om 
vandindvinding i hovedstadsregionen” konkluderes, at beregningerne kan anvendes som 
screeningsværktøj, men at der bør laves mere detaljerede undersøgelser ved konkret 
kommunal sagsbehandling. En mere detaljeret model vil ikke kunne ændre på kravet til 
vandføringen i vandløbene, men kun på hvordan målet opnås. Arbejdsgrupperne anbefaler en 
forbedring af beregningsmetoden frem mod næste vandplan. 
 
Modeller i forhold til statslig grundvandskortlægning 
Sammenfatning af høringssvar  
Frederikssund Kommune mener det bemærkelsesværdigt, at staten anvender en 
grundvandsmodel, der ikke kan beregne kontakten mellem grundvand og overfladevande og 
ikke kan bruges på lokalt og boringsniveau, da den statslige grundvandskortlægning har 
kortlagt hele kommunen. Frederikssund Kommune foreslår et projekt, der gentolker 
kortlægningsresultaterne, så der opnås en detaljeret geologisk model for de øvre jordlag, 0-20 
m under terræn.  
 
NK Vand A/S finder, at da den statslige grundvandskortlægning ikke er afsluttet, vil det have 
betydning for udfaldet af grundvandsmodellernes resultater. Samsø Kommune finder, at 
indsatsen overfor vandindvindingens påvirkning af vandløb synes at skulle foretages af 
kommunerne i forbindelse med tilladelser til vandindvinding. Kommunen mener, at 
vidensindsamling skal ske i den statslige grundvandskortlægning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Den statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning udføres for at udpege særligt 
følsomme indvindingsområder og indsatsområder med hensyn til nitrat. Denne 
sårbarhedskortlægning undersøger fortrinsvis forholdene omkring de regionale og dybe 
grundvandsforekomster, og altså kun i mindre grad de terrænnære grundvandsforekomster. 
Desuden kortlægges kontakten mellem grundvand og overfladevand slet ikke. Kravet til hvad 
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en grundvandskortlægning må indeholde ses i lov nr. 1402 om ændring af lov om 
vandforsyning mv. og lov om miljømål mv. 
 
Ønske om adgang til grundvandsmodeller 
Sammenfatning af høringssvar 
Halsnæs Kommune mener, at kommuner og vandværker skal have adgang til 
grundvandsmodellen, som danner grundlag for vandplanerne.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Det er muligt at få adgang til grundvandsmodellen. 
 
Vurdering af mindre indvindinger i grundvandsmodel 
Sammenfatning af høringssvar  
Favrskov Kommune finder, at en kommende landsdækkende model til kvantificering af 
grundvandsdannelsen også skal kunne vurdere de mindre indvindingers påvirkning af 
overfladevand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen forventer, at en kommende model vil være i stand til også at kunne vurdere 
mindre indvindingers påvirkning af grundvandsdannelsen. Udviklingen af disse faciliteter i 
den landsdækkende model vil også blive inddraget frem mod anden planperiode ved 
styrkelsen af vidensgrundlaget til vurdering af effekter af både mindre vandforsyninger og 
markvandinger. 
 
2.3.12.3 Påvirkninger 
Der er i alt modtaget 7 høringssvar om påvirkninger. De kommer fra følgende kommuner og 
regioner: Frederikssund, Hjørring, Lolland, og Middelfart samt Region Midtjylland 
 
Desuden har følgende organisation sendt høringssvar: DANVA. Endelig har Jens Vadstrup 
sendt høringssvar 
 
Dræningseffekt i vurdering af påvirkninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Hjørring Kommune finder det dårligt belyst, om dræningseffekt er inddraget i vurdering af 
påvirkning. Lolland kommune finder, at dræning og ændring af de naturlige vandløb har haft 
væsentlig større indvirkning på vandføringen i vandløb end vandindvinding. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
På Fyn og Sjælland, hvor beregningerne bygger på en grundvandsmodel, er dræning inddraget 
i beregningerne. I Jylland bygger beregningerne på indvindingens sænkning af grundvandet, 
og her er dræning ikke inddraget. Naturstyrelsen vil til den kommende vandplan se på, om og 
hvordan grundvandsmodeller kan forbedres og bruges for hele landet. 
 
Ønsker om hensyn til råstofforsyning 
Sammenfatning af høringssvar  
Region Midtjylland anmoder om, at der ved udformning og administration af vandplanerne 
tages hensyn til regionens interesser i forhold til råstofforsyningen. 
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Naturstyrelsens bemærkninger  
Vandplanerne forholder sig til råstofindvinding i kapitel 2.2 om påvirkninger. Her 
konkluderes det, at den kvantitative påvirkning af grundvandet ved råstofgravning sker inden 
for meget kort tid efter gravningen er påbegyndt, hvorefter der ikke sker væsentlige yderligere 
kvantitative påvirkninger. Dette reguleres i de kommunale råstoftilladelser, der skal være i 
overensstemmelse med vandplanernes retningslinjer. Kemisk påvirkning ved råstofgravning 
reguleres også i råstoftilladelserne 
 
Brug af grus i stedet for vejsalt 
Sammenfatning af høringssvar  
Jens Vadstrup finder, at man bør bruge grus i stedet for vejsalt, for at forhindre saltforurening 
af grundvandet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har fået udført et forskningsprojekt om vejsalt, der indikerer, at vejsalt generelt 
ikke udgør et stort problem for grundvandet i Danmark. Lokalt i byer og langs bestemte veje 
kan der dog være problemstillinger, hvilket forventes håndteret i de kommunale indsatsplaner 
for grundvandsbeskyttelse. 
 
Grundvandskøleanlægs placering og indvirkning 
Sammenfatning af høringssvar  
Middelfart Kommune finder, at grundvandskøleanlæg ikke må etableres inden for Områder 
med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker udenfor 
disse, men skal placeres, så der ikke sker påvirkning af grundvandstemperaturen ved 
indvindingsanlæg. 
 
DANVA bemærker, at grundvandskøleanlæg ikke er nævnt i vandplanen. De bør ikke 
etableres indenfor Områder med Særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til 
almene vandforsyninger udenfor disse, samt placeres så der ikke sker en 
temperaturpåvirkning af indvindingsanlæg. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Sikringen af vandindvindingerne mod opvarmning af grundvandet sker gennem den til enhver 
tid gældende bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøling, som 
fastsætter en maksimal temperaturpåvirkning på 0,5 grader C. Grundlaget er 
Miljøbeskyttelseslovens § 19. Ændringer i grundvandets temperatur er ikke en del af 
Vandrammedirektivets miljømål.  
 
Definition af bæredygtig vandindvinding 
Sammenfatning af høringssvar  
Frederikssund Kommune finder, at der bør være argumenter for og en fremtidig debat af, den 
definition af bæredygtig vandindvinding, der bruges i vandplanerne. Definitionen medfører, at 
grundvandsressourcen overudnyttes i hovedstadsområdet, selv om grundvandsstanden er 
stigende. Frederikssund Kommune ønsker præciseret, hvad der forstås som 
grundvandstruende aktiviteter. 
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Naturstyrelsens bemærkninger  
Bæredygtig vandindvinding og grundvandstruende aktiviteter i forhold til den kvantitative 
tilstand er konkret beskrevet i vandplanernes kapitel om miljømål for kvantitativ tilstand. I 
denne vandplanperiode er målene sat i forhold til påvirkning af vandløb og den langsigtede 
grundvandsdannelse. 
 
2.3.12.4  Områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling 
Der er i alt modtaget 4 høringssvar om Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og 
byudvikling fra følgende kommuner: Assens, Kerteminde, Randers og Aarhus.  
 
Desuden har følgende organisation sendt høringssvar: Danmarks Naturfredningsforening 
 
Grundvandstruende virksomheder 
Sammenfatning af høringssvar  
Assens Kommune ønsker en præcisering af, hvilke virksomheder der betragtes som særligt 
grundvandstruende, jf. retningslinje 39 i vandplanerne.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen vil etablere et administrationsgrundlag, i starten af 2012, til brug ved 
kommunernes administration af reglerne vedrørende grundvandstruende virksomheder og 
aktiviteter i forhold til områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til 
almene vandforsyninger. 
 
Byudvikling 
Sammenfatning af høringssvar  
Randers Kommune finder, at der mangler klarhed over muligheder og forudsætninger for 
byudvikling indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser 
 
Kerteminde Kommune ønsker en definition af byudvikling og spørger til, om krav i 
retningslinje 40 til kommune- og lokalplaner er holdbar i forhold til dansk lovgivning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Retningslinjen vedrørende byudvikling i forhold til områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger er præciseret som 
led i høringen af vandplanerne. Herudover vil Naturstyrelsen etablere et supplerende 
administrationsgrundlag, i starten af 2012, til brug ved kommunernes administration. 
 
Afgrænsning af drikkevandsbehov 
Sammenfatning af høringssvar  
Aarhus Kommune mener ikke, der i vandplanerne er taget højde for den fremtidige behov for 
drikkevand eller en anvisning af, hvor de tilgængelige grundvandsressourcer kan indvindes. 
Der savnes en redegørelse for, om der i udstrækningen af Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser er taget stilling til de forventede stigninger i befolkningsudviklingen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Den konkrete udpegning af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser fremgår af 
vandplanerne. Det skal bemærkes, at områder med særlige drikkevandsinteresser ”skal, med 
en rimelig sikkerhedsmargen, sikre en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet vandressource 
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til dækning af det fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet”, jf. Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4 fra 1995. 
 
Fremtidigt drikkevandsbehov 
Sammenfatning af høringssvar  
Danmarks Naturfredningsforening mener, det må indgå i vandplanerne, at 
grundvandsdannelsen i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser visse steder allerede er 
opbrugt, og der dermed ikke er taget højde for det fremtidige drikkevandsbehov.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Vandplanerne viser, at der flere steder eksisterer problemstillinger i forhold til 
drikkevandsindvindingen, særlig omkring de større byer og ved markvanding, og hensyn til 
bl.a. overfladevand og natur. Det har i denne vandplanperiode ikke været muligt med 
indsatser overfor dette uden for Sjælland, på grund af manglende viden om f.eks. 
grundvandets kredsløb og alternative indvindingsmuligheder. 
 
2.4 Datagrundlaget  
Vandplanerne er blandt andet baseret på data fra de nationale overvågningsprogrammer. 
Vurderingerne af miljøtilstande og beregning af indsatsbehov var i høringsudgaven af 
vandplanerne primært baseret på data fra 2001-2005. Til de endelige vandplaner er der 
foretaget en opdatering, således at planerne nu bygger på data fra 2005-2009, og i visse 
tilfælde er også 2010-data inddraget.  
 
Vandrammedirektivets overvågningsforpligtigelser er gennemført i Danmark med de 
nationale overvågningsprogrammer NOVANA. Programbeskrivelserne kan ses på 
www.naturstyrelsen.dk. Det ny overvågningsprogram gælder fra 2011-2015. I 
overvågningsprogrammets programbeskrivelser er der detaljeret redegjort for den 
overvågningsindsats, der bliver gennemført. 
 
2.4.1 Overvågningsprogrammets betydning 
Der er i alt modtaget 82 høringssvar om ”Overvågningsprogrammets betydning”. De kommer 
fra kommunerne Brøndby, Høje-Taastrup, Hvidovre, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, 
Furesø, Roskilde, Lejre, Holbæk, Slagelse, Ringsted, Køge, Næstved, Vordingborg, Stevns, 
Odsherred, Guldborgsund, Lolland, Odense, Svendborg, Assens, Langeland, Ærø, Aalborg, 
Mariagerfjord, Thisted, Jammerbugt, Hjørring, Morsø, Herning, Viborg, Struer, Norddjurs, 
Silkeborg, Skanderborg, Samsø, Randers, Odder,  Fredericia, Vejle, Kolding, Aabenraa og 
Haderslev kommuner samt Region Sjælland. Desuden har følgende organisationer sendt 
høringssvar: Limfjordsrådet, Gudenåkomiteen, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Vand 
A/S, Vandrådet i Skanderborg Kommune, DANVA, Solrød Vandværk a.m.b.a., Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Landboforeningen Gefion og 
Sjællandske Familielandbrug, Danmarks Sportsfiskerforbund, Landbrug & Fødevarer,  DN 
Gribskov, DN Samråd Fyn, DOF-Bornholm, DTU Aqua, samt Christian Castenskiold, Hans-
Henning Kraack, 
 
Dokumentation af indsatsen 
Sammenfatning af høringssvar 
Kommunerne Holbæk, Roskilde, Høje-Taastrup, Slagelse, Haderslev, Lyngby-Taarbæk, 
Skanderborg, Viborg, Randers, Silkeborg, Aalborg, Vejle, Kolding, Odder, Odense, Assens, 
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Langeland, Ærø, Svendborg, Morsø samt Limfjordsrådet og Gudenåkomitéen finder det 
væsentligt, at staten ud fra overvågningsprogrammet kan vurdere, om vandplanens 
virkemidler har den forventede effekt. Kommunerne har ligeledes en forventning om, at 
virkemidlerne sammenholdes med overvågningsresultaterne og finder det afgørende, at 
effekterne af indsatserne kan dokumenteres, samt at man kan vise, om miljømålslovens mål er 
nået. Mariagerfjord Kommune anbefaler, at den forventede lokale effekt af de enkelte 
virkemidler beskrives i den endelige vandplan, herunder de generelle virkemidler, både i 
hovedoplandet og søoplandene. 
 
Landbrug & Fødevarer understreger vigtigheden af, at indsatser og resultater løbende 
overvåges, således at det sikres, at de tiltag, der igangsættes, har den ønskede effekt. 
Overvågningsprogrammet skal dokumentere udviklingen i miljøtilstanden og de enkelte 
virkemidlers faktiske effekt. Landbrug & Fødevarer mener, at de væsentligt mere intensive 
indgreb, som følge af vandplanerne, kræver en tilsvarende større og mere detaljeret 
moniteringsindsats, da begrundelsen for indgrebet følgelig skal styrkes. I modsat fald vil 
indgrebet ifølge Landbrug & Fødevarer være imod proportionalitetsprincippet, idet det ikke 
vil være dokumenteret, at der er overensstemmelse mellem middel og mål. Landbrug & 
Fødevarer finder det stærkt bekymrende, at måleprogrammet er blevet udvidet uden tildeling 
af flere ressourcer. En overvågning af alle vandområder vil ifølge Landbrug & Fødevarer 
være helt central for at sikre, at der sker den nødvendige vidensopsamling og evaluering af 
effekten og omkostningseffektiviteten af virkemidlerne samt i forbindelse med udarbejdelse 
af planerne for næste planperiode. 
 
Aabenraa Kommune mener, at det er helt afgørende, at vandmiljøet løbende overvåges 
således, at der ikke bliver brugt unødige ressourcer på indsatser i områder, hvor miljømålene 
faktisk allerede er nået. Aabenraa Kommune beklager samtidigt, at overvågningen i første 
omgang ikke bliver rullet ud i den sydlige del af Jylland, men her udsættes til 2012. 
 
Hjørring Kommune mener, at et helt grundlæggende problem ved de fremlagte vandplaner er 
mangel på registrering og overvågning før og efter udførsel af de vedtagne tiltag. Det gør det 
ifølge kommunen vanskeligt at vurdere betydningen af de udmeldte tiltag. Hjørring 
Kommune mener ligeledes, at det er umuligt at vurdere, hvor langt fra målopfyldelse det 
enkelte vandløb er, når tilstanden ikke løbende overvåges. Det bliver vanskeligt at vurdere, 
om de ønskede miljømål kan nås indenfor planperioden med overvågning hvert 6. år. 
 
Fredericia Kommune mener ikke, at overvågningen er tilstrækkelig til at kunne identificere 
vandløb, der ikke opfylder sin målsætning, eller til at der kan iværksættes nødvendige tiltag 
på baggrund af opdaterede overvågningsresultater. Overvågningen menes heller ikke at kunne 
dokumentere, at allerede iværksatte handlinger har ført til de ønskede forbedringer i 
vandløbene. Med statens foreslåede overvågning, ser Fredericia Kommune ikke andre 
muligheder, end at kommunen er nødt til at supplere statens overvågning i det omfang, der er 
behov for yderligere faunaundersøgelser end dem, staten udfører. Det vil dreje sig om 
undersøgelser i vandløb omfattet af indsatsprogrammet, og hvor der er udført 
spildevandstiltag, da disse vandløb evt. kan opfylde målsætningen uden yderligere tiltag.   
 
Furesø Kommune mener ikke, der skal iværksættes en indsats på et ufuldstændigt 
vidensgrundlag. Til gengæld forventer kommunen, at overvågningsmyndigheden snarest 
fremskaffer denne viden, således at vandmiljø og natur i Furesø Kommune kan leve op til en 
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tilstand, som kommer planter og dyr og kommunens borgere til gode. Furesø Kommune 
mener, at det er Naturstyrelsens ansvarsområde at overvåge både store og mindre 
vandforekomster og opfordrer Naturstyrelsen til at intensivere og udvide denne overvågning 
således, at kommunens behov for viden, til udarbejdelse af handleplaner til næste planperiode 
og til kommunens kommende indsatser, bliver opfyldte. 
 
Odder Kommune foreslår, at en større del af det operationelle overvågningsprogram målrettes 
effektvurdering af handleplanerne. Fredericia, Langeland, Ærø, Svendborg og Assens 
kommuner mener, at staten er ansvarlig for overvågningsprogrammerne for vandløb, søer og 
kystområder, og at det er statens ansvar at sikre, at overvågningsprogrammerne har et omfang, 
der lever op til EU's krav samt statens og kommunernes behov for dokumentation for 
vandløbenes miljøtilstand. Langeland, Ærø og Svendborg kommuner mener, at staten som 
ansvarlig for overvågningsprogrammet skal sikre tilstrækkelig gode data, så det er muligt at 
konkludere, om de iværksatte tiltag har resulteret i målopfyldelse eller ej. Kommunerne synes 
ikke, det skitserede overvågningsprogram, samt de midler der er afsat til overvågning, 
opfylder dette krav. Indsatskravene i vand- og Natura 2000-planerne er meget specifikke, 
målrettede og konkrete Assens, Langeland, Ærø og Svendborg kommuner synes ikke, dette er 
tilfældet med det vidensniveau, som vil blive fremskaffet af overvågningsprogrammet. Assens 
Kommune forventer, at det vidensniveau, som vil blive fremskaffet af 
overvågningsprogrammet vil modsvare de meget specifikke, målrettede og konkrete 
indsatskrav. 
 
Høje-Taastrup Kommune finder det væsentligt, at der også på kommunalt niveau etableres en 
overvågning, som kan dokumentere indsatserne.  
 
Thisted Kommune foreslår, at overvågningsprogrammet intensiveres – kommunen finder 
overvågningsprogrammet reduceret og finder det problematisk at dokumentere en effekt af en 
indsats, hvis der ikke følges op med overvågning. 
 
Limfjordsrådet og Morsø Kommune finder det meget vigtigt, at der er sammenhæng og 
synergi mellem Vandplanerne og det kommende overvågningsprogram. Limfjordsrådet 
understreger i den forbindelse, at mangelfuld overvågning vil forhindre viden om, hvorvidt 
den ønskede effekt er nået. 
 
DANVA mener, at det fremadrettet er vigtigt, at moniteringen af tilstanden i grundvandet, 
vandløb, søer og kystvande er så god, at det er muligt at fastslå udviklingstendenser inden for 
så kort en periode som muligt. I modsat fald vil der ifølge DANVA ikke være mulighed for at 
vurdere, hvorvidt den ønskede tilstand kan opnås med de valgte virkemidler. 
 
Christian Castenskiold mener, at der i en årrække løbende har været reduceret i 
overvågningen af vandmiljøet. Man står således med ringere forudsætninger for at vurdere 
tilstand og udvikling. Christian Castenskiold anfægter, at man med vandplanerne fortsætter 
med indsatser uden at sikre sig, at de forudsatte effekter også opnås.  
 
DN ønsker, at man styrker overvågningsprogrammet, så man kan følge udviklingen og se, om 
indsatserne virker.  
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Naturstyrelsens bemærkninger  
I henhold til Miljømålslovens § 22 er det Miljøministeriets ansvar at overvåge vandmiljøets 
tilstand. Dette sker i regi af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur - 
NOVANA 2011-2015. NOVANA 2011-2015 programmet skal dels sikre, at en række retlige 
forpligtelser som følge af EU-direktiver, national lovgivning og konventioner overholdes, dels 
bidrage til dokumentation af effekten og målopfyldelsen af nationale handleplaner på natur- 
og vandmiljøområdet, tiltag på landbrugsområdet samt det landsdækkende 
luftkvalitetsprogram. 
 
NOVANA 2011-2015 programmet er målrettet mod at skabe dokumentations- og 
vidensgrundlag til at understøtte nedenstående overvågningsbehov og – forpligtelser:  

• Opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til EU-lovgivning og national lovgivning 
om overvågning af natur, vandmiljø og luftkvalitet. 

• Understøtte den nationale forvaltning ved at bidrage til dokumentation af effekten og 
målopfyldelse af nationale handleplaner for vandmiljø og natur, herunder vand- og 
Natura 2000-planer efter Miljømålsloven, tiltag på landbrugsområdet samt det 
landsdækkende luftkvalitetsmåleprogram. 

• Opfylde Danmarks overvågningsforpligtelser i henhold til internationale konventioner 
om natur og miljø. 

 
Vandrammedirektivet omfatter en række krav til overvågning af vandområder med henblik på 
at danne datagrundlag for en vurdering af økologiske og kemiske tilstand for overfladevand 
samt kemisk og kvantitativ tilstand for grundvand. 
 
NOVANA 2011-2015 programmet er tilrettelagt i overensstemmelse med 
vandrammedirektivets krav om overvågning af vandområder. Resultaterne af overvågningen 
indgår i datagrundlaget for vurdering af vandområdernes karakteristika, vurdering af 
menneskelig aktiviteters indvirkning på miljøet og i datagrundlaget for fastsættelsen af 
miljømål for vandområderne.   
 
Overvågningsdata indgår i grundlaget for vurderingen af udviklingen i vandområdernes 
økologiske tilstand og naturområdernes bevaringsstatus. Overvågningsprogrammet 
tilvejebringer således datagrundlag til vurdering af effekten af den samlede indsats for de 
målsatte vandområder og naturområder.  
 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at NOVANA 2011-2015 programmet både gennem 
kontrolovervågning og operationel overvågning tilvejebringer det nødvendige datagrundlag til 
brug for udarbejdelse af basisanalyse og målfastsættelse for vandområder i henhold til 
vandrammedirektivet.  
 
NOVANA 2011-2015 programmet er tilrettelagt efter, at forskellige kilder til belastning og 
påvirkninger af naturen og miljøet i tilstrækkeligt omfang kan adskilles og vurderes. 
Samtidigt er programmet tilrettelagt, så den naturlige variation i belastningen og påvirkningen 
af naturen og miljøet i videst muligt omfang kan adskilles fra menneskeskabte påvirkninger, 
herunder effekten af handlingsplaner og anden forvaltning. Programmets videreførelse af 
udvalgte lange datatidsserier samt programmets nye prioriterede modelstrategi kan endvidere 
bidrage til analyse af effekter af klimaforandringer. Adskillelse af forureningskilder og 
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variationer bidrager til at afdække, hvor belastningen kommer fra, og dermed sikre, at natur- 
og miljøpolitikken baseres og forvaltes på et solidt datagrundlag.  
 
Overvågningsprogrammet tilvejebringer datagrundlag til vurdering af effekten af indsats for 
de konkrete målsatte vand- og naturområder. Det er imidlertid ikke udgangspunktet, at 
overvågningen skal tilvejebringe data til vurdering af effekten af de enkelte virkemidler. 
Effekten af de enkelte virkemidler, såsom randzoner og vådområder vil indgå i vurderingen af 
den samlede indsats. Effekten af de enkelte virkemidler vil ikke umiddelbart kunne udskilles 
fra de øvrige virkemidler og øvrige indsatser, såsom forbedret spildevandsrensning i spredt 
bebyggelse. Vurdering af effekten af de enkelte virkemidler er kun mulig i de tilfælde, hvor 
indsatsen udelukkende sker gennem et enkeltstående virkemiddel f.eks. hvor der kun etableres 
randzoner opstrøms en sø med henblik på fosforreduktion. I øvrige tilfælde vil 
effektvurderingen som sagt være et resultat af den samlede indsats. Det skal understreges, at 
den fulde effekt af virkemidler som fx randzoner først viser sig efter en længere årrække. 
Naturstyrelsen henviser til, at effekten af enkeltvirkemidler er beskrevet i forskellige faglige 
udredninger. Som eksempel kan nævnes rapporten ”Virkemidler til realisering af målene i 
EU’s vandrammedirektiv” fra Aarhus Universitet, hvor 23 virkemidler er beskrevet med 
effekt, sikkerhed osv.  
 
Vedrørende Landbrug & Fødevarers henvisning til proportionalitetsprincippet se kapitel 2.8.2 
 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at det nye overvågningsprogram bidrager med de 
nødvendige data til brug for vurdering af vand- og naturplanernes målopfyldelse og den 
samlede effekt af indsatser og virkemidler for de målsatte områder. 
 
Manglende viden 
Sammenfatning af høringssvar 
Odsherred Kommune mener, at det for størstedelen af kommunens vandløb generelt gælder, 
at frist for målopfyldelse er udskudt pga. manglende faglig viden om vandløbene. Det undrer 
Odsherred Kommune, at der ikke er iværksat overvågning af disse vandløb, så der kan 
tilegnes faglig viden om dem. 
 
Thisted Kommune ser mange eksempler på, at tidspunkt for målopfyldelsen ofte er udskudt 
begrundet med ’manglende viden’. Thisted Kommune finder det på den baggrund vanskeligt 
at forstå, at overvågningsprogrammet reduceres. 
 
Hjørring Kommune finder, at det er vanskeligt at opnå øget viden om konkrete vandløb, når 
der ikke sker en udbygning af overvågningsprogrammet i områder med manglende viden. 
Hjørring Kommune finder på denne baggrund, at der ikke er sammenhæng mellem det 
vidensniveau overvågnings-programmet fremskaffer og kravene i vandplanerne. 
 
Skanderborg, Odder, Næstved og Norddjurs kommuner bemærker, at der er en lang række 
steder, hvor indsatsen er udsat ’på grund af manglende viden’. På disse områder mangler 
kommunerne en præcisering af, hvordan den manglende viden tænkes indhentet inden næste 
planperiode. Næstved Kommune mener, at det vedtagne overvågningsprogram langt fra vil 
være tilstrækkeligt. Lejre, Roskilde, Assens, Langeland, Ærø, Svendborg og Hvidovre 
kommuner anbefaler og forventer, at staten afsætter midler og sikrer, at der opstilles et 
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tilstrækkeligt overvågningsprogram til at indsamle viden, de steder hvor manglende viden 
angives som hovedårsag til undtagelse for opfyldelse af miljømål i 2015.  
 
Furesø Kommune beklager, at der tilsyneladende stadig er en udtalt mangel på viden om 
tilstand og behov for indsats i kommunen, som har medført tidsfristforlængelse for kravet om, 
at miljømålet skal være opnået i 2015.  
 
DOF betragter begrundelser for udskydelse af tidsfrister med ”manglende viden” som 
uacceptable. Der har ifølge DOF været rigeligt tid til at fremskaffe opdateret viden om de 
vandforekomster, hvor der i basisanalyserne blev påvist mangel på viden. DOF har desuden 
svært ved at se, hvordan vidensgrundlaget skal styrkes til næste planperiode, når 
overvågningsprogrammet siden kommunalreformen ifølge DOF er blevet kraftigt beskåret.  
 
DN Samråd Fyn mener, at udskydelse af målopfyldelse flere steder begrundes med 
”manglende viden”. DN Samråd Fyn mener ikke, at det tydeligt fremgår af teksten, om man 
er gået i gang med en udvidet moniteringsindsats for at skaffe denne viden, og om der er afsat 
ressourcer nok til dette arbejde.  I modsat fald vil DN Samråd Fyn protestere. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
NOVANA 2011-2015 programmet er tilrettelagt efter bl.a. at skabe sammenhæng mellem 
overvågningsprogrammet og vand- og naturplanerne. Der er i overensstemmelse med 
vandrammedirektivet etableret operationel overvågning af de vandområder, som i 
vandplanerne er vurderet at være i risiko for ikke at opfylde miljømålene, eller hvor der 
mangler viden om tilstanden. Der er etableret operationel overvågning for delprogrammerne 
for vandløb, søer, fjord og hav, grundvand samt arter og terrestriske naturtyper. Det nye 
overvågningsprogram bidrager derfor netop med viden og data til vand- og naturplanerne. 
 
Vedrørende DOF’s bemærkning til udskydelse af tidsfrister begrundet med manglende viden 
henvises til kapitel 2.5. 
 
NOVANA 2011-2015 programmet er bl.a. designet til at skabe grundlag for de næste 
generationer af vandplaner, herunder grundlaget for udarbejdelse af de kommunale 
handleplaner. I den forbindelse er der gennem det operationelle overvågningsprogram 
iværksat en omfattende overvågning af de vandområder, der i dag ikke opfylder deres 
målsætning eller, hvor der mangler viden om, hvorfor de ikke opfylder deres målsætning. 
 
Omfang af overvågning 
Sammenfatning af høringssvar 
Langeland, Ærø og Svendborg kommuner anbefaler, at der generelt afsættes flere midler til 
overvågning. 
 
Slagelse Kommune har svært ved at se, at man med det nye NOVANA-program kan vurdere 
opfyldelsen af miljømålene i 2015 og fremover. For at kunne vurdere indsatsen af Vand- og 
Natura 2000 planerne samt de kommunale handleplaner mener kommunen, at det er 
nødvendigt med en omfattende og operationel overvågning, og at det nye NOVANA-program 
omfatter for få stationer og for få undersøgelser over en årrække.  
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Struer Kommune mener generelt, at overvågningsprogrammet på nogle områder er 
mangelfuldt, især pga. for få prøvetagningsstationer og lav målefrekvens. 
 
Jammerbugt Kommune mener ikke, at overvågningsprogrammet er omfattende nok og 
bemærker, at kommunen ikke selv vil finansiere overvågning.  
 
Høje-Taastrup Kommune bemærker, at en række målestationer i større vandløb blev nedlagt i 
forbindelse med kommunalreformen. 
 
Lolland Kommune kan ikke vurdere, om overvågningsprogrammet er tilstrækkeligt til at sikre 
grundlaget for indsatsprogrammerne og dermed også for indholdet af de kommunale 
handleplaner og mener, at overvågningen af miljø- og naturtilstanden er statens ansvar.  
 
Det bekymrer Mariagerfjord Kommune, at antallet af stationer i det nye overvågningsprogram 
er reduceret i forhold til tidligere programmer. Mariagerfjord Kommune præciserer, at 
tidsserier er værdifulde, fordi udviklingen er langsom. Mariagerfjord Kommune mener, at der 
vil være stor risiko for, at vandløb som tidligere opfyldte målsætningen, vil blive oversete, og 
en evt. udvikling til dårligere miljøtilstand ikke vil blive opdaget, når overvågningen primært 
har fokus på vandløb, der ikke opfylder målsætningen. 
 
Kolding Kommune er bekymret for det generelle overvågningsniveau staten har anlagt siden 
kommunalreformen. Kolding Kommune konstaterer i de foreliggende vandplaner et 
betydeligt antal lokaliteter, hvor tilstanden beskrives som ukendt. Med det nuværende 
overvågningsniveau forventer kommunen, at antallet af lokaliteter med ukendt tilstand vil 
stige yderligere.  
 
Da indsatsen overfor regnbetingede udløb ifølge Svendborg Vand A/S og Svendborg 
Spildevand A/S kan medføre betydelige udgifter for forsyningerne til etablering af bassiner 
eller til omlægning af ledningssystemer med henblik på at reducere belastningen af 
vandløbene, er det et generelt problem, at overvågningsindsatsen ikke er tilstrækkelig 
fintmasket til, at det reelt er muligt at vurdere, om de tiltag, der fra forsyningernes og andre 
parters side skal iværksættes for at forbedre tilstanden i vandløbene, har den ønskede effekt. 
Det betyder ifølge Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, at der i mange 
tilfælde investeres ”i blinde”, idet kendskabet til vandløbenes tilstand ikke er godt nok til, at 
det kan afgøres, om de ønskede investeringer har medført reelle forbedringer. Svendborg 
Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S understreger, at det ikke er forsyningernes opgave at 
sikre en tilstrækkeligt overvågning.  
 
Odense Kommune foreslår, at staten for at sikre at indsatsen er målrettet og 
omkostningseffektiv ikke reducerer yderligere i overvågningsindsatsen. Tværtimod bør den 
nuværende overvågningsindsats ifølge kommunen målrettes og intensiveres. Det er Odense 
Kommunes indtryk, at overvågningen er blevet stærkt reduceret i omfang og dernæst 
homogeniseret på landsplan for at leve op til de krav EU stiller til dokumentation. Det vil 
betyde, at det på kommuneniveau vil være svært at bruge overvågning til at give detaljerede 
svar på, om den lokale indsats har nogen effekt. Endvidere vil en række overvågningsstationer 
ifølge kommunen kun blive besøgt én gang i hver planperiode, hvilket betyder, at der går 
mange planperioder, før man har et statistisk troværdigt materiale til at dokumentere en 
udvikling. 
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Haderslev Kommune mener, at den overvågning NST lægger op til i det nye 
overvågningsprogram ikke er tilstrækkelig til at sikre, at forureninger kan bringes til ophør, 
inden de forvolder for stor skade. 
 
Holbæk Kommune beklager, at staten har reduceret væsentligt i overvågningen af miljø- og 
naturtilstanden. Holbæk Kommune opfordrer Miljøministeriet til at opprioritere 
overvågningen, eller stille økonomiske ressourcer til rådighed så kommunerne kan varetage 
denne meget vigtige opgave. 
 
Det er Guldborgsund Kommunes opfattelse, at overvågningsprogrammet ikke er omfattende 
nok til at, der kan opnås kendskab til vandløbenes og søernes tilstand samt udvikling. Flere af 
kommunens større vandsystemer er uden overvågning. Kommunen finder det meget 
uhensigtsmæssigt, at et større antal af amtets gamle målestationer i forbindelse med 
kommunesammenlægningen er blevet nedlagt Kommunen forventer, at staten som et led i sin 
overvågning opprioriterer disse målinger, så både hyppigheden og antallet af stationer forøges. I 
modsat fald mener kommunen, at de risikerer at have et mangelfuldt grundlag for prioritering af 
indsatser ved udarbejdelse af handleplaner.  
 
Mariagerfjord Kommune finder det meget vigtigt, at der er sammenhæng mellem 
vandplanerne og det statslige overvågningsprogram. Mariagerfjord Kommune opfordrer til, at 
det statslige overvågningsprogram øges væsentligt, således at det er muligt at kvalificere 
indsatsbehovet og vurdere, hvorvidt den iværksatte indsats har den ønskede effekt. Det er 
Mariagerfjord Kommunes opfattelse, at de fremlagte planer på en række områder er baseret 
på få målinger og ældre data. 
 
Stevns Kommune mener, at der er behov for, at der fremover i stort omfang tilvejebringes 
retvisende og opdateret datagrundlag, da vandplanen har en stor grad af usikkerhed på grund 
af mangelfulde eller ældre data. Langelands Kommune mener, at da baseline i stor 
udstrækning bygger på gamle og utilstrækkelige data, bør der også afsættes midler specifikt til 
at rette op på dette. 
 
Skanderborg Kommune er bekymret over, at den afgørende viden omkring opsplitning af 
diffuse kilder ikke ser ud til at kunne blive belyst bedre med de nye overvågningsprogrammer, 
som i mange tilfælde ikke ser ud til at levere bedre viden, end hvad tidligere 
overvågningsprogrammer har gjort.  
 
Aalborg Kommune mener, at indsatsbehovet og opfølgningen i de kommende 
vandplangenerationer skal bero på et tilstrækkeligt datagrundlag, der kan være udgangspunkt 
for eventuelle modelleringer, og at dette bør afspejles i overvågningsprogrammet. Herunder 
sedimentundersøgelser, der kan bidrage til at redegøre for udvekslingen af kvælstof og især 
fosfor mellem bunden og vandet. 
 
Limfjordsrådet og Aalborg, Assens, Langeland, Ærø, Svendborg og Morsø kommuner 
anbefaler, at den nødvendige viden / et højt vidensniveau tilvejebringes og kan inddrages i 
næste planperiode. Endvidere finder Limfjordsrådet og Morsø Kommune, at der er behov for 
en beskrivelse af, hvordan ny viden, der fremkommer indenfor planperioden, behandles.   
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Limfjordsrådet vurderer desuden, at den anvendte model, én for hele Limfjorden, inden næste 
planperiode bør udbygges med modeller for de delområder af fjorden, som er særligt sårbare. 
 
DOF-Bornholm er overrasket over, at naturtilstanden i ca. 48 % af Bornholms vandløb er 
ukendt, hvilket de finder stærkt bekymrende. DOF-Bornholm mener, at det er et alt for ringe 
grundlag at planlægge indsats ud fra og mener, at der snarest skal gøres noget ved det. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at det for at opnå og sikre de tiltænkte miljømål er 
essentielt, at der etableres en løbende og detaljeret hydrometrisk og DVFI overvågning af 
vandløbene. Danmarks Sportsfiskerforbund mener tillige, at der skal gennemføres en 
overvågning af de vandløbsnære arealer, og resultatet af overvågningen skal offentliggøres på 
en tilgængelig måde. 
 
Den eksisterende og fremadrettede overvågningsindsats i forbindelse med vandplanerne er 
ifølge Landbrug & Fødevarer ude af trit med behovet, og Landbrug & Fødevarer opfordrer til, 
at der skabes samhørighed mellem ambitionsniveau for indsats og regulering på den ene side 
og faktisk viden om tilstand og sammenhænge på den anden. Alternativt er det ifølge 
Landbrug & Fødevarer nødvendigt at reducere indsatsen til de få steder, hvor datagrundlaget 
er tilstrækkeligt godt. Landbrug & Fødevarer sætter i den forbindelse spørgsmålstegn ved, om 
det bliver muligt at lave nødvendige belastningsopgørelser på deloplandsniveau, om 
miljøtilstanden kan afgøres uden observationer i hver enkelt recipient, om det kan lade sig 
gøre at vurdere effekten af virkemidler på en given lokalitet uden detailstudier, og om 
virkemidlerne fungerer efter hensigten.  
 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug sætter stort spørgsmålstegn ved 
det nuværende overvågningsprograms tilstrækkelighed, når det i vandplanerne ønskes at sætte 
mål for vandområder, hvor der ikke er måledata tilstede, og de modelberegnede data ikke er 
valide. 
 
DN finder, at det forskningsmæssige er reduceret i overvågningsprogrammet, og at 
programmet dermed ikke sikrer et optimalt undersøgelsesprogram for de vandområder, hvor 
der er et forskningsmæssigt vidensbehov, feks. effekter af miljøfarlige stoffer og ynglesucces 
på artsniveau for udpegede arter.   
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Omfanget af overvågningen i dag svarer til den overvågningsindsats der fra amterne overgik 
til staten i 2007 dog pris- og løntalsreguleret og korrigeret for de udmeldte statslige 
effektiviseringskrav, som alle andre statslige budgetrammer er omfattet af. Bag det nye 
program ligger en omfattende revision af, hvilke overvågningsforpligtelser og behov 
programmet skal bidrage til at opfylde. 
 
Viden om forekomster af miljøfarlige forurenede stoffer i første vandplanperiode er baseret 
primært på data indsamlet i forbindelse med det nationale overvågningsprogram i perioden 
2001 til 2009. Fremadrettet er det nationale overvågningsprogram i perioden 2011-2015 
tilrettelagt, så der tilvejebringes et nyt datagrundlag og således, at der sker en opprioritering af 
målinger af miljøfarlige forurenende stoffer. Der måles således på udvalgte lokaliteter for at 
få bedre viden om indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer i vandområder med forskellige 
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typer af påvirkning, således at dokumentationen for vandområdernes tilstand i forhold til 
miljøfarlige forurenende stoffer styrkes. 
 
Transporten af næringsstoffer via vandløb måles i halvdelen af det danske landareal. I den 
resterende del opgøres stoftransporten ved modeller på grundlag af det målte opland. Den 
overordnede effekt af vandplanerne kan hermed opgøres. Vurdering af miljøtilstand og 
eventuelt indsatsbehov i de ikke målte områder bygger på den generelle viden, som kan 
uddrages fra det samlede overvågningsprogram.  
 
Med hensyn til prøvetagningshyppighed beskriver vandrammedirektivet et retningsgivende 
niveau for overvågningen, som programmerne samlet set efterkommer. Det er således 
Naturstyrelsens vurdering, at overvågningsprogrammet er tilrettelagt efter 
vandrammedirektivets krav med hensyn til overvågningsfrekvens og – omfang, og herunder 
også at kontrolovervågningen er tilstrækkelig med henblik på at tilvejebringe datagrundlag til 
vurdering af udviklingen af naturtilstanden i områder med målopfyldelse.  
 
Naturstyrelsen vurderer samlet, at der med den overvågningsindsats der er planlagt i 
NOVANA 2011-2015 programmet vil kunne opbygges et vidensgrundlag, der er 
tilstrækkeligt til at kunne beregne opfølgning på indsatsbehovene og til at kunne følge 
effekterne af tiltag og virkemidler, således at tilstanden i forhold til opnåelse miljø- og 
naturmålene kan vurderes. Der vil over de kommende år ske en fortsat vidensopbygning om 
både sammenhænge og den konkrete tilstandsudvikling i natur- og miljøtilstanden. 
 
Miljøstyrelsen stillede i foråret 2011 data til rådighed for kommunernes administration af 
husdyrgodkendelsesloven, der viser udviklingen i dyreholdet på oplandniveau. 
 
Samarbejde omkring overvågningen 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune opfordrer til, at overvågningsprogrammet opstilles i samarbejde med 
kommunerne. Langeland, Ærø og Svendborg kommuner mener, at det er vigtigt, at 
kommunerne er medbestemmende ved placering af stationer. Mariagerfjord Kommune 
anbefaler, at fastlæggelse af de operationelle stationer fra år til år foretages i samråd med 
kommunen, så der bl.a. kan blive sammenhæng mellem handleplan og overvågningsprogram. 
Assens Kommune håber, at hver kommune får tildelt nogle flytbare stationer, som kan flyttes 
efter eget ønske. Aalborg Kommune mener, at da data mange steder er mangelfulde eller 
forældede, eksempelvis DVFI-målinger ved vandløbsbedømmelser er den fremtidige 
dataindsamling herunder udpegningen af de operationelle overvågningsstationer og tidsplanen 
for overvågningen af dem central for både planlægning og indsats.  
 
Region Sjælland opfordrer staten til at inddrage viden fra DOF og DN i Natura 2000-
planlægningen i den udstrækning, den ikke selv har rådighed over tilstrækkelige 
overvågningsdata.  
 
Vejle Kommune anbefaler, at overvågningsprogrammet tilrettelægges således, at det er muligt 
at følge op på, om også lokale investeringer lever op til den forventede effekt. Det indebærer 
ifølge Vejle Kommune, at overvågningsprogrammet bør være fleksibelt og med et 
detaljeringsniveau, der gør det muligt at følge effekten af lokale investeringer. 
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Assens Kommune mener, at der bør afsættes midler til at sikre, at nye overvågningsdata 
hurtigt bliver tilgængelige for kommunerne. Hvidovre Kommune ønsker at holdes orienteret 
og modtage data, når der gennemføres nye målinger i kommunens vandområder.  
 
Norddjurs Kommune anbefaler, at opgaven vedrørende overvågningen af især vandløbene, 
men gerne alt vand og natur overgår til kommunerne.  
 
Hans-Henning Kraack mener, at overvågningsstationerne bør oprettes i et samarbejde med 
landbrug og kommuner for at sikre ens behandling for de to parter, og at staten står for 
målingerne.   
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er aftalt mellem Miljøministeriet og KL/kommunerne, at der i tilknytning til 
overvågningsprogrammet etableres et stående dialogforum mellem Miljøministeriet og 
KL/kommunerne, da disse er de væsentligste myndigheder på natur- og miljøområdet. I dette 
dialogforum kan forskellige forhold omkring parternes dataproduktion og – behov drøftes, 
ligesom der kan være dialog omkring overvågningsprogrammets løbende udmøntning, hvor 
programmet giver mulighed for det. Det skal dog bemærkes, at programmet er designet til at 
sikre en valid statistisk vurdering af tilstand og udvikling i natur og vandmiljø, hvorfor 
mulighederne for ændringer undervejs er begrænsede.  
 
Kommunerne kan iværksætte supplerende overvågning eksempelvis for yderligere 
dokumentation af effekten af iværksatte tiltag. Kommunerne skal i den forbindelse sikre sig, 
at overvågningen sker i henhold til eksisterende tekniske anvisninger, samt at de 
kvalitetssikrede data bliver tilgængelige i de fælles databaser under Danmarks Miljøportal. 
Sådanne data vil herefter indgå i fremtidige tilstandsvurderinger bl.a. i forbindelse med 
udarbejdelse af kommende vandplaner. Placeringen af operationelle overvågningsstationer i 
udvalgte delprogrammer af særlig kommunal interesse forventes i de kommende år, ligesom 
tilfældet var i 2010 for stationer i 2011, at ville ske i samråd med kommunerne. Det gælder 
især vandløbsprogrammet. 
 
Overvågningen i relation til det kommunale myndighedsarbejde. 
Sammenfatning af høringssvar 
Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune gør opmærksom på det dokumentationskrav 
for manglende målopfyldelse, der er anført i spildevandsbekendtgørelsens § 27, stk. 1 litra 3, 
der er en forudsætning for, at kommunen kan meddele påbud om forbedring af 
spildevandsrensningen i det åbne land. Kommunerne udtrykker bekymring for, at der ved det 
nuværende niveau af overvågning kan opstå situationer, hvor kommunen ikke kan følge op på 
spildevandsplanen på grund af manglende retsligt grundlag som følge af manglende 
overvågning.  Lolland Kommune mener, at såfremt kommunen bliver mødt med et krav om 
mere konkret dokumentation for manglende målopfyldelse, vil kommunen ikke være i stand 
til at meddele påbud, medmindre staten leverer det konkrete dokumentationsgrundlag fra 
overvågningsprogrammet til hver sag. Jammerbugt Kommune mener ligeledes, at staten skal 
sikre, at overvågningsdata for de enkelte vandløb er gode nok til, at kommunerne på et 
kvalificeret grundlag kan påbyde lodsejere forbedret spildevandsrensning.  
 
Odder Kommune mener, at kommunerne i forbindelse med husdyrbrugsadministrationen har 
behov for dokumentation for, at husdyrtætheden / udledningen fra husdyrbrug ikke stiger. Det 
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er ifølge kommunen strengt nødvendigt, at staten og kommunerne via overvågningen sikrer 
dels, at præmissen om, at administrationen af husdyrloven ikke vil medføre ændringer af 
vandområderne eller hindre målopfyldelse (som primært er, at udviklingen i husdyrtætheden 
ikke stiger) holder stik, dels at man kan følge effekten af udviklingen af husdyrtætheden. I 
retningslinjerne for vandplanerne fremgår, at kommunerne ikke må træffe afgørelser i strid 
med planen. Det kan kommunerne ifølge Odder Kommune kun gøre, hvis der tilvejebringes 
de rette værktøjer til at kunne få et reelt og samlet overblik over udviklingen i 
husdyrtætheden. Udviklingen i husdyrtætheden skal ifølge kommunen være retvisende og 
kunne følges på oplands- og del-oplandsniveau, hvis kommunerne skal kunne følge 
vejledningen til husdyrloven og træffe afgørelser, der ikke strider imod habitatreglerne.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
NOVANA 2011-2015 programmet bygger på et net af repræsentative overvågningsstationer. 
Programmet er således ikke tilrettelagt med det formål at indsamle data om forurening fra 
konkrete virksomheder eller konkrete projekter. Staten er ansvarlig for at dokumentere 
målopfyldelsen samt effekt af indsats og virkemidler, hvilket vil ske gennem rapporteringer til 
EU-Kommissionen. De årlige overvågningsdata for kommunernes myndighedsudøvelse. Med 
hensyn til bemærkningen om dokumentationsgrundlag i forbindelse med kommunernes påbud 
til ejendomme i den spredte bebyggelse, kan Naturstyrelsen oplyse, at Naturstyrelsen 
udelukkende har udpeget områder med indsatskrav overfor spredt bebyggelse, hvor der er 
dokumentation for, at den manglende målopfyldelse i den pågældende vandløbsstrækning og 
søer bl.a. skyldes udledningen af spildevand fra den spredte bebyggelse. I det nye 
overvågningsprogram vil Naturstyrelsen foretage en række nye vandløbsundersøgelser med 
fokus på de vandløbsstrækninger, hvor der mangler viden. 
 
Overvågningsprogrammet kan ikke erstatte behovet for konkret dokumentation i forbindelse 
med konkrete vurderinger og afgørelser. Overvågning er en statistisk repræsentativ og 
gentagende indsamling af data, som grundlag for at vurdere udvikling og forholdet mellem 
påvirkninger og effekter. Vandområdernes økologiske tilstand og naturområdernes 
bevaringsstatus indgår sammen med de fastsatte miljømål i grundlaget for vurderingen af 
behovet for at iværksætte initiativer for det pågældende område. Den økologiske tilstand, 
bevaringsstatus og de fastsatte mål for områderne bidrager dermed også til grundlaget for den 
kommunale administration og prioritering af forvaltningsmæssige tiltag som fx 
udledningstilladelser, miljøgodkendelser, miljøvurderinger m.v. Overvågningsprogrammet vil 
øge vidensgrundlaget for myndighedsopgaverne, og dermed forbedre grundlaget for vurdering 
af konkrete afgørelser, men det vil fortsat være den kompetente myndighed, der skal 
dokumentere konkrete afgørelser. En mulighed for at tilvejebringe data om konkrete 
tilladelser, godkendelser m.v. kan være via egenkontrolvilkår for virksomheder og anlæg. 
 
Antallet af kvalitetselementer der indgår i overvågningsprogrammet 
Sammenfatning af høringssvar 
Gudenåkomiteen anbefaler endvidere, at flere kvalitetselementer og støtteparametre specielt 
for fjordene inddrages ved målfastsættelsen inden næste planperiode. 
 
For at kunne øge præcision, målbarhed og forklaringsværdi af de fastsatte miljømål anbefaler 
Viborg Kommune, at flere kvalitetselementer og støtteparametre inddrages ved 
målfastsættelsen inden næste planperiode. 
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DTU Aqua mener, at overvågningsprogrammet ikke er tilstrækkeligt til at kunne forholde sig 
til fiskene i de nye vandplaner efter 2015, idet det allerede nu kan forudses, at man ikke vil 
have viden nok i 2016 til at kunne inddrage fiskebestanden i den næste generation af 
vandplaner med tilhørende kortlægning af problemer for en god fiskeøkologisk tilstand. På 
baggrund heraf anbefales det, at tilsynsprogrammet med både vandløbenes og søernes 
fiskebestande opprioriteres. DTU Aqua bidrager gerne med information og viden om f.eks. 
kortlægning af arternes udbredelse ud over de stationer, der indgår i styrelsens 
overvågningsprogram.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Med hensyn til de valgte undersøgelsesparametre beskriver vandrammedirektivet et 
retningsgivende niveau for overvågningen, som programmerne samlet set efterkommer. 
Operationelle indeks for vandrammedirektivets øvrige biologiske kvalitetselementer (bl.a. fisk 
og vandplanter for vandløb samt bunddyr, plankton og bundplanter for kystvandene) er under 
udarbejdelse og implementering frem mod næste vandplan i samarbejde med relevante 
forskningsinstitutioner. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand 
Sammenfatning af høringssvar 
Køge Kommune ønsker klarhed over, hvilken indsats kommunerne bliver pålagt med 
vandplanerne, f.eks. med tilvejebringelse af bedre vidensgrundlag med henvisning til tabel 
2.4.1 i vandplanen, hvor der er oplistet en lang række tiltag, som ”myndighederne” skal 
foretage sig inden for de fire indsatskategorier af vandområder. Det fremgår ikke klart, hvilke 
opgaver staten forventer, kommunerne får ansvaret for. 
 
Fredericia Kommune udtrykker ligeledes forventninger om, at staten i indeværende 
planperiode opretter et overvågningsprogram, der kan dokumentere vandområdernes tilstand i 
forhold til miljøfarlige forurenende stoffer, så målsætningsopfyldelse kan dokumenteres, 
alternativt dokumentere, hvor der er behov for en indsats og hvilke indsatser, der er behov for.  
 
DN foreslår, at der opstilles overvågningprogrammer som giver et bedre kendskab til de 
miljøfarlige stoffer, som udledes til Limfjorden, herunder effekter på faunaen. 
 
DN bemærker endvidere, at kendskabet til den kemiske status i vandområderne er stærkt 
begrænset i alle vandplaner. DN mener, at der ubetinget må rådes bod på dette ukendskab 
inden næste vandplanperiode, og at der derfor skal fastlægges et undersøgelsesprogram, der 
sætter næste vandplaner i stand til at udpege de nødvendige indsatser præcist. DN mener, at 
dette konkret betyder en målrettet og massiv kildeopsporing til forureningskilder med 
miljøfarlige forurenende stoffer i indeværende periode frem til 2015. DN mener ikke, at der 
ses en sådan plan i vandplanen, kun henvisning til generelle myndighedsansvar uden 
udpegning af specifikke opgaver i perioden. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Viden om forekomster af miljøfarlige forurenede stoffer i 1. vandplansperiode er baseret 
primært på data indsamlet i forbindelse med det nationale overvågningsprogram NOVANA i 
perioden 2001 til 2009. Fremadrettet er det nationale overvågningsprogram i perioden 2011-
2015 tilrettelagt, så der tilvejebringes et nyt datagrundlag og således, at der sker en 
opprioritering af målinger af miljøfarlige forurenende stoffer. Der måles således på udvalgte 
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lokaliteter for at få bedre viden om indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer i 
vandområder med forskellige typer af påvirkning, således at dokumentationen for 
vandområdernes tilstand i forhold til miljøfarlige forurenende stoffer styrkes. Endvidere 
forventes det, at der som hidtil sideløbende med overvågningsprogrammet foretages 
screeningsundersøgelser af relevante stoffer med henblik på en hensigtsmæssig tilpasning af 
parameterlisten. Overvågningsprogrammets stoflister er sammensat på baggrund af 
forpligtigelser og viden fra det hidtidige overvågningsprogram og screeninger m.v., og det 
vurderes at den tværgående strategi for overvågning af miljøfarlige stoffer og tungmetaller 
kan opfylde behovene for vidensopbygning i relation til at vurdere miljøtilstand og behovene 
for målrettet indsats på tværs. 
 
Med hensyn til kildeopsporing af miljøfarlige forurenende stoffer indgår identifikation og 
kortlægning af kilder og udledninger allerede som en del af indsatsprogrammet for de 
miljøfarlige forurenende stoffer, jf. retningslinje 52 og 53 og tabel 2.4.1 i de endelige 
vandplaner. 
 
Grundvand 
Sammenfatning af høringssvar 
Næstved Kommune bemærker, at der mangler viden om interaktionen mellem overfladevand 
og grundvand.  
 
Vordingborg Kommune mener, at der i forslaget ikke er beskrevet, hvordan og i hvilken 
udstrækning viden skal fremskaffes i planperioden. Vordingborg Kommune forventer, at 
vidensindsamling primært vil foregå via: vandværkernes egenkontrol og indberetning af data, 
det statslige overvågningsprogram, kortlægningsarbejdet til baggrund for indsatsplaner og 
opgradering af DK/NOVANA modellen. Vordingborg Kommune mener, at der i planforslaget 
ikke er foreslået anden indsamling af viden til at danne grundlag for vurdering af 
målopfyldelse og fastlæggelse af indsatser i næste planperiode.  
 
Vordingborg Kommune understreger i denne forbindelse, at der specielt er stor mangel 
på viden om de terrænnære grundvandsforekomster, som har stor betydning for påvirkningen 
af vandløb, søer og terrestriske naturtyper. Vordingborg Kommune anbefaler, at der især 
indsamles viden på dette område. Grundvandskortlægning som Naturstyrelsen foretager i den 
kommende periode, vil ifølge kommunen ikke give mere viden om de terrænnære 
forekomster, da kortlægningen primært handler om grundvandsressourcer til vandindvinding 
(rettet mod de regionale/dybe grundvandsforekomster). 
 
Vordingborg Kommune foreslår til indsamling af ny viden omkring de terrænnære 
forekomster, at kontrollen af brønde suppleres med relevante kemiske parametre og pejling 
foretaget af uddannet personale i forbindelse med prøvetagning. Vordingborg Kommune 
foreslår at miljøtekniske boringer og geotekniske boringer kan være en kilde til 
vidensindsamling f.eks. med pejleresultater til undersøgelser af de terrænnære 
grundvandsforekomster. 
 
Vordingborg Kommune anbefaler, at vandplanen fastlægger retningslinjer for indsamling af 
ny viden i forbindelse med vandindvindingstilladelser i den nuværende planperiode. 
 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 95

Viborg Kommune anbefaler for at kunne administrere vandressourcerne i forhold til 
vandføringen i vandløb, at det sikres, at der fortsat er tilstrækkelige målinger af vandføring i 
vandløbssystemerne til at fastsætte medianminimum. 
 
Solrød Vandværk a.m.b.a. mener, at der i 3 af 6 deloplande i Solrød Kommune mangler <1 
l/sek. i, at kravværdien til vandføringen er opfyldt, hvilket ifølge Vandplanen er langt mindre 
end modelusikkerheden på beregningerne. Solrød Vandværk a.m.b.a. mener endvidere, at det 
rent måleteknisk vil være en udfordring at registrere så små vandføringer, som der ifølge 
"Forslag til Vandplan" stilles krav om i mange delvandoplande, herunder i særdeleshed i 
vandløbsspidserne. Solrød Vandværk a.m.b.a. mener, at der vil være behov for, at potentielle 
skadevoldere, herunder vandværker, men også landbrug etablerer en eller anden form for 
overvågning af vandløbsforholdene, inden der etableres kompenserende tiltag til kvantitativ 
målopfyldelse, og at modelberegninger aldrig kan erstatte fysiske observationer i "den 
virkelige verden". 
 
DN mener, der bør foretages screeninger, så nye truende forureninger opfanges. DN ønsker, at 
der i denne vandplanperiode etableres et vidensgrundlag om kvaliteten af det grundvand, som 
strømmer til natur- og vandområderne, så der kan foretages en prioritering af en forebyggende 
indsats for påvirkning af disse. 
 
Vandrådet i Skanderborg Kommune spørger, hvordan en indsats i kommunens indsatsplaner 
om at tilvejebringe ny viden om grundvandets kvantitative påvirkning af vandløb, søer og 
terrestriske naturtyper hænger sammen med, at der gennem de seneste år er nedlagt 
vandløbsmålestationer og beskåret i overvågningsprogrammer. Vandrådet i Skanderborg 
Kommune spørger i den forbindelse, om vandværker kan pålægges at indsamle den type data? 
Vandrådet i Skanderborg Kommune forventer, at den kemiske tilstand reguleres gennem 
eksisterende lovgivning, herunder de kommunalt udarbejdede indsatsplaner som typisk vil 
have fokus på vandværkernes indvindingsoplande. Vandrådet i Skanderborg Kommune 
spørger, hvordan monitering og supplerende beskyttelse forventes at skulle ske i den øvrige 
del af OSD, og hvordan det skal finansieres. Da der kontinuert fremkommer nye resultater fra 
grundvandskortlægningen spørger Vandrådet i Skanderborg Kommune, hvor der kan 
indhentes opdaterede oplysninger om resultater og udpegninger i perioden mellem 
vandplanerne? 
 
Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S mener, at det er problematisk, at 
overvågningsprogrammet kun omfatter 20 – 25 vandføringsmålinger på Fyn, når det i 
vandplanerne for Odense Fjord og Sydfynske Øhav anslås, at der er hhv. 480 km og 132 km 
vandløbsstrækning med behov for begrænsning af vandindvindingen. En så begrænset 
dækning gør det ifølge Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S vanskeligt at 
vurdere sammenhængen mellem vandindvinding og vandløbspåvirkning for særligt de mange 
mindre vandløb.  
 
Hjørring Kommune mener, at der mangler viden om grundvandsdannelse, og om hvordan 
vandindvinding påvirker vandløb og grundvandsafhængige naturtyper i det nordvestlige 
Vendsyssel. På den baggrund finder Hjørring Kommune ikke det foreslåede pejlenet 
repræsentativt. Kommunen finder endvidere, det er vanskeligt at opnå øget viden om 
grundvandsforekomster, og hvordan indvindinger påvirker vandløb og grundvandsafhængige 
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naturtyper, når der ikke sker en udbygning af overvågningsprogrammet i områder med 
manglende viden. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Med hensyn til kvantitativ påvirkning fra grundvandet til søer og vandafhængige, terrestriske 
naturtyper, kvantitativ påvirkning af den langsigtede grundvandsdannelse, samt kemisk 
påvirkning fra grundvandet til vandløb, søer og vandafhængige, terrestriske naturtyper 
mangler der på nuværende tidspunkt viden om påvirkningerne. For de regionale og dybe 
grundvandsforekomster er der et forholdsvis godt datagrundlag omkring til- og frastrømning 
til forekomsterne, mens datagrundlag er noget mere sparsomt for de terrænnære 
grundvandsforekomster. Men for alle gælder, at der stadig mangler data og metoder til selve 
beregningerne, der foretages med modeller. Helt afgørende er det dog, at der stort set ikke 
findes data og metoder til at bestemme, hvor og hvordan kontakten mellem grundvand og de 
nævnte overfladevande foregår. Frem mod anden planperiode vil Naturstyrelsen således søge 
at tilvejebringe et tilstrækkeligt vidensgrundlag. Med hensyn til kvantitativ påvirkning af 
vandløb er der sat miljømål, hvor data og beregninger vurderes tilstrækkeligt gode. For den 
kemiske påvirkning af selve grundvandsforekomsten er der fastat miljømål i forhold til 
kvalitetskrav for drikkevand, da disse krav er velunderbyggede og landsdækkende. 
 
Søer 
Overvågning af småsøer 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia og Thisted kommuner bemærker, at kun en lille del af de små søers tilstand er 
kendt, og at det derfor er vanskeligt for kommunerne at træffe afgørelser i forhold til disse, og 
at der mangler et tilstandsvurderingssystem for de små søer. Thisted Kommune foreslår en 
ekstensiv undersøgelse af det store antal søer, der findes i bl.a. Nationalpark Thy. Lyngby-
Taarbæk Kommune bemærker, at der på en sø, hvor der skal ske sørestaurering ikke vil være 
nogen overvågning fremover, da søen er under 5 ha. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Overvågningen af søer frem til 2015 fokuserer på at sikre, at den økologiske tilstand for alle 
søer større end 5 ha vil være kendt. For søer mindre end 5 ha er der desuden et 
overvågningsprogram omfattende ca. 2150 søer, som bruges til at fastlægge naturtilstanden i 
søerne i relation til Natura 2000, men som ikke er tilstrækkeligt til at beskrive søernes 
økologiske tilstand. For søer < 1 ha er der ikke i øjeblikket et system til at vurdere den 
økologiske tilstand, men denne kan vurderes med udgangspunkt i naturtypetilstanden, for 
hvilken der foreligger et tilstandsvurderingssystem. I forbindelse med sørestaurering 
fastlægges et overvågningsprogram, således at effekten af restaureringen kan vurderes. Det 
gælder også for søer mindre end 5 ha. 
 
Øvrige kvalitetselementer 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia Kommune finder, at der ikke findes et system til beskrivelse af tilstanden i søerne 
ud fra de øvrige biologiske kvalitetsparametre, der i næste vandplanperiode gælder for søerne. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Metoder til fastlæggelse af indikatorer for kvalitetselementerne makrofyter, planteplankton og 
fisk forventes at blive EU-interkalibreret inden næste vandplan, således at de kan indgå i 
vurderingen af økologisk tilstand i denne. 
 
Fremskaffelse af manglende viden 
Sammenfatning af høringssvar 
Brøndby og Randers kommuner konstaterer, at der i mange tilfælde er manglende viden og 
opfordrer til, at overvågningsprogrammet udføres, så den manglende viden kan fremskaffes 
inden næste planperiode. Tilsvarende ønsker Rudersdal Kommune, at datagrundlaget for flere 
af kommunens søer forbedres. Brøndby Kommune nævner, at overvågningsprogrammet bør 
tilrettelægges således, at evt. investeringer i kloaksystemerne kan prioriteres ud fra, hvor der 
er størst behov i forhold til recipienterne.  
 
Silkeborg Kommune anbefaler, at den planlagte overvågning får et omfang, som sikrer, at 
datagrundlaget er tilstrækkeligt opdateret. Tilsvarende nævner Skanderborg Kommune, at det 
skal sikres, at den nødvendige viden om søerne gøres tilgængelig med de nye 
overvågningsprogrammer. 
 
Ringsted Kommune savner overvejelser om, hvordan overvågningen i denne vandplanperiode 
bidrager til fastsættelse af indsatsprogram for næste vandplanperiode. Roskilde Kommune 
anbefaler, at der allerede i denne planperiode igangsættes en opdatering af viden om de 
enkelte søer. Desuden anfører DN samråd Fyn, at hvor der mangler viden skal denne viden 
fremskaffes straks, så indsatsen kan komme i gang, eller der i det mindste kan fastsættes 
bindende tidsfrister. 
 
Limfjordsrådet finder det ikke sandsynliggjort, at den søovervågning, der er planlagt i 
overvågningsprogrammet, er tilstrækkelig til at skaffe den nødvendige viden, som grundlag 
for fastlæggelse af indsatsbehov for målopfyldelse. 
 
Struer Kommune finder, at der bør foretages en grundigere undersøgelse af tilstanden i en 
brakvandssø (Kilen) især med hensyn til ophobningen af fosfor samt saltvandspåvirkningens 
indflydelse på fosfor- og kvælstof-balancen.  
 
Haderslev Kommune spørger specifikt, hvilken overvågning, der skal forbedre datagrundlaget 
i forhold til intern fosforbelastning, eftersom en del af de søer, hvor der anvendes 
undtagelsesbestemmelser på grund af manglende viden allerede har været omfattet af det 
ekstensive NOVANA program. Silkeborg Kommune foreslår, at der i planperioden etableres 
et program til afdækning af samspillet mellem intern og ekstern belastning i søerne. DN 
Viborg foreslår tilsvarende at opbygge viden vedr. vand- og fosforbalance samt supplere 
kendte data for intern belastning for en række konkrete søer. Viborg Kommune bemærker, at 
for en række søer nævnes restaurering som et muligt tiltag, der skal belyses nærmere i en 
nedsat arbejdsgruppe. Viborg Kommune efterlyser en redegørelse for, hvilke nærmere 
overvågningsaktiviteter, der kan tilvejebringe den viden om søerne, som ifølge vandplanerne 
ikke foreligger.  
 
Gudenåkomitéen, Viborg og Silkeborg kommuner mener, at manglende viden og deraf 
følgende udskudt indsats er et gennemgående tema for søerne og efterlyser en redegørelse for, 
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hvilke målrettede overvågningsaktiviteter, der kan tilvejebringe den manglende viden og 
anbefaler, at den manglende viden tilvejebringes inden næste planperiode.  
 
På baggrund af nedskæring af antallet af overvågningssteder er Gladsaxe Kommune bekymret 
for den manglende overvågning, da den er grundlaget for, at kommunen kan fastlægge den 
rigtige indsats. For eksempel overvåges Nydam Sø ikke, selvom den er udpeget som målsat 
sø. Det betyder, at man ikke kan vurdere om effekten af biomanipulation i 2006 har forbedret 
tilstanden i søen. Gladsaxe Kommune vil derfor opfordre til at overvågning af udpegede 
målsatte områder genoptages, så det er muligt at vurdere effekten af tiltagene. Gladsaxe 
Kommune vil fremhæve, at staten bør leve op til forpligtelsen i forbindelse med 
overvågningsprogrammet til at foretage årlige målinger af vandkvaliteten i Bagsværd Sø og 
Nydam Sø. 
 
Hjørring Kommune finder, at det er vanskeligt at opnå øget viden om konkrete søer, når der 
ikke sker en udbygning af overvågningsprogrammet i områder med manglende viden. 
 
DN Gribskov mener, at det, som følge af at overvågningen af Esrum Sø er ophørt, er umuligt 
at følge udviklingen fremover og effekterne af eventuelle indsatser og opfordrer til, at 
overvågningen af Esrum Sø genoptages.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Overvågningsprogrammet for søer er tilrettelagt således, at alle søer i vandplanen > 5 ha, der 
er i risiko for ikke at opfylde miljømålet, vil blive overvåget i perioden 2010-2015. 
Nyetablerede søer vil dog ikke blive overvåget de første år. Kommunerne har i høringsfasen 
for overvågningsprogrammet haft lejlighed til at påvirke, hvornår søerne overvåges, så det 
kan koordineres med kommunernes planlægning. Der vil blive foretaget 
belastningsundersøgelser ved ca. 100 søer, og for de søer, hvor der ikke foretages direkte 
målinger, beregnes belastningen ved sammenligning med tilsvarende områder eller ved hjælp 
af modeller, som stadig udvikles. Samlet vurderer Naturstyrelsen, at en stor del af den 
manglende viden fremskaffes i det nye overvågningsprogram. Kommunerne kan efter eget 
behov foretage supplerende undersøgelser. Hvis disse gennemføres efter Naturstyrelsens 
retningslinjer, vil det optimere udbyttet af undersøgelserne og gøre det muligt at inddrage dem 
i kommende vandplaner. 
 
Mange søer er påvirket af intern belastning, og for en del af disse vil der være behov for 
sørestaurering, hvis de skal opnå god økologisk tilstand indenfor 1-2 planperioder. Beslutning 
om iværksættelse af sørestaurering forudsætter, at denne kan gøres på en omkostningseffektiv 
måde. Vurderingen af dette kræver kendskab til 1) fosforbelastningen, som skal være 
nedbragt til et niveau, hvor målopfyldelse kan forventes 2) tilstedeværelse af en intern 
belastning, som forhindrer målopfyldelse i mere end 1-2 planperioder 3) anvendelige og 
omkostningseffektive sørestaureringsmetoder. Naturstyrelsen forventer, at det nye 
overvågningsprogram, som bl.a. indeholder måling af fosforindholdet i søsedimenter, i 
kombination med en fortsat udvikling og afprøvning af restaureringsmetoder, vil kunne 
forbedre grundlaget for en vurdering af, hvornår og på hvilken måde det er hensigtsmæssigt at 
iværksætte sørestaurering. Erfaringen med anvendelse af sørestaurering er endnu relativt 
begrænset, men med de restaureringer, der sættes i gang med denne vandplan og det 
udviklingsarbejde, der bl.a. foregår i regi af CLEAR-projektet, se http://www.lake-
restoration.net/ vil erfaringsgrundlaget med sørestaurering blive bedre de kommende år. 
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Kemisk tilstand 
Sammenfatning af høringssvar 
DN anfører, at den kemiske viden om visse søer er rudimentær, og at der er behov for en 
undersøgelsesaktivitet i resten af 1. planperiode. DN finder ikke, at det nye 
undersøgelsesprogram kan honorere dette.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I NOVANA 2011-15 foretages undersøgelser for forekomst af udvalgte miljøfarlige stoffer i 
243 søer, hvilket vil forbedre vidensgrundlaget på dette område, herunder kvalificere en 
fremtidig overvågningsstrategi. 
 
Andeopdræt 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune anbefaler, at staten gennemfører en overvågning, der kan afdække 
behovet for erstatningsfri regulering af andeopdræt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Overvågning af effekten af andeopdræt indgår ikke i overvågningsprogrammet. 
Naturstyrelsen vil frem mod næste planperiode vurdere behovet for at belyse betydningen af 
andeopdræt i forhold til fosforbelastningen af søer. Se i øvrigt kapitel 2.6.19 Andre 
virkemidler.  
 
Kystvande 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt indkommet 3 høringssvar om overvågningsindsatsen og vidensbehovet til 
vandplanerne. De er indsendt af Slagelse Kommune, Limfjordsrådet og Danmarks 
Naturfredningsforening.  
 
Det fremgår generelt, at der ikke vurderes, at være sikkerhed for at den statslige overvågning 
fremadrettet vil kunne tilvejebringe det nødvendige datagrundlag og det vidensbehov der skal 
til for at fastlægge indsatskrav og følge effekterne af tiltagene i de enkelte vandområder. 
Flere påpeger, at der mangler konkret viden på en række parametre, og at der vil mangle 
viden til målfastsættelse og indsatsbehov i de vandområder, der ikke måles i, og som ikke er 
omfattet af modelberegninger. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandrammedirektivets overvågningsforpligtigelser gennemføres i Danmark som en del af det 
nationale overvågningsprogram NOVANA for 2011-2015, der yderligere vil blive tilpasset 
kommende behov for vidensopbygning i takt med de løbende revisioner af programmet.  
Nærmere oplysninger om det overordnede formål med det statslige natur- og 
miljøovervågningsprogram og programbeskrivelser kan ses på www.naturstyrelsen.dk . 
 
Det marine overvågningsprogram i NOVANA skal bidrage til det forvaltningsmæssige 
beslutningsgrundlag for konkrete natur- og miljøtiltag, herunder en styrkelse af det faglige 
grundlag for fremtidige tiltag i vand- og naturplaner, nationale handlingsplaner og 
internationale tiltag til forbedring af vandmiljø og natur.  
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Der er i det marine program en række delmål for overvågningen:  
• at dokumentere kvantitative sammenhænge mellem tilførsler af næringsstoffer og biologiske 
effekter,   
• at levere data til beskrivelse af miljøtilstand vha. en række biologiske samt fysisk-kemiske 
indikatorer samt at levere data til udviklingen af nye indikatorer,   
• at dokumentere udviklingen i en række væsentlige fysiske, kemiske og biologiske 
kvalitetselementer, 
• at belyse sammenhænge mellem udledninger, koncentrationer og effekter af udvalgte 
miljøfarlige stoffer og tungmetaller i udvalgte områder,  
• at beskrive transporten og betydningen af næringsstoffer gennem de åbne danske farvande 
samt til og gennem udvalgte fjorde og kystvande,   
• at vurdere langtidsændringer, der kan tilskrives menneskelige aktiviteter, herunder tilførsel 
af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, tungmetaller samt ændring af klima og 
habitatkvalitet. 
 
Størstedelen af de danske farvande ligger i overgangszonen mellem den brakke Østersø og 
den salte Nordsø og omfatter en lang række forskellige områder, som spænder fra små 
lukkede nor til åbne farvandsområder. Overvågningsstrategien skal derfor tage højde for den 
store variation i såvel de fysiske som de kemiske og biologiske forhold. Dette indebærer, at 
der indgår både fjorde, kystvande og åbne farvande i overvågningsprogrammet, samtidig med 
at der også tages højde for forskelle kystvandene imellem.  
 
Der er i udkast til vandplaner arbejdet med 164 vandområder af meget forskellige størrelser. 
Afhængig af hvilke parametre, der overvåges, vil der være mulighed for på forskellig vis at 
aggregere vandområderne i overvågningssammenhæng, bl.a. som følge af programmets 
anvendelse af modeller. Overvågning af en eller flere parametre vil således i visse områder 
kunne ske på én lokalitet fælles for flere vandområder. Der er i overvågningsprogrammet 
taget højde for disse aggregeringsmuligheder. 
 
I forslagene til vandplaner er vandområderne opdelt i tre kategorier af vindensniveau (V1, V2 
og V3) afhængig af, i hvilken udstrækning data fra vandområdet gør det muligt at beregne et 
indsatsbehov mht. reduktion i tilførslen af næringsstoffer. V1-områderne omfatter en række 
fjorde og andre delvist lukkede områder, hvor vidensgrundlaget er detaljeret og tilstrækkeligt 
til, at der med relativ stor sikkerhed kan beregnes et specifikt reduktionsbehov for 
næringsstoffer til sikring af målopfyldelse. I de resterende fjorde og kystnære farvande (V2-
områder) har indsatsbehovet ikke kunnet beregnes direkte; men er beregnet med 
udgangspunkt i gennemsnitsbetragtninger baseret på viden fra førstnævnte V1-områder.  For 
V3-områderne, som omfatter de åbne kystvande og gennemstrømningsområder i de indre 
danske farvande, er der i dag ikke tilstrækkelig faglig og datamæssig viden til, at der kan 
gennemføres direkte beregninger af det nødvendige indsatsbehov.  
 
I overvågningsprogrammet for 2011-15 er strategien i forhold til at tilstandsvurdere alle 
vandområderne dels at fortsætte en del af den hidtidige overvågningsaktivitet i V1-områderne, 
samt ved i nogle af disse områder at øge modelleringsindsatsen til også at omfatte økologiske 
elementer.  
 
Overvågningen i V2-områderne omfatter en række større og mellemstore 
kystområder/fjorde/nor, hvor overvågningen generelt vil omfatte de væsentlige 
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kvalitetselementer iht.  vandrammedirektivet på et niveau, der svarer til V1-områderne. 
NOVANA 2011-15 tager højde for, at der i næste vandplan kan inddrages flere 
kvalitetselementer (kemiske, biologiske) i tilstandsvurderingerne samt vurderinger af behov 
for indsats til målopfyldelse. 
 
Miljøtilstanden i de åbne farvande (V3-områderne) søges vurderet gennem økologisk 
modellering valideret ud fra indsamlede data. Med en økologisk model vil det være muligt at 
etablere en sammenhæng imellem næringsstoftilførslerne og tilstanden, og derved skaffe 
grundlag til at beregne et eventuelt indsatsbehov i de åbne farvande.  
 
Habitatdirektivet omfatter i Danmark otte forskellige marine naturtyper samt tre arter af 
havpattedyr, hvortil der er knyttet et overvågningsprogram. Én til flere naturtyper/arter indgår 
i udpegningsgrundlaget for hvert af de i alt 85 habitatområder, der er i danske farvande. 
Overvågningen danner grundlag for rapporteringen til EU-Kommissionen hvert 6. år om 
habitatnaturtyperne og -arternes tilstand på nationalt niveau. Denne rapportering omfatter den 
samlede tilstand for naturtyperne og arterne i de to biogeografiske områder, som de danske 
farvande dækker. Overvågningen vil belyse om bevaringstilstanden er gunstig på baggrund af 
en vurdering af struktur, funktion og arealudbredelse i de enkelte områder mht. naturtyperne 
samt udbredelse og talrighed mht. arterne. Overvågningsstrategien i forhold til 
habitatdirektivet, er lagt således, at de største og mest betydningsfulde arealer af de enkelte 
naturtyper er omfattet af overvågningsprogrammet. I de tilfælde, hvor flere delområder med 
den samme naturtype ligger til grund for udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område 
sker i et typisk delområde.  Den overordnede strategi for overvågning af miljøfarlige stoffer, 
tungmetaller og indikatorer tager primært udgangspunkt i EU’s lovgivning ved 
vandrammedirektivet, habitatdirektivet, skaldyrvandsdirektivet, samt OSPAR og HELCOM 
konventionerne. National lovgivning og miljømål, samt erfaringer fra nuværende og tidligere 
overvågningsprogrammer er også inddraget. 
 
Naturstyrelsen vurderer samlet, at der med den overvågningsindsats der er planlagt i 
NOVANA 2011-2015 vil kunne opbygge et videngrundlag, der følge den samlede effekt af 
tiltag og virkemidler, således at tilstanden i forhold til opnåelse miljø- og naturmålene i 
kystvandene kan vurderes. Der vil over de kommende år ske en fortsat vidensopbygning om 
både sammenhænge og den konkrete tilstandsudvikling i de danske kystområders natur- og 
miljøtilstand. 
 
2.4.2 Vurdering af baseline (effekten af tidligere besluttede indsatser)  
Ved baseline forstås at der indregnes effekter af allerede besluttede inddsatser frem til 2015. 
Der er i alt modtaget 44 høringssvar vedr. baseline. De kommer fra flg. kommuner: Favrskov, 
Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Holstebro, Odsherred, Lyngby-Taarbæk, Randers, 
Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Tønder, Ærø og Aalborg. Desuden har Gudenåkomitéen, der 
repræsenterer 7 kommuner i oplandet til Randers Fjord, indsendt høringssvar. 
 
Derudover har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Bæredygtigt 
Landbrug, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Holstebro 
Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, 
Familielandbruget VEST-Jylland, Landbrug og Fødevarer, Landboforeningen Centrovice, 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, LandboNord, 
Landboorganisationer i Syddanmark, Landbo Thy, Landøkonomisk Selskab, Lemvigegnens 
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Landboforening, Patriotisk Selskab, Vejle-Fredericia Landboforening, Danmarks 
Naturfredningsforening, DN Samråd i Nordjylland, DN Aarhus, DN Odder, DN Horsens, DN 
Hedensted, DN Viborg, DN Struer, DN Frederikshavn og læsø og Dansk Ornitologisk 
Forening. Der er desuden høringssvar fra den borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommunes 
Byråd, Vejle Spildevand A/S, Forsyning Ballerup, en gruppe landmænd ved Børkop samt 6 
privatpersoner.  
 
Høringssvarene vedr. baseline omfatter flg. aspekter:  

- Forudsætninger i baseline  
- Vådområdeprojekter i baseline 
- Miljøgodkendelser af husdyrbrug 
- Etablering af biogasanlæg 
- Spildevand i det åbne land 
- Baseline for punktkilder 
- Ændring i brakareal 
- Den fulde effekt af indsatser skal indregnes i baseline 
- Baselineeffekt af Vandmiljøplan 2 
- Ammoniakdeposition 
- Effekt af afgræsning til slet 
- Effekten af Vandmiljøplan 3 
- Effekten af stigende udbytter i baseline 
 

Forudsætninger i baseline (effekt af tidligere besluttede indsatser) 
Sammenfatning af høringssvar 
Lyngby-Taarbæk og Odsherred kommuner samt Svend Erik Villadsen tager et generelt 
forbehold overfor forudsætningerne i baseline på spildevandsområdet. Holstebro Kommune 
tager forbehold overfor baseline, da den er baseret på gamle kommuners spildevandsplaner, 
som aldrig bliver gennemført. Ærø Kommune og Vejle Spildevand A/S ønsker at baseline på 
spildevandsområdet skal genberegnes med nyere data.  
 
Landbrug og Fødevarer, Landboorganisationer i Syddanmark, Dansk Landbrug 
Sydhavsøerne, Landøkonomisk selskab, Lemvigegnens Landboforening, Bæredygtigt 
Landbrug Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Patriotisk Selskab, LandboNord, Landbo Thy, 
Den Borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommunes Byråd, Steen Brock Jensen og Niels 
Hjorth finder, at baseline for kvælstof er forkert, da der er sket et kraftigt fald de sidste 10 år. 
Landbrug og Fødevarer finder at baseline for kvælstof burde vise et fald på 12.051 tons i 
modsætning til Naturstyrelsens vurdering på 2.072 tons. Landboforeningen Gefion og 
Sjællandske Familielandbrug påpeger, at det haster med et mere kvalificeret bud på baseline. 
DN anfører, at den baseline vandplanerne er baseret på er overvurderet, og at indsatsbehovet 
derfor er for lavt. Vandplanerne bør for kvælstof baseres på den bedste og mest retvisende 
baseline. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For så vidt angår kvælstof var der i forbindelse med høring af forslag til vandplaner nedsat en 
arbejdsgruppe, der har vurderet, hvilke tiltag – både for indsatser der allerede indgår i baseline 
og eventuelt andre indsatser - der på et fagligt solidt grundlag kan forventes at have en effekt 
og størrelse, så de bør indgå i baseline, herunder vurdere, hvor stor en del af effekten af 
virkemidler i baseline, der kan henføres til konkrete afgrænsede perioder. 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 103

 
Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Landbrug og Fødevarer, Videnscenter for 
Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareministeret og Miljøministeriet. Der 
henvises til arbejdsgruppens notat, der kan findes på www.naturstyrelsen.dk. 
 
På baggrund af dette arbejde er baseline justeret og justeringen indarbejdet i vandplanerne. 
 
Med hensyn til gennemførelse af baseline for spildevand henvises til kapitel 2.2.5. 
 
Vådområdeprojekter i baseline 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia, Tønder og Faaborg-Midtfyn kommuner samt Vejle-Fredericia Landboforening, 
Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, 
en gruppe landmænd ved Børkop samt Dansk Ornitologisk Forening ønsker at baseline 
opdateres med gennemførte vådområde projekter. Danmarks Naturfredningsforening 
forventer at de 16.000 ha vådområder fra VMP 2 gennemføres. Faaborg-Midtfyn Kommune 
opfordrer til at det afklares, hvem der følger op på de manglende 1600 ha vådområder fra 
VMP 3. Christian D. Lassen og Claus Neegaard ønsker, at MVJ aftaler om våde enge og 
ændret vandstand medtages i baseline.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanerne er opdateret med vådområdeprojekter efter Vandmiljøplan 2 og 
miljømilliarden. Projekter gennemført indtil 2009 er medreget i statusberegningerne, mens de 
øvrige er indregnet i baseline beregningerne. 
 
Mht. vådområde projekter indeholdt i VMP 3 indeholder den tidligere regerings Grøn Vækst-
aftale, at der skal ske en forstærket indsats for at forbedre vandmiljøet bl.a. ved etablering af 
op til 10.000 ha nye vådområder. Den tidligere indsats for vådområder i vandmiljøplanerne, 
som ikke allerede er gennemført, er omfattet af denne pulje. MVJ aftaler om våde enge, 
ændret vandstand m.m. indgår ikke i baseline. 
 
Miljøgodkendelser af husdyrbrug 
Sammenfatning af høringssvar 
Ærø, Svendborg og Hedensted kommuner samt Dansk Landbrug Sydhavsøerne, 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, Patriotisk Selskab, Landbrug og 
Fødevarer, Landboorganisationer i Syddanmark, Landøkonomisk Selskab, Lemvigegnens 
Landboforening, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, LandboNord, 
LandboThy, Den borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommunes Byråd samt Niels Hjort 
mener, at miljøgodkendelser af husdyrbrug giver en reduktion i udvaskningen af kvælstof, 
som skal indregnes i baseline. 
 
Dansk Ornitologisk Forening mener, at miljøgodkendelser af husdyrbrug giver anledning til 
en øget udvaskning af kvælstof, som skal indregnes i baseline. Randers Kommune og 
Gudenåkomiteen anbefaler, at staten evaluerer baseline forudsætningerne for husdyrbrug. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Vurdering af effekten af miljøgodkendelser af husdyrbrug indgår i arbejdet med den 
fremadrettede kvælstofregulering under Finansministeriet (kvælstofudvalget). 
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Etablering af biogasanlæg 
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg Kommune og Gudenåkomiteen mener, at anvendelse af biogas anlæg medfører en 
øget udvaskning af kvælstof. Landbrug og Fødevarer, Holstebro Struer landboforening, 
Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, 
Landboorganisationer i Syddanmark, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landøkonomisk 
Selskab, Lemvigegnens Landboforening, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Landbrug Midt-
Østjylland, Patriotisk Selskab, LandboNord, LandboThy, Den Borgerlige gruppe i 
Mariagerfjord Kommunes Byråd og Niels Hjorth mener, at afgasning og separering af gylle 
giver en reduktion i udvaskningen af kvælstof til havmiljøet på 1000 tons kvælstof, hvilket er 
væsentligt over Naturstyrelsens baselineskøn på 64 tons kvælstof. Randers Kommune 
anbefaler, at staten evaluerer om baseline forudsætninger holder.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Under høring af forslag til vandplaner blev nedsat en arbejdsgruppe, der har vurderet, hvilke 
tiltag – både for indsatser, der allerede indgår i baseline og eventuelt andre indsatser - der på 
et fagligt solidt grundlag kan forventes at have en effekt og størrelse, så de bør indgå i 
baseline, herunder vurdere, hvor stor en del af effekten af virkemidler i baseline, der kan 
henføres til konkrete afgrænsede perioder. 
 
Der henvises til arbejdsgruppens notat på www.nst.dk.  
 
På baggrund af dette arbejde er baseline justeret og justeringen indarbejdet i vandplanerne.  
 
Ændringen i brakarealet 
Sammenfatning af høringssvar 
Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
Naturfredningsforenings samråd Nordjylland, Danmarks Naturfredningsforening Aalborg, 
Viborg, Struer, Aarhus, Odder, Horsens, Hedensted, Frederikshavn og Læsø finder at 
opdyrkning af 180.000 ha braklagte jorde i perioden 2008-2010 giver en øget udvaskning af 
kvælstof, som skal indregnes i baseline 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Under høring af forslag til vandplaner blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har vurderet, 
hvilke tiltag – både for indsatser der allerede indgår i baseline og eventuelt andre indsatser - 
der på et fagligt solidt grundlag kan forventes at have en effekt og størrelse, så de bør indgå i 
baseline, herunder vurdere, hvor stor en del af effekten af virkemidler i baseline, der kan 
henføres til konkrete afgrænsede perioder. 
 
Der henvises til arbejdsgruppens notat på www.nst.dk 
 
På baggrund af dette arbejde er baseline justeret og justeringen indarbejdet i vandplanerne.  
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Den fulde effekt af indsatser skal indregnes i baseline 
Sammenfatning af høringssvar 
Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
finder, at den fulde effekt at tiltag skal medregnes i baseline, selvom effekten måske først ses 
efter 2015. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Baseline er fastlagt for perioden frem til 2015, hvorefter der for den kommende planperiode 
foretages en vurdering af de opnåede effekter i forbindelse med udkast til vandplan 2015 – 
2021, der skal foreligge december 2014.  
 
Baseline og effekten af Vandmiljøplan 2 
Sammenfatning af høringssvar: 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, Landbrug og Fødevarer, 
Landboorganisationer i Syddanmark, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landøkonomisk 
selskab, Lemvigegnens Landboforening, Bæredygtigt Landbrug Dansk Landbrug Midt-
Østjylland, Patriotisk Selskab, LandboNord, LandboThy, Den Borgerlige gruppe i 
Mariagerfjord Kommunes Byråd, Mogens Westen og Niels Hjorth finder, at den fulde effekt 
af Vandmiljøplan 2 ikke er medregnes i status. Det vurderes at give en baseline, som er 1500 
tons for høj. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Baseline er genberegnet ved anvendelse af data for perioden 2005-2009 og omfatter alle 
effekter af Vandmiljøplan 2. I konkrete oplande ved Limfjorden og Mariager Fjord 
forekommer en forsinkelse af effekterne af de tiltag, der er gennemført for at mindske 
udledningen af næringsstoffer pga. de særlige geologiske og afstrømningsmæssige forhold, 
der findes i disse områder. Der er i de konkrete oplande indregnet en forsinkelse af effekterne 
af tiltag, herunder bl.a. VMP 2.  
 
Ammoniakdeposition 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, Landbrug og Fødevarer, 
Landboorganisationer i Syddanmark, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landøkonomisk 
selskab, Lemvigegnens Landboforening, Bæredygtigt Landbrug Dansk Landbrug Midt-
Østjylland, Patriotisk Selskab, LandboNord, LandboThy, Den Borgerlige gruppe i 
Mariagerfjord Kommunes Byråd og Niels Hjorth finder, at effekten af reduceret 
ammoniakdeposition skal indregnes i baseline. Landbrug of Fødevarer skønner, at det vil give 
en reduktion i baseline på 2100 tons kvælstof. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Under høring af forslag til vandplaner var nedsat en arbejdsgruppe, der har vurderet, hvilke 
tiltag – både for indsatser der allerede indgår i baseline og eventuelt andre indsatser - der på et 
fagligt solidt grundlag kan forventes at have en effekt og størrelse, så de bør indgå i baseline, 
herunder vurdere, hvor stor en del af effekten af virkemidler i baseline, der kan henføres til 
konkrete afgrænsede perioder. 
 
Der henvises til arbejdsgruppens materiale.  
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På baggrund af dette arbejde er baseline justeret og justeringen indarbejdet i vandplanerne. 
 
Effekten af afgræsning til slæt 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, Landbrug og Fødevarer, 
Landboorganisationer i Syddanmark, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landøkonomisk 
selskab, Lemvigegnens Landboforening, Bæredygtigt Landbrug Dansk Landbrug Midt-
Østjylland, Patriotisk Selskab, LandboNord, LandboThy, Den Borgerlige gruppe i 
Mariagerfjord Kommunes Byråd og Niels Hjorth finder, at den kraftige strukturudvikling i 
kvægbruget betyder, at køer ikke i samme omfang kommer på græs, og at det giver en 
reduktion i udvaskningen. Landbrug og Fødevarer vurderer, at det giver en reduktion 5000 
tons kvælstof frem til 2015, som skal indregnes i baseline. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Under høring af forslag til vandplaner var nedsat en arbejdsgruppe, der har vurderet, hvilke 
tiltag – både for indsatser der allerede indgår i baseline og eventuelt andre indsatser - der på et 
fagligt solidt grundlag kan forventes at have en effekt og størrelse, så de bør indgå i baseline, 
herunder vurdere, hvor stor en del af effekten af virkemidler i baseline, der kan henføres til 
konkrete afgrænsede perioder. 
 
Der henvises til arbejdsgruppens materiale. 
  
På baggrund af dette arbejde er baseline justeret og justeringen indarbejdet i vandplanerne.  
 
Effekten af Vandmiljøplan 3 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, Landbrug og Fødevarer, 
Landboorganisationer i Syddanmark, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landøkonomisk 
selskab, Lemvigegnens Landboforening, Bæredygtigt Landbrug Dansk Landbrug Midt-
Østjylland, Patriotisk Selskab, LandboNord, LandboThy, Den Borgerlige gruppe i 
Mariagerfjord Kommunes Byråd, Niels Hjorth og Mogens Westen er uenige i DMU/DJF’s 
midtvejsevaluering af Vandmiljøplan 2I. De mener desuden, at Naturstyrelsen skal rette 
effekten angivet i baseline fra 1174 tons kvælstof til 1760 tons kvælstof for at tallet er korrekt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har lavet en genberegning af baseline baseret på data fra 2005-2009. Alle 
effekter af Vandmiljøplan 3 er derfor medtaget. 
 
Effekten af stigende udbytter i baseline 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer, Landboorganisationer i Syddanmark, Dansk Landbrug 
Sydhavsøerne, Landøkonomisk selskab, Lemvigegnens Landboforening, Bæredygtigt 
Landbrug Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Patriotisk Selskab, LandboNord, LandboThy, 
Den Borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommunes Byråd og Niels Hjorth finder, at stigende 
udbytter betyder en reduktion i baseline, som skal indarbejdes. Landbrug og Fødevarer 
forventer en reduktion i baseline på 2800 tons kvælstof. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Under høring af forslag til vandplaner var nedsat en arbejdsgruppe, der har vurderet, hvilke 
tiltag – både for indsatser der allerede indgår i baseline og eventuelt andre indsatser - der på et 
fagligt solidt grundlag kan forventes at have en effekt og størrelse, så de bør indgå i baseline, 
herunder vurdere, hvor stor en del af effekten af virkemidler i baseline, der kan henføres til 
konkrete afgrænsede perioder. 
 
Der henvises til arbejdsgruppens materiale. 
 
På baggrund af dette arbejde er baseline justeret og justeringen indarbejdet i vandplanerne.  
 
Spildevand i det åbne land 
Sammenfatning af høringssvar 
Odsherred, Slagelse, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner angiver, at det ikke er muligt 
at nå den indregnede spildevandsrensning fra spredt bebyggelse indenfor tidsfristen. Der er 
derfor indregnet en for stor effekt i baseline. Kommunerne mener, at der er behov for en 
revurdering af indsatsen og datagrundlaget. Danmarks Naturfredningsforening gør 
opmærksom på, at flere kommuner er forsinkede med indsatsen overfor spredt bebyggelse, og 
at Naturstyrelsen bør sikre, at den indgåede aftale med KL overholdes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Med hensyn til gennemførelse af baseline for punktkilder og tidsfrister i forbindelse hermed 
henvises til kapitel 2.2.5. 
 
Baseline for punktkilder 
Sammenfatning af høringssvar 
Forsyning Ballerup tager forbehold overfor den indregnede effekt for punktkilder i baseline, 
da gennemførsel af tiltag afhænger af Forsyning Ballerups prisloft, som udmeldes af 
Konkurrencestyrelsen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Med hensyn til gennemførelse af baseline for punktkilder henvises til kapitel 2.2.5 
 
Det tilføjes, at vandsektorlovens bestemmelser om prisloft ikke berøres af vandplanerne. 
 
Spildevandsindsatsen skal indregnes i baseline for vandløbstilstanden 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske familielandbrug finder, at der i beskrivelse af 
baseline tilstanden i vandløb skal indregnes effekten af alle de øvrige tiltag i vandplanerne, 
inden der kræves forbedringer af de fysiske forhold. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ved opgørelse i baseline i vandplanerne er indregnet effekt af de tiltag på punktkildeområdet, 
der er besluttet i de kommunale spildevandsplaner og for spredt bebyggelse desuden i 
amternes udpegning af områder til forbedret rensning af spildevand fra spredt bebyggelse.  
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2.4.3 Datagrundlag vandløb 
De indkomne høringssvar om datagrundlaget for vandløb er så omfangsrige, at det er besluttet 
at placere sammenfatninger og bemærkninger til disse høringssvar i et særskilt kapitel 3 
nedenfor. 
 
2.4.4 Datagrundlag søer 
Der er indkommet i alt 11 høringssvar vedrørende datagrundlaget, der ligger til grund for 
vandplanerne for søer. De kommer fra 1 statslig myndighed, Zoologisk Museum ved 
Københavns Universitet og følgende 4 kommuner: Haderslev, Rudersdal, Kolding og 
Randers. Desuden har Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, DN Aarhus, 
Landbrug og Fødevarer og Bornholms Landbrug indsendt høringssvar. Endelig er der 
modtaget høringssvar vedrørende dette emne fra Brahetrolleborg Skov og Landbrug og 
Gunver Bennekou.  
 
Flere høringssvar går ud på, at manglende viden og dermed udskudt indsats er et 
gennemgående tema for søerne, og anbefaler, at den manglende viden tilvejebringes inden 
næste planperiode. Disse svar er behandlet under temaet overvågningsprogram. 
 
Gamle data 
Sammenfatning af høringssvar 
Kolding Kommune, Bornholms Landbrug og Brahetrolleborg Skov og Landbrug anfører alle, 
at data i visse tilfælde er forældede og mangelfulde, således at man ikke kender den 
nuværende tilstand. Brahetrolleborg Skov og Landbrug finder det problematisk, da flere 
naturgivne forhold har ændret sig, siden de anvendte data blev indsamlet.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Datagrundlaget for søerne er i de endelige vandplaner opdateret frem til og med 2010. Hvor 
der ikke foreligger nye data, er ældre data dog stadig anvendt, i det omfang de anses for at 
være pålidelige i forhold til at fastlægge en indsats. Eksempelvis påvirkes indsatsen ikke i 
forhold til de af Brahetrolleborg Skov og Landbrug omtalte søer, eftersom der ingen indsats 
er.  
 
Anvendelse af supplerende data 
Sammenfatning af høringssvar 
Rudersdal Kommune finder, at datagrundlaget for en række søer, bør opdateres. Bl.a. har 
kommunen foretaget overvågning i en række søer i 2009 og 2010. 
 
Det Økologiske Råd mener, at planerne i nogle tilfælde er baseret på forældede tal, selv om 
der findes nyere tal, som giver et mere aktuelt billede af situationen. Det gælder bl.a. for 
Furesøen, hvor der foreligger data fra 2007-2009. 
 
Zoologisk Museum ved Københavns Universitet har været med til at udarbejde et Fiskeatlas 
over udbredelsen af vore ferskvandsfisk og undrer sig over, at dette ikke er blevet inddraget i 
udarbejdelsen af vandplanerne, som flere steder er baseret på forældede oplysninger, og i 
mange tilfælde mangler oplysninger om fiskebestanden. Hvis Naturstyrelsen har brug for 
konkrete oplysninger om fiskefaunaen i vore søer, kan Zoologisk Museum ved Københavns 
Universitet kontaktes. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Kommuner og andre har i et vist omfang udført overvågning, som til dels har suppleret den af 
Naturstyrelsen gennemførte overvågning. Forudsætningen for at anvende disse data har været, 
at overvågningen er gennemført efter de metoder, der er beskrevet i de tekniske anvisninger 
fra DMU til den nationale overvågning, og at data er leveret på en form, så de har kunnet 
indlægges i Naturstyrelsens fagdatabase.  
 
Hvad angår tilbuddet fra Zoologisk Museum om at anvende data fra fiskeatlasset, så er 
Naturstyrelsen glade for dette tilbud. Frem mod næste vandplan vil muligheden for at anvende 
data herfra blive undersøgt. På nuværende tidspunkt afventer styrelsen de nye 
interkalibreringsresultater fra EU og forskrifterne for, hvordan kvalitetselementet fisk skal 
håndteres.  
 
Manglende anvendelse af eksisterende data 
Sammenfatning af høringssvar 
Gunver Bennekou mener, at der ikke er anvendt konkret viden, til trods for, at der for mange 
af søerne er indsamlet en betragtelig viden. Dette gælder bl.a. for søer, hvor der forekommer 
intern belastning med fosfor, som hindrer målopfyldelsen, og hvor vandplanerne angiver, at 
vidensgrundlaget er for usikkert til at vurdere, om en evt. restaurering vil føre til 
målopfyldelse.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For en lang række søer foreligger der undersøgelser af miljøtilstanden, og disse er anvendt til 
vurdering af målopfyldelse. I en række tilfælde er disse dog ikke tilstrækkelige til at vurdere, 
om det er hensigtsmæssigt at restaurere søen, da undersøgelserne ikke nødvendigvis giver 
svar på de kriterier, der skal være opfyldt for at sørestaurering gennemføres. I disse tilfælde er 
anvendt undtagelsesbestemmelser, se om undtagelser og sørestaurering i kapitel 2.5.2 .  
 
2.4.5 Datagrundlag kystvande 
Der er modtaget 12 høringssvar vedrørende datagrundlaget for de marine kystvande. Der er 
således modtaget svar fra Slagelse Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, 
Landboforeningerne: Vestjysk, Holstebro Struer, Hedens, Ikast-Bording og Østlige Øers 
Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland samt Dansk Landbrug Sydhavsøerne og 
Landbrug og Fødevarer. Endvidere er der modtaget svar fra Snaptun Frysehus samt lodsejerne 
Steen B. Jensen og Peter O. Tillisch. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Hovedindholdet af høringssvarene kan grupperes indenfor følgende emner: 1. Der tages ikke 
hensyn til næringsstoftilførsler fra tilstødende farvande og lande. 2. Andre forhold end 
kvælstof har betydning for miljøkvaliteten. 3. Store omkostninger til landbrugsindsats frem til 
2015 bør betyde yderligere udskydelse af indsats. 4. Høringssvarene kritiserer at indsats i 
visse kystvande udskydes på grund af manglende viden. 5. Manglende tilstandsdata 
(foreliggende og fremadrettet) i visse kystvande.  
 
Landbrug og Fødevarer, Østlige Øers Landboforening samt Dansk Landbrug Sydhavsøerne 
har påpeget, at der ikke tages hensyn til næringsstofbidragene, der tilføres fra tilstødende 
farvande og andre lande. L&F har igangsat et udredningsarbejde herom, og forbeholder sig ret 
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til at komme med supplerende kommentarer om den miljømæssige betydning af importerede 
næringssalte.  
 
Landbrug og Fødevarer, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, samt Snaptun Frysehus mener ikke 
ålegræsværktøjet er egnet til beregning af indsatsbehovet. De peger på at andre forhold end 
kvælstof har betydning for miljøkvaliteten og dermed behovet for brug af et andet 
beregningsværktøj. Af andre faktorer nævnes indholdet af fosfor, interne næringsstofpuljer i 
vandområderne, sedimentforhold, ubalance i økosystemet som følge af muslingeskrab og 
fiskeri, samt ændring i klimatiske forhold. Se i øvrigt kapitel 2.3.3 om ålegræsværktøjet. 
 
Lodsejer Steen B. Jensen og Peter O. Tillisch samt de 4 landboforeninger: Holstebro Struer, 
Hedens, Ikast-Bording og Familielandbruget VEST-Jylland finder på grund af de store 
omkostninger, at der bør ske en genvurdering af den kvælstofreduktion, der skal 
implementeres frem til 2015. Der nævnes specifikt genberegning for Vandplan Djursland, 
Avnø Fjord og Nissum Fjord.   
 
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at man opdaterer datagrundlaget og 
videreudvikler Mariager Fjord-modellerne til fremtidig grundlag for de kommunale 
handleplaner. 
 
Danmarks Naturfredningsforening undrer sig over begrundelsen ”manglende viden” for 
udskydelse af målopfyldelse i 2015 for Aarhus Bugt, da bugten er et af de bedst undersøgte 
marine områder i Danmark. 
 
DN foreslår, at årsagen til tilslamning af Rødgrunden v. Lønstrup bør undersøges nærmere. 
 
Slagelse Kommune mangler tilstandsvurdering af de marine recipienter i dag og en plan for 
overvågning af områderne fremover – og påpeger at kommunens kystvande mangler i 
NOVANA. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Frem mod den næste planperiode vil vidensgrundlaget for vurdering af miljøtilstand og 
indsatsbehov blive forbedret med henblik på at nedbringe usikkerhederne ved opgørelse af 
kystvandenes miljøtilstand og indsatsbehov. Denne forbedring af vidensgrundlaget sker via en 
række aktiviteter, bl.a: 

• Et nyt tilpasset overvågningsprogram (NOVANA).  
• En fastholdelse og evt. styrkelse af det igangværende arbejde med værktøjer for andre 

biologiske kvalitetselementer end ålegræs (klorofyl, makroalger og bundfauna). 
• En opprioritering af modelanvendelsen i fjorde og i åbne kystvande, samt modeller for 

ferskvands- og stofkredsløbet, med henblik på bedre at kunne identificere 
sammenhænge mellem tilstand og påvirkning, herunder vurderinger af effekt af 
indsats samt vurderinger af behovet for yderligere indsats. Modellerne bliver sammen 
med overvågningsprogrammets målinger centrale værktøjer til vurderinger af 
miljøtilstanden af vandområderne samt vurderinger af påvirkninger af vandområderne. 
Modellerne bliver i vid udstrækning landsdækkende og opstilles og valideres på 
baggrund af overvågningsprogrammets lokale overvågningsdata. 
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På baggrund heraf forventes udviklet et nyt forvaltningsværktøj, som indeholder såvel ålegræs 
som et eller flere af de øvrige betydende kvalitetselementer (klorofyl, makroalger og 
bundfauna). Se også kapitel 2.3.3 om ålegræsarbejdsgruppen og arbejdsgruppens rapport, der 
kan findes på www.naturstyrelsen.dk. 
 
Hav- og fjordmodellerne bidrager sammen med målingerne til at kvalificere 
tilstandsvurderingerne i kystvandene samt belyse samspillet mellem vandområderne og 
samspillet mellem påvirkninger og tilstand. Den hydrodynamiske havmodel udvides med en 
økologisk overbygning, der giver bedre mulighed for at overvåge havmiljøet. Hav og 
fjordmodellerne kan beregne konsekvenser af næringsstofafstrømningen fra landområder til 
havet, samt beregne betydningen af luftbårne og grænseoverskridende påvirkninger fra 
tilstødende farvande. Modellerne vil også kunne inddrage betydningen af næringsstofpuljerne 
i bundsedimentet m.v, herunder eventuelle frigivelser og optagelser af næringsstoffer. Der 
skal fortsat indsamles data for at kalibrere og kvalitetssikre modellernes beregninger. Ved at 
anvende hav- og fjordmodellerne forventer Naturstyrelsen at få et forbedret overblik over 
tilstanden i kystvandene/havet, vedrørende f.eks. alger og iltsvind. 
 
Naturstyrelsen er enig i, at der i de mere åbne farvandsområder er nogle særlige udfordringer 
omkring at henføre, hvilke kilder der bærer ansvaret for miljøtilstanden, herunder betydningen 
af næringsstofpåvirkninger fra luften samt påvirkninger fra tilstødende farvande/lande. Som 
konsekvens af disse usikkerheder med hensyn til adressering af indsatsbehovet er der derfor i 
første vandplanperiode alene forudsat en generel kvælstofindsats i de oplande, der afvander 
direkte til de åbne kystvande. Frem til næste vandplan vil der blive udviklet bedre værktøjer 
til håndtering af den type problemstillinger, herunder den ovennævnte havmodel for de åbne 
farvande. Evt. foreliggende materiale fra Landbrug og Fødevarer eller andre om betydning af 
næringsstofkilder fra omkringliggende farvande vil blive inddraget i dette arbejde. 
 
Det er korrekt, at der i anvendelsen af ålegræsværktøjet ikke specifikt tages højde for forhold 
som frigivelse af fosfor fra bunden, effekterne af nedbrydning af organisk stof, fiskeri og 
klimatiske forhold. Naturstyrelsen er enig i at disse faktorer kan have en negativ indflydelse 
på miljøtilstanden. Naturstyrelsen vurderer imidlertid, at der med den konkret planlagte 
indsats er taget højde for dette, samt at der ikke er fare for at komme til reducere for meget på 
kvælstoftilførslen til disse områder i første vandplanperiode. Naturstyrelsen vurderer 
imidlertid også, at der i takt med at kvælstoftilførslen reduceres, kan der være et stigende 
behov for at tage hensyn til andre påvirkninger end kvælstof.  
 
Alle kystvande, herunder Aarhus Bugt, er omfattet af en generel undtagelse, der baseres på 
usikkerhed eller manglende viden mht. opgørelse af indsatsbehov.  Se kapitel 2.4.1 
Overvågningsprogrammets betydning – Kystvande.  
 
I flere høringssvar er der udtrykt ønske om genberegning og opdatering af indsatsbehovet 
frem til 2015 og som grundlag for de kommunale handleplaner.  Som nævnt ovenfor er der i 
1. planperiode taget hensyn til usikkerhederne ved de gennemførte beregninger. I de endelige 
vandplaner er der foretaget en opdatering af baselineberegningerne i forhold til 
høringsudgaven. Udførte og planlagte vådområdeindsatser frem til og med 2015 indgår i 
baselinebelastningen.  
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De indsatser der er med i vandplanen er vurderet i forhold til de økonomiske forhold, og der 
er her valgt de mest omkostningseffektive virkemidler. Endvidere er kravet til indsats 
reduceret i forhold til det opgjorte behov med henvisning til usikkerheder på opgørelse af 
behov. 
 
De foreslåede undersøgelser af stenrev ved Lønstrup er omfattet er det nuværende 
overvågningsprogram NOVANA 2011-15 og omfatter årlige undersøgelser af 
makroalgevegetationen. Samme overvågningsprogram omfatter også overvågning af 
Smålandsfarvandet og Storebælt, ligesom den planlagte hydrodynamiske økologiske 
havmodel for de åbne farvande forventes at kunne bruges til tilstandsvurdering af visse 
vandkemiske parametre. 
 
2.4.6 Datagrundlag spildevand 
Der er i alt modtaget 32 høringssvar vedr. datagrundlaget, der ligger til grund for 
vandplanerne for så vidt angår spildevand. De kommer fra følgende kommuner: Egedal, 
Jammerbugt, Kolding, Fredericia, Randers, Herning, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, 
Slagelse, Aalborg, Guldborgsund, Vejle, Kolding, Odense, Thisted, Glostrup, Næstved, 
Syddjurs, Fredensborg, Assens, Kalundborg og Vallensbæk.  
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Landbrug & 
Fødevarer, KL og DANVA. Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 
følgende forsyningsselskaber: Ikast-Brande Spildevand A/S, Vejle Spildevand, Herning 
Vand, Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer, DANVA, KL, Egedal Kommune, Thisted Kommune og Silkeborg 
Kommune finder det problematisk, at udkastene til vandplanerne er baseret på forældede, 
mangelfulde, utilstrækkelige og fejlbehæftede data, og de antager, at de endelige vandplaner 
vil blive baseret på et korrekt og fuldt opdateret plangrundlag. Som eksempler nævnes 
omfanget af ejendomme omfattet af kloakeringsbehov og data vedrørende regnbetingede 
udløb.  
 
KL bemærker endvidere, at staten under den tekniske forhøring bad kommunerne om at 
kvalitetssikre planernes faglige grundlag, og at kommunerne bidrog i løbet af den meget korte 
tid med faglig ekspertise, lokal viden og de nyeste data. KL mener imidlertid, at 
kommunernes faktuelle rettelse ikke alle er medtaget i planerne.    
 
Skanderborg, Silkeborg, Fredericia og Herning kommuner og Herning Vand gør opmærksom 
på, at nyeste inddateringer i WinRis databasen, BBR og andre data indberettet af kommunerne 
i medfør af dataansvarsaftalen bør tages med i datamaterialet til den endelige vandplan for at 
undgå at blandt andet den opgjorte baseline for bla. antal ejendomme i den spredte bebyggelse 
uden kloakering er fejlbehæftet.  
 
Favrskov Kommune anbefaler, at udpegning af punktkilder, hvor der skal ske supplerende 
tiltag skal baseres på vandkvalitetsdata fra 2003 eller nyere, samt at såfremt der er forventning 
om en dårlig vandkvalitet, skal der udtages nye vandkvalitetsanalyser, så dette kan endelig af- 
eller bekræftes, før punktkilden udpeges. Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S 
og Odense Kommune bemærker, at data for vandløbenes tilstand stammer fra årene 1998 til 
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2007/2008, og de vurderer, at tiltag overfor udløb iværksat fra 2007 og frem næppe vil være 
slået igennem i forhold til vandløbenes tilstand.  
 
Silkeborg Kommune opfordrer til, at der på dambrugsområdet benyttes nyere data i 
statusberegningerne. 
 
Guldborgsund Kommune, Herning Kommune og Herning Vand har konstateret, at udkast til 
vandplanerne ikke er baseret på hhv. Guldborgsund Kommunes og Herning Kommunes 
gældende spildevandsplan 2009-2020, og de anbefaler at baggrundsmaterialet opdateres, så 
kommunernes gældende spildevandsplan kommer til at danne grundlag for vurderingen af 
indsatsen.  
 
Syddjurs Kommune og Silkeborg Kommune ønsker, at Naturstyrelsen detaljeret beskriver 
vandplanernes datagrundlag inklusive en begrundelse for valg/fravalg af data, f.eks. i form af 
skemaer, tabeller eller lign. med blandt andet de spildevandsindsatser, der er defineret i 
vandplanerne. Dette ønske udspringer af, at de to kommuner finder, at det er vanskeligt at 
håndtere vandplanernes data, bl.a. fordi dataene findes i forskellige temaer, tabeller mv.  
 
Aalborg Kommune har ved udledning fra en række regnbetingede udløb foretaget tilsyn, 
analyser og vurderinger af vandløbskvaliteten som de ønsker medtaget ved fastlæggelsen af 
den endelige udpegning af udløb, hvor en indsats vurderes nødvendig for at opnå 
målopfyldelse i 2015. På baggrund af tilsynsresultater fra 2008 er det Jammerbugt Kommunes 
vurdering, at der ikke er belæg for at udpege de pågældende udløb med henblik på, at der skal 
ske en indsats. Ikast-Brande Spildevand A/S bemærker ligeledes, at der er foretaget nye 
vandløbsbesigtigelser i 2009-2010, der viser, at målsætning nogle steder er opfyldt, og at krav 
til indsats disse steder derfor bør udgå af vandplanerne. Endvidere bemærker Vejle 
Spildevand, at de i den tekniske del af høringssvaret har redegjort for den seneste tilstand i en 
række vandløb, hvoraf det fremgår at tilstanden ofte er betydelig bedre end fastlagt i 
vandplanerne. Vejle Spildevand forventer således, at indsatser udpeget til recipienter med 
målopfyldelse bortfalder i de endelige vandplaner. Kolding Kommune mener, at 
udpegningsgrundlaget i de 3 oplande, hvor spredt bebyggelse er udpeget til indsats, skal 
revurderes med baggrund i den nye viden, kommunen har genereret i de berørte vandløb.  
 
Ikast-Brande Spildevand A/S bemærker, at rettelser i den tekniske høringsfase ikke er 
indarbejdet, hvorfor der er anvendt forældede data flere steder i vandplanernes datagrundlag.  
 
Vejle Kommune oplyser, at de juli 2010 har fremsendt ArcGis-filer med placering af 
regnbetingede udløb. Udløbene fremgår ikke af Vandplanen. Ifølge Vejle Kommune har 
Naturstyrelsen oplyst, at kun de udløb, der fremgår af WinRis er medtaget i Vandplanen. 
Vejle Kommune anbefaler, at staten til de endelige Vandplaner medtager de 
udledningspunkter, der fremgår af de ArcGis-filer, kommunen allerede har fremsendt, idet 
kommunen i enkelte tilfælde kan komme til at lave en forkert indsats overfor andre 
punktkilder, hvis RBU’erne ikke vurderes konkret. Kolding Kommune bemærker ligeledes, at 
Naturstyrelsen ikke har medtaget samtlige kendte regnbetingede udløb på vandplanens 
kortmateriale. Ifølge Kolding Kommune har data været til rådighed fra både Vejle Amt og 
Sønderjyllands Amt. Endvidere anfører Glostrup Kommune, at kommunerne i Harrestrup Å 
oplandet har indsamlet en række data for regnvandsbetingede udløb, som ikke er set anvendt i 
vandplanen. Glostrup Kommune, mener det vil være hensigtsmæssigt at benytte disse data. 
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Slagelse Kommune bemærker, at de seks anlæg, der er omfattet af baseline, ifølge den nye 
spildevandsplan først vil blive nedlagt i perioden 2016-2019. Slagelse Kommune spørger, om 
den nye spildevandsplan betyder, at baseline skal ændres. 
 
Fredensborg Kommune anfører, at fejltilkoblede spildevandledninger i separatkloakerede 
oplande giver store usikkerheder på datagrundlaget, da disse ikke er medtaget i 
belastningsopgørelserne. 
 
Randers Kommune finder, at der bør tilvejebringes et bedre grundlag for udpegningen af 
oplande til forbedret spildevandsrensning og Næstved Kommune bemærker, at 
oplandsgrænserne for rensekrav af forbedret spildevandsrensning ikke følger vandløbets 
opland.  
 
Assens Kommuner mener, at lanceringen af det nye BBR-system har medført, at der i 
øjeblikket findes både nye og gamle BBR-koder i systemet, hvilket gør Assens Kommune 
bekymret for, om spildevandsindsatsen er baseret på et retvisende og entydigt grundlag. 
 
Thisted, Kalundborg og Silkeborg kommuner finder, at der er usikkerhed omkring antal 
ejendomme samt typen af spildevandsrensning, fordi der er anvendt data fra BBR. Silkeborg 
Kommune nævner, at der i den forbindelse er risiko for, at forudsætningen for baseline 2015 
hviler på et fejlagtigt grundlag, og at der givetvis ikke kan hentes de beregnede mængder 
næringsstoffer ved rensning af spildevandet i det åbne land. Ishøj og Vallensbæk kommuner 
anfører endvidere, at indsatsen overfor spredt bebyggelse bygger på fejlagtige data fra BBR, 
idet mange kommuner har indrapporteret fejlagtige spildevandstilslutninger i BBR, hvilket 
resulterer i et misvisende datagrundlag og dermed en forkert indsats. Desuden spørger 
Næstved Kommune, om staten indregner opdaterede BBR koder i vandplanerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har foretaget en opdatering af datagrundlaget på spildevandsområdet, således 
at data frem til 2010 inddrages. Planerne er derfor baseret på de nyeste tilgængelige data, hvor 
de findes. Dette gælder også på spildevandsområdet. Kun i de tilfælde hvor nye data ikke 
findes, er ældre data inddraget. Kommunernes opdateringer i WinRis og andre landsdækkende 
databaser samt BBR har Naturstyrelsen derfor også inddraget i de endelige vandplaner.  
 
Naturstyrelsen har desuden medtaget resultater af vandløbsundersøgelser, der ligger i WinBio 
frem til og med 2010, således at vandløbsvurderinger, der ligger til grund for 
spildevandsindsatsen, ligeledes bygger på de nyeste data. Der kan derfor forekomme 
ændringer af spildevandsindsatserne i forhold de indsatser, der fremgik af høringen.  
 
For dambrugene har nyere data for udledningerne ikke været tilgængelige, blandt andet på 
grund af manglende eller ikke-tilstrækkelige indberetninger til Miljøstyrelsen fra nogle 
kommuner. Derfor er data fra denne kilde ikke fuldt ud opdateret i de endelige vandplaner.  
  
Angående vedtagne tiltag i godkendte spildevandsplaner, har Naturstyrelsen i det omfang data 
er tilgængelig indregnet disse i vandplanernes baseline. De vedtagne spildevandsplaner for 
Guldborgsund og Herning er derfor indarbejdet i vandplanerne.  Derudover har Naturstyrelsen 
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medtaget alle vedtagne tiltag, som kommunerne har indmeldt i forbindelse med forhøringen 
og høringen af vandplanerne. 
 
Vedrørende en beskrivelse af vandplanernes datagrundlag, er det Naturstyrelsens vurdering, at 
de tekniske baggrundsnotaters beskrivelser af datahåndteringen er fyldestgørende for 
forståelsen af vandplanernes brug af data i vurderingen af målopfyldelse og indsats.  
 
Vedrørende inddragelse af kommunernes egne vandløbsbedømmelser i Naturstyrelsens 
bedømmelse af om de enkelte vandløb opnår målopfyldelse eller ej, har Naturstyrelsen 
medtaget samtlige vandløbsbedømmelser (DVFI), der er lagt ind i databasen Winbio, i 
datagrundlaget til vandplanerne. I de tilfælde, hvor kommunerne har indtastet data i WinBio, 
vil kommunernes faunabedømmelser således indgå på lige fod med Naturstyrelsens 
faunabedømmelser i Naturstyrelsens fastsættelse af, om de enkelte vandløb opfylder 
målsætningen eller ej.  
 
Anvendelse af nyeste vandløbsviden kan derfor give anledning til at indsatser bortalder. I 
forhold til hørngssvarene fra Aalborg, Jammerbugt, Ikast-Brande og Vejle kommuner 
henvises til de lokale høringsnotater eller opdateret indsatsbehov i den endelige vandplan. 
 
Såfremt der er gennemført den nødvendige forbedrede spildevandsrensning og målsætningen i 
vandløb allerede er opfyldt, er der ikke grundlag for en ny indsats. Dog vil der for den spredte 
bebyggelse, hvor der er sket forbedret rensning for en del af ejendomme i et opland, stadig 
være belæg for at kræve forbedret rensning for de resterende ejendomme i oplandet, hvor 
vandløbet stadig er målsat. 
 
Naturstyrelsen har læst samtlige høringssvar, der indkom under forhøringen, og har efter en 
konkret stillingtagen vurderet, hvilke bemærkninger der gav anledning til ændring i de 
endelige vandplaner. Der henvises til gennemgangen af de konkrete høringssvar i de lokale 
høringsnotater for de enkelte vandplaner.  
 
Med hensyn til efterspørgslen på, at Naturstyrelsen medtager fremsendte ArcGis-filer mv. i 
datagrundlaget til vandplanerne, har Naturstyrelsen som udgangspunkt udelukkende benyttet 
de landsdækkende databaser som datagrundlag i forhold til spildevandspåvirkning og indsats. 
Jf. dataansvarsaftalen bør disse databaser indeholde det mest opdaterede datagrundlag. I 
enkelte tilfælde har der været aftalt en anden håndtering af rettelser. 
 
Angående tidsfastsatte ændringer i en vedtagen spildevandsplan, skal disse indgå i baseline 
beregningerne, såfremt ændringen finder sted inden 2015. I det konkrete tilfælde betyder det, 
at anlæg, der nedlægges efter 2016 ikke skal indregnes i baseline beregningerne.  
 
Med hensyn til generelle fejl er fejlkoblede spildevandsledninger i separatkloakerede oplande 
ikke medtaget i Naturstyrelsen udpegning af indsatsområder, da der er tale om ulovlige 
udledninger uden tilladelse. Udledningerne skal derfor lovliggøres ved fjernelse af 
fejlkoblingerne.  
 
Med hensyn til de anvendte oplandsgrænser benyttet i udpegningen af områder til forbedret 
spildevandsrensning i den spredte bebyggelse, fremgår det af de tekniske baggrundsnotater, at 
der i vandplanerne er anvendt topografiske oplande. Oplandsafgræsningerne er lavet på det 
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foreliggende vidensgrundlag, men den præcise afgrænsning af oplande er behæftet med 
usikkerhed. Påbud til en ejendom om forbedret rensning forudsætter, at ejendommens 
afledning til vandområdet i oplandet er dokumenteret. Omfanget af udpegede ejendomme kan 
derfor justeres i forbindelse med kommunens kortlægning af afløbsforholdene i området. Hvis 
det viser sig, at ejendomme uden for den angivne oplandsgrænse via drænsystemer eller 
lignende afleder spildevand til et vandområde i et udpeget opland, er disse også omfattet af 
udpegningen. Hvis det viser sig, at en ejendoms spildevand ikke afledes til vandområdet i et 
udpeget opland, er ejendommen ikke omfattet af udpegningen. 
 
Vedrørende afløbskoder i BBR er Naturstyrelsen opmærksom på, at der anvendes både gamle 
og nye afløbskoder i BBR, men Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke blot kan ses bort fra 
de gamle koder. BBR er det eneste landsdækkende datagrundlag, der foreligger for spredt 
bebyggelse, og ifølge BBR-loven, http://www.bbr.dk/bbrloven/0/30, og dataansvarsaftalen er 
det kommunerne, der er ansvarlig for at holde BBR opdateret. 
 
Naturstyrelsens indsats overfor den spredte bebyggelse knytter sig til oplande og ikke til 
konkrete ejendomme. På baggrund af Naturstyrelsens udpegede områder, er det ved 
vandplanernes vedtagelse kommunernes opgave at udpege de konkrete ejendomme indenfor 
disse områder, der skal have påbud om forbedret spildevandsrensning. I vandplanens 
angivelse af indsatsens omfang har Naturstyrelsen taget udgangspunkt i antallet af ejendomme 
i de tidligere omtalte topografiske oplande. Antallet kan i forbindelse med den kommunale 
sagsbehandling ændres. 
 
2.4.7 Datagrundlag grundvand 
Der er i alt modtaget 40 høringssvar om datagrundlag og fagligt grundlag. De kommer fra 
følgende kommuner og regioner: Assens, Brøndby, Fredericia, Frederikssund, Furesø, 
Gribskov, Guldborgsund, Herlev, Hjørring, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Jammerbugt, 
Kerteminde, Lejre, Lolland, Middelfart, Næstved, Odense, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, 
Aalborg, Aarhus, Region Nordjylland, Region Midtjylland, og Region Sjælland. 
 
Desuden har følgende organisationer og virksomheder sendt høringssvar: Birkerød 
Vandforsyning, Danish Crown, Sun Chemical, Danmarks Naturfredningsforening, DANVA, 
De almene vandværker i Skanderborg Kommune, Greve Vandværk, Hove Vandværk, 
Kalundborg Forsyning, Kontaktudvalget for de private Vandværker i Egedal Kommune, 
Nordvand på vegne af Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø, Bæredygtigt Landbrug 
og Vandcenter Syd 
 
Effekt af flytning af vandindvinding 
Sammenfatning af høringssvar  
Kontaktudvalget for vandværker i Egedal Kommune finder, at vandplanen burde have 
tydelige effektberegninger af at relokalisere store regionale indvindere, samt af at 
vandplanerne ikke forholder sig til nødvendigheden af at opretholde den nuværende lokale 
drikkevandsforsyning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
I Virkemiddelkataloget til vandplanerne er der opgjort, hvad det vil koste at etablere en ny 
kildeplads. Andre udgifter kan først beregnes, når det er godtgjort, hvor den nye kildeplads 
kan ligge. Det betyder også, at nødvendigheden af at bevare en kildeplads først kan afklares, 
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når muligheden for alternative kildepladser er undersøgt, og nødvendigheden skal ses i 
forhold til den påvirkning som den eksisterende kildeplads giver. Mulighederne for at 
reducere vandindvindingernes påvirkning er et af de forhold, der arbejdes videre med frem 
mod anden planperiode. 
 
Indvindingspåvirkning fra store og små vandværker 
Sammenfatning af høringssvar  
Hove Vandværk finder, at der bør formuleres principper for vandmiljøindsatsen, som sikrer, 
at omkostningen ved de negative effekter skabt af de store regionale indvindere ikke lægges 
på de små lokale indvindere. Princippet, om at den påviste skadevolder betaler for 
genopretningen, bør gælde. Hove Vandværk anbefaler, at alle afværgeboringer og alle 
drikkevandsindvindinger på mindre end 10.000 m3 tages ud af såvel virkemiddelbetragtninger 
som modelberegningerne, idet de samfundsøkonomiske og miljømæssige ulemper af at 
justere indvindingen på disse indvindinger ikke står mål med de marginale positive effekter, 
som kan opnås. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
De påvirkninger, der er beregnet ved hjælp af grundvandsmodellen, har taget hensyn til de 
konkrete indvindingsmængder ved hver vandforsyning. Selv meget små indvindinger kan 
påvirke vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper, hvis de ligger tilstrækkelig 
tæt på disse. Udmøntningen af vandplanerne mht. en eventuel reduktion af vandindvindingen 
i et område foretages af kommunen efter konkret vurdering. 
 
Prioritering af mål og indsatser 
Sammenfatning af høringssvar  
Nordvand på vegne af Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø finder, at 
målsætningerne ikke er klart prioriteret, og konsekvenserne for de enkelte kommuner og 
vandforsyninger fremstår uklart i vandplanen. 
 
Bæredygtigt Landbrug spørger, om vandplanerne har sikret den rette prioritering af 
indsatserne for bedst at kunne opnå målet med at sikre en reduktion af forurening af 
grundvandet og forhindre en yderligere forurening. 
 
Landboforeninger og familielandbrug i Limfjordens opland finder, at en beskyttelse af alle 
grundvandsforekomster skal nedprioriteres i forhold til beskyttelse af 
drikkevandsforsyningen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Målsætningerne er ikke prioriteret, da alle miljømål ifølge vandrammedirektivet skal 
overholdes. Indsatserne fremgår af vandplanerne i form af, hvor store vandmængder der skal 
reduceres for konkrete vandforsyninger. Vandrammedirektivet beskriver, at alle 
grundvandsforekomster skal beskyttes mod kvantitativ og kemisk påvirkning. Indenfor de 
dele af grundvandsforekomsterne, der er Områder med Særlige Drikkevandsinteresser samt 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse, kan der ske en målrettet indsats 
overfor grundvandet som drikkevand, i form af de kommunale indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse. 
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Prioritering af vandressourcen (retningslinje 38) 
Sammenfatning af høringssvar  
Birkerød Vandforsyning, De almene vandværker i Skanderborg Kommune og Guldborgsund, 
Aalborg, Slagelse og Middelfart kommuner finder, at retningslinje 38 om prioritering af 
vandressourcen er vanskelig at bruge i sagsbehandlingen, da der skal være målopfyldelse i 
vandføring i vandløb, der er lavere prioriterede end befolkningens vandforsyning. Kerteminde 
og Næstved kommuner finder, at det vil være vanskeligt at imødekomme ønsker om ny og 
mere vandforbrugende erhvervsindvinding, da retningslinje 38 prioriterer befolkningens 
vandforsyning og vand til vandløb, søer og naturtyper. Lejre Kommune bemærker, at trods 
prioriteringen af vandressourcen i retningslinje 38, har kommunen problemer med at håndtere 
vand til lokale industrier, da industrier med vandforsyning fra f.eks. Københavns 
Energiselskab bliver favoriseret. 
 
DANVA finder, at der mangler at blive taget stilling til, hvordan naturinteresser afvejes i 
forhold til vandindvinding, da det i tætbefolkede områder ikke er realistisk, at der ikke sker 
påvirkning af vandløb ved vandindvinding. DANVA ønsker præciseret, at vandindvinding 
som hidtil prioriteres over natur- og erhvervsinteresser. 
 
Danish Crown finder, at levnedsmiddelvirksomheder skal prioriteres som nr. 2 efter 
vandforsyning til befolkningen, dvs. over vandressource til vandløb, søer og naturtyper. Sun 
Chemical finder, at almen vandforsyning som 1. prioritet alene bør gælde for 
drikkevandsforsyning til borgere og institutioner og ikke andre formål, f. eks virksomheder 
der får produktionsvand fra almene vandforsyninger. Vand til industri bør have samme 
prioritet for at ressourcefordelingen sker på lige konkurrencemæssige vilkår. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Det skal tilstræbes at overholde vandrammedirektivets bestemmelse og vandplanens 
retningslinje om, at vandindvinding ikke må være til hinder for, at tilknyttet overfladevand 
kan overholde vandplanens miljømål. Derfor skal alternativer til forringelsen afsøges i 
forbindelse med tildeling af vandindvindingstilladelser.  
 
Prioritering af grundvandsressourcen er indført for at sikre befolkningen tilstrækkeligt og rent 
drikkevand og for at sikre at overfladevandsforekomster ikke bliver påvirket af 
vandindvinding, i overensstemmelse med vandrammedirektivet.  
 
Mht. prioriteringen af anvendelser af grundvandet, hvortil der stilles krav om 
drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. bkg. om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg, er retningslinjen herom justeret således, at disse anvendelser sidestilles 
med drikkevandsforsyninger. Derved prioriteres indvinding af grundvand til virksomheder, 
som fremstiller f.eks. fødevarer og medicin, på linje med indvinding til drikkevandsforsyning. 
 
Grundvandsbeskyttelse til drikkevand 
Sammenfatning af høringssvar 
Herlev Kommune og Brøndby Kommune forventer, at der af de endelige vandplaner vil 
fremgå, hvor grundvandsbeskyttelsen skal foregå, så kortlægningen og regionernes 
prioritering af oprydninger kan prioriteres til disse områder.  
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Naturstyrelsens bemærkninger  
Grundvandsbeskyttelsen til drikkevand bør primært ske indenfor Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger, derudover vil 
yderligere forslag til prioritering inden for disse områder kunne fremgå af resultaterne af den 
afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. 
 
Manglende viden og data 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening påpeger, at der mangler viden om forekomsternes tilstand, 
men at der ikke gøres nogen indsats for at fremskaffe den nødvendige viden. Gribskov 
Kommune finder at grundvandskortlægningen ikke gennemføres på alle de arealer, som er 
omfattet af vandplanerne., og stiler spørgsmål til, hvordan den nødvendige viden genereres. 
Assens Kommune bemærker, at det bør fremgå klart, at det er staten, som gennemfører 
yderligere undersøgelser. Middelfart Kommune påpeger, at størrelsen af 
grundvandsressourcen ikke er tilstrækkeligt undersøgt. Her vil det være mere korrekt at 
beskrive den som ukendt frem for god eller ringe.  
 
Furesø Kommune bemærker, at vandplanerne foreskriver, at en af indsatserne i den 
kommende planperiode vil blive at tilvejebringe mere viden om eksisterende og/eller nye 
kildepladser og deres påvirkning af overfladevande og terrestriske naturtyper. Lolland 
Kommune mener, at sammenhængen mellem vandløbsafstrømning og indvinding bør 
undersøges nøjere. 
 
Odense Kommune foreslår, at Naturstyrelsen afklarer hvordan den nødvendige detailviden om 
grundvandet uden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser skal genereres, så 
kommunen har mulighed for i sin administration at leve op til målene i vandplanen for alle 
deloplande. Odense Kommune tager derfor forbehold for de gennemførte vurderinger af 
grundvandsressourcens størrelse og efterlyser samtidig en detaljeret plan for, hvordan staten 
forventer at tilvejebringe det nødvendige vidensgrundlag. 
 
Jammerbugt Kommune forventer, at analysen vedrørende kvantitet snarest defineres nærmere 
og placeres ansvarsmæssigt, så der tilvejebringes et godt grundlag forud for næste 
planperiode. Der efterlyses desuden opsamling af synergi fra den statslige afgiftsfinansierede 
grundvandskortlægning vedr. drikkevand til brug for vandplanarbejdet, ikke mindst med 
hensyn til geologi og grundvandets kvalitet, så grundlaget også vedrørende kemiske 
påvirkninger forbedres til næste planperiode. 
 
Vandcenter Syd påpeger, at det er problematisk, at overvågningsprogrammet (NOVANA) kun 
omfatter vandføringsmålinger på 20-25 stationer på Fyn. Den begrænsede dækning gør det 
vanskeligt at vurdere sammenhængen mellem vandindvinding og vandløbspåvirkning for 
særligt de mange mindre vandløb. 
 
Region Midtjylland påpeger, at forurenet jord kan påvirke grundvand/overfladevand og natur, 
og at der derfor bør iværksættes overvågning, der kan fremskaffe et datagrundlag.  
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Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen vil til den kommende vandplan vurdere vidensgrundlaget omkring 
grundvandets kvantitative og kemisk tilstand. Herunder inddrages nyeste viden og resultater 
fra den statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. 
 
Ændring af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser 
Sammenfatning af høringssvar  
Region Midtjylland bemærker, at der skal foregå en løbende vedligeholdelse af 
indvindingsoplande og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser samt generel 
dataudveksling, som har betydning for sikring af grundvandet. Hvidovre Kommune mener, 
det er vigtigt at beskytte alt grundvand, der bruges til drikkevand. Det bør derfor fremgå af 
vandplanen, hvor grundvandsbeskyttelsen skal foregå, så fx. regionerne kan prioritere 
oprydning i alle områder, hvor der indvindes vand til drikkevandsformål. Aalborg Kommune 
mener, at der bør udpeges grundvandsdannende oplande i den statslige 
grundvandskortlægning. Frederikssund Kommune ønsker at få belyst, hvordan udpegninger af 
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser fremover ændres. Horsens Kommune ønsker, at 
de Generelle Indsatsområder bliver opdateret, når den statslige grundvandskortlægning i 
området er afsluttet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser, følsomme 
indvindingsområder og indsatsområder vises i forbindelse med vandplanerne, og opdateres 
løbende på Miljøportalen. Ønsket fra flere sider om løbende opdatering af andre temaer af 
betydning for grundvandsbeskyttelsen, såsom indvindingsoplande, er relevant, men dette tema 
er ikke en del af det nuværende udpegningsgrundlag. 
 
Udpegning af Nitratfølsomme Indvindingsområder 
Sammenfatning af høringssvar  
Silkeborg Kommune ønsker korttemaet over Nitratfølsomme Indvindingsområder knyttet til 
konkrete indvindinger (f.eks. DGU nr).  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Udpegningen af Nitratfølsomme Indvindingsområder skal ifølge miljømålsloven foretages i 
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger udenfor disse. Det sker for at beskytte den samlede nuværende og kommende 
drikkevandsressource i Danmark, og altså ikke kun den nuværende indvinding. 
 
Beregningsperioden for og fejl i kemiske data 
Sammenfatning af høringssvar  
Fredericia Kommune påpeger, at datagrundlaget generelt er forældet. Der er f.eks. ikke 
foretaget opdateringer med de seneste indsatsplaner. Hjørring Kommune påpeger fejl i det 
Jupiterudtræk, der ligger til grund for vandløbspåvirkningsberegningen. Udtrækket skal 
opdateres med nyeste oplysninger fra kommunen. Holstebro Kommune bemærker, at det ikke 
har været muligt at vurdere, om der er fejl i de vandindvindingsdata, der ligger som 
beregningsgrundlag, men da data i vandplanerne er fra 2008, er der kommet flere ændringer i 
data, siden udtræk til vandplanerne er foretaget. Data bør derfor tjekkes efter. Aarhus 
Kommune anmoder Naturstyrelsen om at genoverveje det tekniske grundlag på baggrund af 
ny analyser for pesticider, der er indsamlet og inddateret. 
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Region Nordjylland og Region Sjælland opfordrer til, at regionernes data og viden om 
forurenede lokaliteter og miljøfremmede stoffer inddrages i udredningsarbejdet. Dette kan 
f.eks. anvendes til at kvalificere forekomsternes forureningstendenser eller påvirkningen af tør 
natur/overfladevand. 
 
Kontaktudvalget for de private Vandværker i Egedal Kommune konstaterer, at 
modelberegningerne beror på en lang række af fejlbehæftede data, eksempelvis indvinding fra 
lukkede vandværker, forkerte indvindingsmængder og usystematisk inddragelse af store 
erhvervsmæssige indvindinger. Der synes også at være tilfælde, hvor oplysninger om 
vandløbenes tilstande ikke stemmer overens med de oplevede forhold. 
 
Hove Vandværk anbefaler, at datagrundlaget for samtlige beregninger og effektvurderinger 
gøres nutidigt, fejlfrit og troværdigt. Hove Vandværk anbefaler, at der gennemføres nye 
beregninger på et konsolideret datagrundlag, hvor man har fjernet de mange fejl. Hove 
Vandværk anbefaler, at man indleder alle modelberegninger med at beslutte, hvilke 
indvindingsaktiviteter som skal friholdes, så der kommer mere meningsfyldte 
beregningsresultater. 
 
Greve Vandværk mener, at materialet vedrørende boringer ikke er opdateret og indeholder en 
række upræcisheder, der gør det vanskeligt at bruge materialet, som grundlag for de 
konklusioner høringsmaterialet indeholder. Eksempelvis er der i Greveområdet 
uoverensstemmelser mellem boringer, der reelt enten er i drift eller nedlagt og tilsvarende i 
høringsmaterialets oplistning af boringer.  
 
Kalundborg Forsyning mener, at det er problematisk, at der i vandplanen er angivet en indsats 
for vandindvindingen, som bygger på forældede tal, der har ændret sig radikalt siden 2004.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Data for grundvandets kemiske tilstand er fra 1990-2005. Naturstyrelsen skønner, at der efter 
2005 ikke er sket væsentlige ændringer, der rykker markant ved den samlede vurdering af 
tilstanden, da grundvandsdannelsen tager op til 100 år. Med hensyn til fejl og mangler i data 
for kvantitativ tilstand, vil de blive tilrettet i den kommende vandplan. Data er udtrukket fra 
de landsdækkende databaser. Myndigheder og virksomheder, der har data, som ikke er i 
databaserne, f.eks. bore- og kemidatabasen JUPITER, opfordres til at indberette disse data, så 
det kan indgå i kommende vandplaner.  
 
Beregning af gennemsnit pr. grundvandsforekomst 
Sammenfatning af høringssvar  
Skanderborg Kommune mener, at det er problematisk, at der er regnet gennemsnit over så 
store områder med hensyn til grundvandsforekomsterne, at nitrat- og pesticidproblemområder 
bliver midlet sammen med områder uden problemer, og derved kan den kemiske tilstand 
ændres til god. Vandcenter Syd påpeger, at langt hovedparten af grundvandsforekomsternes 
kemiske tilstand vurderes som ringe. Klassificeringen skyldes forekomster af forskellige 
miljøfremmede eller naturlige stoffer. Det fremgår imidlertid ikke, hvor hyppige forekomster 
af eksempelvis miljøfremmede stoffer, der skal være, førend en grundvandsforekomsts 
kemiske tilstand klassificeres som ringe. Dette er en mangel ved vandplanen. Ud fra det store 
antal forekomster, der er klassificeret som ringe, må det vurderes, at selv meget få påvisninger 
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af stoffer over tærskelværdierne har medført en nedklassificering af den pågældende 
grundvandsforekomst. I givet fald er dette uhensigtsmæssigt og bidrager til et forkert billede 
af grundvandsforekomstens reelle tilstand. Der bør foretages en mere kvalitativ vurdering af 
grundvandsforekomsternes kemiske tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Ifølge grundvandsdirektivet skal der ske en beregning af den gennemsnitlige koncentration af 
et konkret stof for hver grundvandsforekomst. Hvis mere end 20 % af forekomsten er påvirket 
af overskridelse, vil det være en indikation på, at forekomsten har ringe tilstand.  
 
Der er beregnet gennemsnit pr. stof for hver borings filter, over data fra perioden 1990-2005. 
Dernæst er der beregnet gennemsnit pr. boring, som anvendes i vurdering af overskridelsens 
udbredelse.  Til slut er beregnet et gennemsnit pr. grundvandsforekomst, jf. ”Retningslinjer 
for udarbejdelse af indsatsprogrammer, 2011”. Derved er både de forskellige års data og de 
arealfordelte data anvendt. En forekomsts ringe eller gode tilstand skal derfor betragtes som 
en samlet tilstandsvurdering for en grundvandsforekomst, hvor en aktiv indsats over for f.eks. 
forurening med miljøfremmede stoffer skal tage hensyn til, hvor den konkrete forurening 
forekommer og stammer fra. 
 
2.4.8 Datagrundlag miljøfarlige forurenende stoffer 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 2 høringssvar vedr. datagrundlaget og miljøkvalitetskrav, der ligger til 
grund for vandplanerne for så vidt angår miljøfarlige forurenende stoffer. De kommer fra 
Fredericia Kommune og Herning Kommune.  
 
Fredericia Kommune mener, at der er behov for kravværdier for yderligere stoffer end de, der 
fremgår af bilag 7 i i høringsudgaven af vandplanerne (bilag 6 i den endelige udgave), og 
Herning Kommune opfordrer til, at der udarbejdes miljøkvalitetskrav for så mange 
forurenende stoffer som muligt, da tidshorisonten for sagsbehandlingstiden for fastlæggelse af 
nye miljøkvalitetskrav i forbindelse med spildevandsansøgninger er lang, og at det derfor vil 
lette arbejdet for miljømyndighederne væsentligt, når der på forhånd er taget stilling til et evt. 
miljøkvalitetskrav. 
 
Fredericia Kommune kommenterer i forhold til den nuværende økologiske tilstand, at det pt. 
ikke er muligt at klassificere vandområdernes økologiske tilstand ud fra denne parameter, og 
at WebGIS ingen registreringer viser. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Med hensyn til fastsættelse af yderligere miljøkvalitetskrav, end hvad der fremgår af bilag 7 i 
i høringsudgaven af vandplanerne (bilag 6 i den endelige udgave), skal Naturstyrelsen henvise 
til styrelsens database med miljøkvalitetskrav og forslag til kvalitetskriterier. Databasen bliver 
løbende opdateret, når der foreligger nye forslag til kvalitetskriterier, som Miljøstyrelsen 
udarbejder på foranledning af anmodninger. Disse anmodninger skal ske på grundlag af 
vurderinger af, hvorvidt det er sandsynligt, at konkrete stoffer udledes i koncentrationer, der 
vil kan overskride kvalitetskriterier, som er fastsat efter de gældende krav i 
vandrammedirektivet. For en stor del af de stoffer, som generelt forekommer i byspildevand, 
foreligger der allerede i dag miljøkvalitetskrav eller forslag til kvalitetskriterier. I takt med, at 
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der er behov for at vurdere andre stoffer, der generelt forekommer i byspildevand, vil der også 
blive udarbejdet kvalitetskriterier og miljøkvalitetskrav herfor. 
 
Af WebGIS-laget for den kemiske tilstand med hensyn til miljøfarlige forurenende stoffer ses 
flere steder i landet, hvor den kemiske tilstand med hensyn til miljøfarlige forurenende stoffer 
ikke er god.   
 
2.5 Anvendelse af direktivets undtagelsesbestemmelser  
Vandrammedirektivets artikel 4, stk. 4 og miljømålsloven § 19 giver mulighed for at forlænge 
tidsfristen for opfyldelse af direktivets målsætning om god tilstand til ud over planperioden, 
dvs. til efter 2015. 
   
2.5.1 Generel anvendelse af direktivets undtagelsesbestemmelser 
Der er indkommet 12 høringssvar fra Landbrug og Fødevarer, Limfjordsrådet, Aalborg 
Kommune, Mariagerfjord Kommune, Dansk Sportsfiskerforbund, DN, DN Ringkøbing – 
Skjern, DN Vejle, SF Rudersdal Kommune, AgroPro, Klintholm Gods og Claus S. Madsen, 
der omhandler en generel anvendelse af vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer, AgroPro, Klintholm Gods og Claus S. Madsen mener, at der er store 
faglige usikkerheder og økonomiske konsekvenser, der på ingen måde er blevet belyst. Derfor 
kan og skal undtagelsesbestemmelserne anvendes i langt større udstrækning.  
 
Limfjordsrådet, Aalborg Kommune, Haderslev Kommune og Mariagerfjord Kommune 
anfører at, det i lyset af den udskudte reduktion på 10.000 ton kvælstof, for dem er uklart, 
hvorledes denne manko skal inddrages i behandlingen af ansøgninger efter husdyrloven, og at 
dette kan få væsentlig betydning for nogle landmænds udviklingsmuligheder. 
 
DN mener ikke, der i vandplanerne er redegjort for, at der er tekniske forhold eller 
uforholdsmæssigt store omkostninger eller naturmæssige forhold, der betyder, at der ikke med 
rimelighed kan iværksættes en indsats for at opnå målopfyldelse i 2015 for vandløb, søer, 
kystvande og grundvand. DN finder ikke at brugen af undtagelsesbestemmelser er i 
overensstemmelse med Vandrammedirektivet. Det anføres bl.a. at metoden med at fratrække 
usikkerheden fra den nødvendige indsats for at undgå overinvestering er hidtil uset. 
Vandrammedirektivet bekender sig til anvendelse af forsigtighedsprincippet, men ikke til 
dette ”omvendte forsigtighedsprincip”, som ikke hører hjemme i miljødirektiver. DN finder 
det ikke i vandrammedirektivets art 4 godtgjort, at der er tekniske forhold eller 
uforholdsmæssigt store omkostninger eller naturmæssige forhold, der betyder, at der ikke med 
rimelighed kan iværksættes en indsats mhp. at opnå god økologisk tilstand i 2015 i 
kystvandene, hverken for de 19.000 tons kvælstof eller de 9.000 tons inden 2015. DN ønsker 
derfor, at de udskudte tons kvælstof implementeres i første planperiode i stedet for at 
udskydes helt til 2027. 
 
Dansk Sportsfiskerforbund finder, at brugen af undtagelsesbestemmelserne vil blive 
underkendt af EU. DN ønsker en konsekvent overholdelse af vandrammedirektivets krav til 
anvendelse og begrundelse af udsættelser og andre undtagelser, hvorfor spørgsmålet er 
indbragt for EU Kommissionen i oktober 2010. DN Ringkøbing – Skjern og DN Vejle har for 
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indsatsen over for Ringkøbing Fjord anført, at en sådan kendt underimplementering 
begrundes med en af de mulige undtagelsesbestemmelser i vandrammedirektivet. 
 
DOF betragter begrundelser for udskydelse af tidsfrister med ”manglende viden” for 
uacceptabel. 
 
SF Rudersdal har anført, at regeringen har fokuseret på at udskyde gennemførelse med 
begrundelsen, at der mangler viden om den nødvendige indsats, samt at regeringen ikke vil gå 
hurtigere frem end andre medlemslande. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanernes kapitel 1.4 omhandler retningslinjer for myndighedernes administration i 
forhold til at understøtte vandplanernes indsatsprogram med henblik på at opnå god tilstand i 
alle vandforekomster. Således er der i retningslinje 4 anført retningslinjer for 
husdyrbrugsadministrationen. Som det fremgår heraf skal der ved vurdering af den enkelte 
ansøgning om en tilladelse eller godkendelse efter loven ikke foretages en selvstændig 
vurdering i forhold til det samlede reduktionsmål.  
 
Naturstyrelsen har i forbindelse med fastlæggelse af indsatsen i 1. planperiode på en række 
områder benyttet sig af vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser til at udskyde 
indsatser til senere planperioder. Naturstyrelsen har i forbindelse hermed grundigt overvejet 
rækkevidden af de enkelte undtagelsesbestemmelser, og anvendelse heraf fremgår af de 
enkelte vandplaner.  
 
2.5.2 Manglende viden  
Søer  
Der er modtaget i alt 13 høringssvar vedrørende manglende viden. De kommer fra følgende 4 
kommuner: Mariagerfjord, Silkeborg, Kolding og Faaborg-Midtfyn. 
 
Desuden har følgende 8 organisationer indsendt høringssvar vedrørende dette emne: Det 
Økologiske Råd, DN, Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal, Varde, Gribskov, 
Ringkøbing-Skjern, Vejle og Aarhus. Endelig er der modtaget et høringssvar fra Gunvor 
Bennekou. 
 
Begrundelsen ”manglende viden” i forhold til sørestaurering 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune mener ikke, at der foreligger data i vandplanerne som kan begrunde at 
der er anvendt undtagelsesbestemmelser med henvisning til intern belastning og manglende 
viden om egnede restaureringstiltag i 20 af de målsatte søer i kommunen. Efter kommunens 
opfattelse foreligger der ikke konkrete data for disse søer i planforslaget som kan begrunde, at 
det kun er intern belastning, der forhindrer målopfyldelse og der foreligger ikke faktuelle 
beregninger og dokumentation i det tekniske baggrundsnotat, som belyser dette. Desuden 
mener kommunen, at der i basisanalysen er angivet et behov for yderligere fosforreduktion fra 
eksterne kilder til mange af søerne.  
 
Kolding Kommune undrer sig over, at det for samtlige søer, som er omfattet af 
undtagelsesbestemmelserne er sket med flg. begrundelse: Datagrundlaget er utilstrækkeligt til 
at vurdere, om det er relevant at foretage sørestaurering og i givet fald hvilken metode, der er 
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den bedst egnede. Specielt undrer det, at der selv for Søgård Sø, som er en intensivt undersøgt 
sø, ikke forefindes tilstrækkelig viden til at docere den rette restaureringsindsats i 1. 
planperiode. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune mener, at årsagen til, at de fleste søer ikke kommer til at opfylde 
miljømålet i første planperiode, skyldes, at der ikke sker en målrettet indsats med allerede 
kendte virkemidler ud over anvendelse af de generelle virkemidler. Årsagen til, at der ikke 
iværksættes en målrettet konkret indsats angives som mangel på viden om problemets omfang 
og om løsning på problemet. På grundlag af den hidtidige overvågning finder kommunen det 
helt åbenlyst, at de fleste af kommunens søer lider under stor algeopvækst om sommeren, og 
der bør gøres noget ved dette. 
 
Det Økologiske Råd mener, at det er alt for mange søer i Danmark, der bliver omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen ved at meddele tidsfristsforlængelse for opfyldelse af miljømålet 
med argumentet - manglende viden. Det til trods for at vandrammedirektivet blev besluttet for 
10 år siden, og der altså har været 10 år til at indhente den nødvendige viden. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, DN Rudersdal, Varde, Gribskov og Aarhus protesterer 
mod, at indsatsen til mange søer er udskudt med den begrundelse, at den faglige viden er 
utilstrækkelig, og at der mangler data. De mener, at der foreligger tilstrækkelige med 
undersøgelser for en række søer, og at disse kan anvendes til at planlægge indsatser for inden 
2015. DN-Gribskov finder det endvidere kritisabelt, at der mangler en redegørelse for, hvilke 
yderligere undersøgelser, som staten finder påkrævet for tilvejebringelse af det nødvendige 
vurderingsgrundlag, samt hvilken myndighed, der skal gennemføre undersøgelserne og en 
tidsplan herfor. DN Ringkøbing Skjern og Vejle mener ikke, at undtagelserne begrundes 
specifikt nok. 
  
Gunvor Bennekou mener ikke, at vandrammedirektivets mulighed for fristforlængelse kan 
tages i anvendelse for at undlade at planlægge en indsats overfor den interne fosforpulje i søer 
(herunder Karl Sø). Vandrammedirektivet indeholder en undtagelsesbestemmelse, der tillader 
medlemslandene under bestemte forudsætninger at fravige direktivets generelle bestemmelser 
om god tilstand inden udgangen af 2015. Undtagelserne er nævnt i artikel 4 stk. 4-7. Brugen 
af forlængelsen af tidsfristen vil typisk være relevant, når der er behov for at opdele indsatsen 
i flere faser, enten af tekniske grunde eller hvis det vil være uforholdsmæssigt 
omkostningsfuldt at gennemføre alle foranstaltninger i første vandplanperiode.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det fremgår af vandrammedirektivets artikel 4, stk. 4 og miljømålsloven § 19, at der er 
mulighed for at forlænge tidsfristen for opfyldelse af direktivets målsætning om god tilstand 
til ud over planperioden, dvs. til efter 2015. Tilsvarende kan tidsfristen forlænges i forbindelse 
med revision af vandplanen i henholdsvis 2015 og 2021, forudsat at betingelserne herfor er 
opfyldt. Fristen kan ikke forlænges yderligere ved revision af vandplanen i 2027. 
Målsætningen skal dermed være endeligt opfyldt senest ved udgangen af 2027.  
 
Begrundelsen "manglende viden" benyttes i en række tilfælde som baggrund for anvendelsen 
af undtagelsen om at udskyde tidsfristen for opfyldelse af miljømålet til en senere 
planperiode. Den nærmere begrundelse for de enkelte søer fremgår af tabel 1.3.4 om 
undtagelser for søer. Det grundlæggende princip i vandplanen er, at den eksterne 
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fosforbelastning inden 2015 skal nedbringes til det niveau, der vurderes foreneligt med 
målopfyldelse. Den konkrete målopfyldelse kan imidlertid blive forsinket på grund af intern 
belastning. I de tilfælde, hvor søen ikke opfylder de opstillede kriterier for at gennemføre 
sørestaurering, se kapitel 2.6.13, gives en undtagelse på grund af manglende viden, med 
følgende formulering: Det vurderes ud fra de foreliggende data, at der forekommer intern 
belastning i søen, men datagrundlaget er utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at 
restaurere søen, hvilken metode der er den bedst egnede og om restaurering vil føre til 
målopfyldelse. Anvendelsen af denne begrundelse betyder altså ikke, at de øvrige indsatser, 
som er fundet nødvendige, udskydes.  
  
I tilfælde, hvor undtagelsen om tidsfristforlængelse forekommer på trods af, at der foreligger 
miljødata for søen, skyldes det, at det at have kendskab til søens miljøtilstand – ofte fra en 
periode med for høj belastning - ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at vurdere om der er 
behov for f.eks. sørestaurering, efter at belastningen er reduceret. Iværksættelse af en 
sørestaurering kræver bl.a. en vurdering af, om målopfyldelse indtræder "af sig selv" i løbet af 
1-2 planperioder, samt hvilken metode der er mest hensigtsmæssig og giver et varigt resultat. 
Der er i en arbejdsgruppe med deltagelse af Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening 
udarbejdet nye retningslinjer for anvendelse af sørestaurering, og disse er anvendt i den 
endelige vandplan, se www.naturstyrelsen.dk. Retningslinjerne indeholder også et 
forundersøgelsesprogram, jf. kapitel 2.6.13 om sørestaurering. 
 
Begrundelsen ”manglende viden” i forhold til at udsætte indsats i oplandet 
Sammenfatning af høringssvar 
Mariagerfjord Kommune mener, at det kan blive langt sværere at opnå god økologisk tilstand 
i næste planperiode i søer uden til- og afløb, fordi man udsætter indsatsen på grund af 
manglende viden. De gør også opmærksom på, at når balancen i en sø først ophører, så er det 
meget vanskeligt og omkostningstungt at komme tilbage igen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Når begrundelsen manglende viden i visse tilfælde anvendes forhold til f.eks. søer uden til- og 
afløb skyldes det, at kendskabet til belastningsforholdene er utilstrækkeligt til at fastlægge 
den nødvendige indsats. Anvendelsen af de generelle virkemidler vil modvirke, at søens 
tilstand forringes. 
 
Begrundelsen ”manglende viden” i forhold til badevandsdirektivet  
Sammenfatning af høringssvar 
Mariagerfjord Kommune er usikker på, om der kan anvendes undtagelsesbestemmelser på 
badevandsbekendtgørelsens krav til den mikrobiologiske kvalitet, jf. retningslinje 35. Såfremt 
tidsfristen for målopfyldelse ikke kan forlænges til næste planperiode, betyder det så en 
revurdering af indsatsbehovet til søen? 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I de tilfælde, hvor en sø har god økologisk tilstand, men ikke lever op til de mikrobiologiske 
krav i badevandsbekendtgørelsen, vil dette ikke kunne udløse et indsatskrav i vandplanen. 
Der kan ikke i vandplanen undtages for badevandsbekendtgørelsens krav om, at badevandet 
skal opfylde mindst tilfredsstillende badevandskvalitet. 
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2.5.3 Biologiske og tekniske forhold 
Vandløb og søer 
I relation til vandløb er der ikke indsendt høringssvar, der omhandler, at de naturgivne forhold 
umuliggør at nå i mål inden for tidsfristen, eller at det ikke er teknisk gennemførligt at opfylde 
miljømålet. 
 
Kystvande og fjorde  
Sammenfatning af høringssvar 
Der er modtaget 13 høringssvar vedrørende undtagelser og datagrundlaget for kystvande. Der 
er således modtaget svar fra Slagelse Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, 
Landboforeningerne: Vestjysk, Holstebro Struer, Hedens, Ikast-Bording og Østlige Øers 
Landboforening, samt Familielandbruget VEST-Jylland, Dansk Landbrug Sydhavsøerne og 
Landbrug og Fødevarer. Endvidere er der modtaget svar fra Snaptun Frysehus samt lodsejerne 
Steen B. Jensen og Peter O. Tillisch. 
 
Hovedindholdet af høringssvarene kan grupperes indenfor følgende emner: 1 Der tages ikke 
hensyn til næringsstoftilførsler fra tilstødende farvande og lande. 2 Andre forhold end 
kvælstof har betydning for miljøkvaliteten. 3 Store omkostninger til landbrugsindsats frem til 
2015 bør betyde yderligere udskydelse af indsats. 4 Uforstående overfor at indsats i visse 
kystvande udskydes på grund af manglende viden. 5 Manglende tilstandsdata (foreliggende 
og fremadrettet) i visse kystvande.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er enig i, at der i de mere åbne farvandsområder er nogle særlige udfordringer i 
forhold til at vurdere, hvilke kilder der bærer ansvaret for miljøtilstanden, herunder 
betydningen af næringsstofpåvirkninger fra luften samt påvirkninger fra tilstødende 
farvande/lande. Som konsekvens af disse usikkerheder med hensyn til adressering af 
indsatsbehovet er der derfor i første vandplanperiode alene forudsat en generel 
kvælstofindsats i de oplande, der afvander direkte til de åbne kystvande.  
 
Naturstyrelsen har på denne baggrund udskudt indsatsen vedrørende alle kystvande på grund 
af manglende viden med hensyn til opgørelse af indsatsbehov. 
 
Naturstyrelsen finder, at der i de mere åbne farvandsområder er nogle særlige udfordringer i 
forhold til at vurdere, hvilke kilder der bærer ansvaret for miljøtilstanden, herunder 
betydningen af næringsstofpåvirkninger fra luften samt påvirkninger fra tilstødende 
farvande/lande. Som konsekvens af disse usikkerheder med hensyn til adressering af 
indsatsbehovet er der derfor i første vandplanperiode alene forudsat en generel 
kvælstofindsats i de oplande, der afvander direkte til de åbne kystvande.  
 
Frem mod den næste generation af vandplanerne (næste planperiode) vil vidensgrundlaget for 
vurdering af miljøtilstand og indsatsbehov blive forbedret med henblik på at nedbringe 
usikkerhederne ved opgørelse af kystvandenes miljøtilstand og indsatsbehov. Denne 
forbedring af vidensgrundlaget sker via en række aktiviteter, bl.a: 

• Et nyt tilpasset overvågningsprogram (NOVANA).  
• En fastholdelse og evt. styrkelse af det igangværende arbejde med supplerende 

værktøjer for andre biologiske kvalitetselementer (klorofyl, makroalger og 
bundfauna). 
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• En opprioritering af modelanvendelsen i fjorde og i åbne kystvande, samt modeller for 
ferskvands- og stofkredsløbet, med henblik på bedre at kunne identificere 
sammenhænge mellem tilstand og påvirkning, herunder vurderinger af effekt af 
indsats, samt vurderinger af behovet for yderligere indsats. Modellerne bliver sammen 
med overvågningsprogrammets målinger centrale værktøjer til vurderinger af 
miljøtilstanden af vandområderne, samt vurderinger af påvirkninger af 
vandområderne. Modellerne bliver i vid udstrækning landsdækkende og opstilles og 
valideres på baggrund af overvågningsprogrammets lokale overvågningsdata. 

 
På baggrund heraf forventes, som anbefalet af ålegræsarbejdsgruppen (se kapitel 2.3.3 
Ålegræsværktøjet), udviklet et nye forvaltningsværktøjer, som baseres på såvel ålegræs som 
et eller flere af de øvrige betydende kvalitetselementer (klorofyl, makroalger og bundfauna). 
 
Frem til næste vandplan vil der blive arbejdet for bedre værktøjer til håndtering af den type 
problemstillinger, herunder en hydrodynamisk økologisk havmodel for de åbne farvande. Evt. 
foreliggende materiale fra Landbrug og Fødevarer eller andre om betydning af 
næringsstofkilder fra omkringliggende farvande vil blive inddraget i dette arbejde. 
   
I flere høringssvar er der udtrykt ønske om genberegning og opdatering af indsatsbehovet 
frem til 2015, og som grundlag for de kommunale handleplaner.  Som nævnt ovenfor er der i 
1. planperiode taget hensyn til usikkerhederne ved de gennemførte beregninger. Der er 
foretaget en opdatering af baselineberegningerne i forhold til høringsudgaven. Udførte og 
planlagte vådområdeindsatser frem til og med 2015 indgår i baselinebelastningen. 
  
2.5.4 Forholdet til andre direktiver  
Der er modtaget 1 høringssvar fra Bæredygtigt Landbrug, der omhandler forholdet til 
nitratdirektivet. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Bæredygtigt Landbrug har i et vedlagt notat fra advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø 
Jensen & partnere anført, at der er sket en fejlagtig implementering af nitratdirektivet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Nitratdirektivet er gennemført i dansk lovgivning i 1998 ved en lang række af generelle krav 
til opbevaring og håndtering af gødning fra husdyrhold, ligesom der i fødevareministeriets 
ressort blev udarbejdet lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, der 
bl.a. hjemler den årlige bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 
2010/2011(er udkommet siden 1999), og som begrænser tilførsel af gødning til jorden i 
overensstemmelse med godt landmandskab, jf. nitratdirektivet. Kommissionen har 
godkendt Danmarks tilgang til gennemførelse af nitratdirektivet og ser samtidig 
nitratdirektivet som en integreret del af vandrammedirektivet.  
 
Naturstyrelsen vurderer derfor, at de supplerende tiltag, der gennemføres for at nå 
miljømålene fastsat efter vandrammedirektivet, delvist også bidrager til at nå målene i 
nitratdirektivet, da disse ikke er nået endnu. Det vil sige, at virkemidlerne i den tidligere 
regerings Grøn Vækst-aftale i praksis også er med til at indfri målene i nitratdirektivet. Dette 
gælder dog ikke for randzoner og målrettede tiltag. 
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2.6 Virkemidler og indsatsprogram  
2.6.1 Frivillighed 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 27 høringssvar vedrørende frivillighedsaspektet i gennemførelsen af 
vandløbsindsatser. De kommer fra følgende kommuner: Lemvig, Randers, Odder, 
Skanderborg, Langeland, Vejen, Aarhus, Vejle, Middelfart, Odense, Ringsted, Læsø, 
Svendborg, Helsingør, Viborg samt Haderslev. 
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedrørende dette emne: Landbrug 
og Fødevarer, den borgerlige gruppe i Mariager Fjord, Vandløbslauget GST, samt Danmarks 
Naturfredningsforening og DN-lokalafdelinger i Aarhus, Odder, Horsens, Hedensted, 
Odsherrred, Halsnæs, Holbæk, Lejre, Roskilde, Samråd Nordjylland, Frederikshavn og Læsø, 
Viborg samt Struer.  
 
Kommunerne har anført, at implementeringen af virkemidlerne ”ændret vedligeholdelse af 
vandløb”, ”genåbning at rørlagte strækninger”, ”restaurering af vandløbstrækninger” og 
”fjernelse af fysiske spærringer” i videst muligt omfang er baseret på frivillig tilslutning fra 
lodsejere. Samtidigt er de miljømål, der er fastsat i Vandplanen, bindende for kommunerne. 
Flere kommuner vurderer, at det vil blive svært at nå frem til en frivillig aftale om 
gennemførelse af virkemidlerne ved mange vandløb. Hvis lodsejerne siger nej til en aftale, 
kan det fastsatte miljømål sandsynligvis ikke nås inden 2015.  
 
Det er desuden efter kommunernes opfattelse modstridende, at implementeringen af 
virkemidlerne skal baseres på frivillighed, når miljømålet for de enkelte vandløb ligger fast. 
Det bør derfor præciseres i vandplanerne, hvordan indsatserne tænkes gennemført, eller 
alternativt bør gennemførelsen af indsatserne sikres gennem lovgivning. Aarhus Kommune 
ønsker ikke at blive gjort ansvarlig for den manglende indsats grundet manglende frivillige 
aftaler.  Middelfart, Odense og Odder kommuner pointerer at frivillighed tager tid og foreslår 
en fristforlængelse til næste planperiode i 2021. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalforeninger mener, at det er helt uacceptabelt at 
tiltagene i vandplanerne skal ske på frivillig basis. Organisationerne anfører, at der derved er 
stor risiko for at indsatserne ikke kan gennemføres, og at miljømålene derfor ikke kan opnås. 
DN foreslår derfor, at der laves en plan for alternative sikre virkemidler.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De nævnte virkemidler gennemføres alle med hjemmel i vandløbsloven med de ændringer, 
som blev gennemført med Grøn Vækst-loven i folketingsåret 2010/2011 (lov nr. 553 af 1. juni 
2011). Det er kommunalbestyrelserne som vandløbsmyndighed, der skal træffe de konkrete 
afgørelser for at iværksætte indsatserne. 
 
Det kan være et politisk ønske for kommunalbestyrelsen i den konkrete sag, at opnå frivillig 
medvirken fra lodsejerne, eller i hvert fald en høj grad af frivillighed. Det er dog ikke et krav 
efter loven. Foranstaltningerne kan gennemføres på trods af lodsejernes modstand. Derfor er 
det også i loven fastsat, at der ydes økonomisk godtgørelse til lodsejerne i form af enten 
kompensation eller erstatning.   
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For bemærkninger om tidsfristforlængelse se kapitel 2.2.1, mens alternative virkemidler 
(fleksibilitet) er beskrevet i kapitel 2.6.19. 
 
2.6.2 Randzoner 
Der er i alt modtaget 159 høringssvar vedrørende randzoner, som er behandlet i dette afsnit. 
De kommer fra kommunerne Fredericia, Vejen, Silkeborg, Hillerød, Hjørring, Ærø, 
Svendborg, Vejle, Mariagerfjord, Tønder, Lejre, Middelfart, Furesø, Haderslev, Læsø, 
Næstved, Rudersdal, Ikast-Brande, Favrskov, Viborg, Aalborg, Odense og Ringkøbing-Skjern 
samt Gudenåkomitéen og Limfjordsrådet. 
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedrørende emnet: Landbrug & 
Fødevarer, Dansk Landbrug Midtjylland-Øst, Bornholms Landbrug, Vestjysk 
Landboforening, Landboforeningen Limfjord, Landboorganisationerne i Jylland Syd, 
Nordjysk Landbrug, Læsø Landbrug, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen 
Gefion og Sjællandske Familielandbrug, Landwirtschaftlicher Hauptverein für 
Nordschleswig, Landøkonomisk Selskab, Bæredygtigt Landbrug, Patriotisk Selskab, Hobro 
Sportfiskerforening, Hadsund Sportfiskerforening, Brønderslev Sportfiskerforening, Bode-
Hollandsbjerg – Stenalt Landvindingslaug, Stenum-Thise venstre vælgerforenings bestyrelse, 
Holbæk Ålav, Danmarks Naturfredningsforening, DN samråd Fyn, Dansk Botanisk Forening, 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Lyngbro Bæk Landvindingslaug, Danmarks 
Sportsfiskerforbund, Distrikt Østjylland, Biologisk Forening for Nordvestjylland, 
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Venstre i Jammerbugt Kommune, DN 
Nord – og Syddjursland, DN Nordjylland, Venstre i Veggerby, Digelaget for Marsken ved 
Tønder og AgroPro K/S. Endelig er der modtaget specifikke høringssvar vedrørende dette 
emne fra en række enkeltpersoner og erhvervsvirksomheder. 
 
Placering af randzoner langs alle vandløb og søer 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer finder det forkert, at randzonerne tænkes placeret langs alle vandløb 
og søer, uanset om vandløbet afleder vand til en sø med et fosfor-reduktionsbehov eller ej. 
Hvis randzonerne var placeret efter miljøets faktiske behov, skulle der eksempelvis ikke 
udlægges randzoner langs vandløb nedstrøms søer og med udløb i kystvande, hvor fosfor ikke 
vurderes at være en belastning. I sin nuværende fremstående er randzoner derfor ikke et 
omkostningseffektivt virkemiddel. Landbrug og Fødevarer opfordrer til, at etableringen af 
randzoner først foretages når hele plangrundlaget er på plads, og de dyrkningsfri randzoner 
kan udlægges differentieret og mere omkostningseffektivt. 
 
Furesø Kommune, Gudenåkomitéen og Venstre i Jammerbugt Kommune finder behov for en 
præcisering af hvilke vandløb, der bliver omfattet af krav om 10 meter randzone (f.eks. hvad 
med grøfter og render).  
 
Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig mener ikke, at randzoneloven peger på 
lokale løsninger som foreskrevet i vandrammedirektivet. Patriotisk Selskab finder, at 
udlægning af 10 meter randzoner i mange tilfælde hverken vil være nødvendigt eller 
proportionalt. 
 
Dansk Landbrug Midtjylland- Øst og Vestjysk Landboforening ønsker, at udlægningen af 
randzoner sker mere målrettet og differentieret efter lokale forhold, således at uheldige 
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placeringer og uhensigtsmæssige små kiler undgås. Læsø Kommune opfordrer til, at udlæg af 
randzoner alene sker ved vandløb, der er omfattet direkte af vandplanen. 
 
DN anbefaler en mere intelligent anvendelse af randzoner og en anvendelse for alle vandløb 
og søer og anbefaler endvidere 10 – 20 meter dyrknings- og sprøjtefrie bræmmer omkring alle 
søer. 
 
Bornholms Landbrug finder, at i forhold til de søer, der allerede har god eller høj tilstand, er 
det ikke relevant at udlægge randzoner, idet søerne allerede med nuværende praksis opfylder 
målsætningen. 
 
Bode-Hollandsbjerg-Stenalt Landvindingslaug, Lyngbro Bæk Landvindingslaug og flere 
lodsejere finder det uproportionalt, hvis der skal udlægges 10 meter udyrkede randzoner langs 
afvandingskanaler og grøfter inden for et pumpelag. Mange vandløbsstrækninger er allerede 
ind-diget og randzoner derfor unødvendige.  
 
AgroPro K/S mener, at lovforslaget burde have afventet de nærmere kortlægninger og 
undersøgelser. 
 
Mange lodsejere finder det uproportionalt og en alvorlig belastning, at der skal udlægges 
randzoner ved alle vandløb og søer over 100 m2. Der ønskes en mere målrettet og 
differentieret udlægning af randzoner, således at uheldige placeringer og forringet arrondering 
kan undgås. Randzoner bør ikke benyttes som generelt virkemiddel. En lodsejer foreslår en 
mere fleksibel placering af bræmmer således, at det kun gælder ved 80-90 % af vandløbene.  
 
Visse lodsejere er modstandere af genåbning af rørlagte vandløb, da det udløser krav om 
randzoner, hvor man ikke kan benytte planteværnsmidler, samtidig opdeles marken i flere 
mindre marker og ringere arrondering. 
 
En lodsejer finder, at bræmmer er unødvendige på økologiske landbrug, hvor man i forvejen 
ikke må sprede kunstgødning eller sprøjte. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Angående bemærkningerne til udlægning af 10 meter randzoner langs alle vandløb og søer, 
uanset om vandløbet afleder vand til sø med et fosforreduktionsbehov, inden for pumpelag 
eller ved genåbning af rørlægninger skal bemærkes, at udlægning af randzoner opfylder flere 
formål. Et formål er at reducere tabet af næringsstoffer (især kvælstof, men også fosfor har 
betydning). Et andet formål er at begrænse belastningen med pesticider fra de dyrkede arealer. 
Og endelig er det et formål at bidrage til mere natur og øget biodiversitet. Således indgår de 
50.000 hektar randzoner som et væsentligt element i Grøn Vækst-målsætningen om samlet at 
skabe 75.000 hektar ny natur.  
 
Folketinget vedtog d. 26. maj 2011 loven om randzoner. Heraf fremgår en specificering af 
”alle vandløb og søer” (§ 1) således, at randzonekravet alene gælder vandløb og søer over 100 
m2 i landzone (stk 1), og at arealer i landzone der anvendes til skov, have, park eller lignende 
er undtaget (stk. 2). Loven indeholder ikke nogen ikrafttrædelsesdato, men kan sættes i kraft 
af fødevareministeren ved en bekendtgørelse. Implementeringen afhænger af et meget 
betydeligt kortlægningsarbejde, som endnu ikke er afsluttet. Det er imidlertid nødvendigt at 
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sætte loven i kraft senest med udgangen af 2012 af hensyn til overholdelsen af Danmarks 
forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet. 
 
Randzonernes bredde 
Sammenfatning af høringssvar 
DN mener ikke, der er nogen naturfaglig begrundelse for en bredde på præcis 10 meter. 
Nogen steder er der behov for bredere randzone andre steder mindre. Svendborg og Ærø 
kommuner, Biologisk Forening for Nordvestjylland, DN Nordjylland opfordrer også staten til 
at differentiere bredden af randzonerne efter funktionen af randzonen, lokale forhold, og hvor 
der tages hensyn til natur, miljø og produktion. 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark finder ikke, at øgede dyrkningsfrie bræmmer løser 
problemerne med udledning af kvælstof. Samtidig finder de, at der ved de foreslåede 
maksimumgrænser for bræmmearealer for den enkelte lodsejer bliver tale om en uklar og 
vilkårlighedsbaseret arealopgørelse. Venstre i Jammerbugt Kommune foreslår, at 
randzonearealets loft på 5 % nedjusteres. 
 
Vestjysk Landboforening samt mange lodsejere mener, at randzonernes bredde bør afhænge 
af terrænets hældning (f.eks. 0-6, 6-12, >12 grader) således, at hvor terrænhældningen er lav 
etableres smallere randzoner, da der her er en begrænset overfladeudvaskning fra arealerne. 
Venstre i Jammerbugt Kommune og mange lodsejere mener, at randzonerne skal kunne 
variere i bredde (f.eks. 5-15 meter) således, at man samtidig kan tage hensyn til markernes 
udformning herunder at rette markerne op. 
 
Mange lodsejere finder, at begrænsningen/loftet på 5 % af en lodsejers areal, der kan 
udlægges som randzone på den enkelte bedrift, er uforståelig og ikke har faglig relevans i 
forhold til miljøet i og omkring vandløbene. Det er samtidig uklart, om det er 5 % af det 
dyrkede areal eller af hele ejendommens areal. Loftet på 5 % kan skabe en ulighed mellem 
lodsejere samt en sandsynlighed for, at der i visse tilfælde vil være forskellig bredde af 
randzonen på hver sin side af et vandløb. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Folketinget vedtog d. 26. maj 2011 loven om randzoner. Det fremgår heraf (§ 1), at kravet til 
dyrkningsfri randzone er op til 10 meter fra bredden af åbne vandløb i landzone og søer over 
100 m2 overfladeareal.  Lovens § 3 definerer, at randzoneloven ikke finder anvendelse for de 
arealer, der allerede er reguleret efter § 69 i vandløbsloven om 2-meter bræmmer for vandløb 
og søer. I § 4 defineres krav til beregning af bredden, og § 5 definerer, at randzonernes 
arealandel af bedriftens samlede areal ikke kan overstige 5 %.  
 
Defigurering af marker vil i et vist omfang blive imødegået via lovens 
undtagelsesbestemmelser. 
 
Effekter af randzoner 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer, Dansk Landbrug Midtjylland Øst, Bæredygtigt Landbrug, 
Landøkonomisk Selskab, Venstre i Veggerby samt mange lodsejere finder det problematisk, 
at den af Naturstyrelsen forventede fosfor-effekt af randzoner sandsynligt er sat alt for højt. 
Samlet i vandplanerne er anslået en effekt på cirka 160 ton P/år, hvorimod DMU senest har 
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vurderet P-effekten til kun at være på 6-38 tons P/år.  Endvidere peges på, at for åbne grøfter 
og vandløb der er udtørret en del af året, vil risikoen for overfladetab af næringsstoffer være 
lav. 
 
Silkeborg, Viborg og Mariagerfjord kommuner samt Gudenåkomitéen finder det ikke 
retvisende at indregne en effekt af 10 m-randzoner for søer, hvor det reelt ikke er muligt at 
udlægge 10-m randzoner, eller hvor der overvejende er tale om i forvejen udyrkede 
strækninger langs vandløb. Således findes det problematisk, at beregningerne af effekten 
bygger på et gennemsnitligt landsdækkende tal, og at der ikke inddrages lokale forhold i 
beregning af effekten i et opland. Det er derfor uklart, om der reelt kan forventes at ske en 
reduktion i belastningen med fosfor som forudsat i en række søer. 
 
Bornholms Landbrug, Læsø Landbrug og Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen 
Gefion og Sjællandske Familielandbrug finder, at randzoner kan være effektive, men deres 
effektivitet er afhængig af bl.a. jordtype, hældning, beplantning, mv. på de tilstødende marker. 
Randzonerne bør derfor målrettes områder, hvor der reelt er risiko for jorderosion, samt hvor 
sædskiftet, som følge af jordtype og klima m.m., ikke er udpræget vinterhvede sædskifte. 
Mange lodsejere ønsker, at der findes en anden og mere effektiv tilbageholdelse af fosfor end 
randzoner. Lodsejerne peger på, at en indsats mod brinkerosion, der står for halvdelen af 
fosfortabet pr. ha, ifølge Videncenteret for Landbrug, vil have en meget større effekt, og er 
meget mere omkostningseffektivt. 
 
En lodsejer foreslår, at der foretages kvalitetsmålinger af vandet i vandløbet forud for 
iværksættelse af randzoner og efter implementering. Kun hvis der påvises en effekt bør 
randzonen opretholdes for det enkelte vandløb. 
 
Favrskov Kommune finder udyrkede randzoner lags alle vandløb og søer over 100 m2 et 
effektivt virkemiddel til begrænsning af næringsstoffer til vandmiljøet såvel som 
naturmæssige fordele. 
 
DN Syd- og Norddjursland er bekymret for, at tilbageholdte næringsstoffer vil sive med 
vandet ned i dræn eller til grundvandet.  Hillerød og Middelfart kommuner mener, at det er 
nødvendigt at regulere næringsstofudledningen fra drænvand, da effekten af randzoner kan 
forøges, hvis drænvand afskæres og i stedet ledes ud i randzonen. Endelig mener en lodsejer, 
at den forventede kvælstofreduktion er for højt sat og baseret på forældet udvaskningstal. 
 
Landboorganisationerne i Jylland Syd finder, at de klimamæssige konsekvenser af 
randzonerne bør undersøges bedre, inden der gennemføres et tiltag med etablering af 
disse.       
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Angående spørgsmål om kvælstof- og fosforeffekten fra randzonerne skal Naturstyrelsen 
bemærke, at de er opgjort på baggrund af resultatet af Virkemiddeludvalg I og II, hvori blandt 
andre Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) 
deltog. Virkemiddelarbejdet udgør et væsentligt fagligt grundlag for indsatsen på 
vandmiljøområdet. 
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I et høringssvar til lovforslaget har DMU anført, at effekten kan være betydelig mindre end 
160 tons fosfor. DMU indregner imidlertid ikke effekten af reduceret brinkerosion på det 
betydelige antal vandløbsstrækninger, hvor der ikke i dag er udlagt en lovpligtig 2 meter 
bræmme. DMU erkender, at der stadig er stor usikkerhed om tallene, da det er ganske 
komplicerede processer, som man prøver at vurdere. Bl.a. er der betydelig usikkerhed på 
størrelsen af overfladeerosionen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslaget.  
Det lægges derfor forsat til grund, at fosforeffekten af de foreslåede randzoner kan være op til 
160 tons. 
 
Den konkrete effekt af de samlede fosforvirkemidler i første planperiode vil fremgå af de 
kommende års overvågning.  
 
Det forberedende arbejde i virkemiddeludvalgene indeholdet en vurdering af klimaeffekter. 
Med muligheden for at dyrke flerårige energiafgrøder i randzonen bidrager randzoner positivt 
til reduktionen i udledningen af drivhusgasser. 
 
Opdyrkning af randzoner med energiafgrøder 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia, Vejen, Silkeborg, Hjørring, Svendborg, Vejle, Lejre, Middelfart, Furesø, Næstved 
og Favrskov kommuner, Danmarks Sportsfiskerforbund Distrikt Østjylland samt 
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn mener, at etablering af energipil i 
randzoner kan få uheldige og negative natur og landskabsmæssige konsekvenser, bl.a. som 
følge af ringere biodiversitet pga. monokultur og bortskygning af vand- og bredplanter og 
dermed påvirkningen af samspillet mellem kantvegetation og livet i vandløb. Hjørring 
Kommune mener, at dyrkning af energipil i randzonen vil påvirke mulighed for at opnå god 
fysisk og økologisk tilstand i vandløbet. 
 
Dansk Botanisk Forening mener, at det skal være en forudsætning, at alle afledte 
naturmæssige konsekvenser som følger en piledyrkning forinden er blevet belyst, og at den 
dokumenterede naturmæssige negative effekt vil være minimal. 
 
DN samråd Fyn påpeger det uheldige i at plante langs vandløb, idet der i ådalene ofte er store 
fuglemæssige – og landskabelige interesser og foreslår, at der ikke plantes langs med vandløb 
overhovedet. 
 
Fredericia, Silkeborg og Lejre kommuner finder, at tilplantning med pil i randzoner i øvre 
vandløb uden grundvandstilstømning kan påvirke vandstanden med risiko for 
sommerudtørring. 
 
Næstved Kommune nævner, at specielt energipil er så vandkrævende, at rødder vil stoppe 
dræn og reducere det vand i vandløbet, der skal sikre en minimal sommervandføring. 
Silkeborg Kommune påpeger desuden, at risikoen for okkerudvaskning øges markant. 
Ikast-Brande Kommune anbefaler, at der ikke etableres flerårige energiafgrøder langs vandløb 
med lille sommervandføring og i okkerpotentielle områder. 
 
Vejen, Hjørring, Mariagerfjord, Tønder, Lejre, Middelfart, Haderslev, Favrskov og Aalborg 
kommuner samt Limfjordsrådet mener, at tilplantning med pil i randzoner langs offentlige 
vandløb kan være uforeneligt med vandløbsmyndighedens forpligtigelse til 
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vandløbsvedligeholdelse. I mange vandløbsregulativer for offentlige vandløb, er der typisk 
indarbejdet krav om en friholdt arbejdszone af f.eks. 5 eller 8 meters bredde fra 
vandløbsbrinken i forbindelse med muligheden for gennemførelse af vedligeholdelse af 
vandløbene. Næstved Kommune forudser erstatningsproblemer på grund af skade på 
pileafgrøde som følge af gennemførelse af vandløbsvedligeholdelse.    
 
Tønder og Middelfart kommuner finder, at dyrkning af flerårige energiafgrøder vil være i 
strid med Naturbeskyttelseslovens å-beskyttelseslinje. 
 
Fredericia, Silkeborg, Vejen, Vejle, Haderslev og Ikast-Brande kommuner forslår, at 
mulighederne for dyrkning af pil i randzoner begrænses, og at kommunerne får indflydelse på 
udpegning af potentielle strækninger, hvor tilplantning med pil kan accepteres. Således skal 
tages hensyn til bl.a. § 3- og habitat-udpegede vandløb med beskyttelseszoner. Det skal 
undgås, at tilladelse til tilplantning med pil skaber forvirring hos lodsejeren, om hvor og hvor 
der ikke kan dyrkes flerårige energiafgrøder.  
 
Svendborg, Ærø, Mariagerfjord, Furesø og Aalborg kommuner samt Limfjordsrådet 
anbefaler, at kommunerne for mulighed for at gennemføre en kommunal planlægning for, 
hvor randzoner kan tilplantes med energiafgrøder, og hvor de ikke kan. Gudenåkomitéen 
påpeger, at dyrkning af energiafgrøder i randzonerne ikke må være på bekostning af 
randzonernes effekt på vandmiljøet. 
 
Biologisk Forening for Nordvestjylland ønsker en mere nuanceret anvendelse af randzonerne. 
Favrskov Kommune forslår som alternativ til opdyrkning med energiafgrøder, at der kan 
tillades spredt plantning af blandingskulturer af naturlige hjemmehørende træarter i randzonen 
til at medvirke til stabilisering af jorden og forbrug af næringsstofoverskuddet, eller at der 
indføres en, for lodsejeren attraktiv, ordning for græsning og/eller høst og fjernelse af det 
naturlige plantemateriale i randzonen for at reducere fosforpuljen og udpine jorden i 
randzonen 

 
Dansk Landbrug Midtjylland-Øst og enkelte lodsejere peger på, at opdyrkning af randzonerne 
med pil ofte ikke vil være økonomisk rentabel. Yderligere peges på, at uopdyrkede randzoner 
stadig skal plejes for at ”ny natur” opstår, men at hverken slæt eller afgræsning i randzoner er 
en rentabel driftsform. Enkelte lodsejere ønsker, at man skal kunne høste en afgrøde, forudsat 
at der ikke gødes eller sprøjtes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Folketinget vedtog d. 26. maj 2011 loven om randzoner. Heri tillades (§ 2) at der kan dyrkes 
energiafgrøder, hvis dyrkningen foregår uden anvendelse af gødskning og sprøjtning, og hvis 
det ikke er i strid med anden lovgivning. Flerårige energiafgrøder må dog kun dyrkes i 
randzonen, hvis der dyrkes tilsvarende afgrøder på de landbrugsarealer, der grænser op til 
randzonen (stk. 2).  
 
Naturstyrelsen bemærker, at i randzoner, hvor der ikke gælder anden lovgivning, og hvor der 
kan gives tilladelse til dyrkning af energiafgrøder, stadig gælder det generelle forbud mod 
gødskning og sprøjtning med pesticider.  
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Med hensyn til plantning af træer på brinker er Naturstyrelsen opmærksom på en mulig øget 
effekt på næringsstoffjernelse, som påpeget af Det jordbrugsvidenskabelige fakultet på 
Aarhus Universitet (DMU). Der mangler dog fortsat viden om effekten af træer i randzoner. 
 
Uhensigtsmæssig tilgroning af randzoner 
Sammenfatning af høringssvar 
Rudersdal Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune peger på, at erfaringsmæssigt kan 
randzoner gro til med typisk pil og/eller el. Herved kan opstå potentielle konflikter mellem 
vandplan og fredninger, såfremt der i randzonen sker en vækst af træer og trælignende krat i 
strid med fredningens formål om at bevare tilstanden. Ligeledes kan vækst af flerårige planter 
potentielt være i konflikt med gennemførelse vandløbsvedligeholdelse og med 
kommuneplanens retningslinjer om uønsket skovvækst. Det anbefales, at økonomiske 
konsekvenser af et krav om pleje af fredede randzonearealer klarlægges. 
 
Hobro, Brønderslev og Hadsund sportsfiskerforeninger, Lystfiskerforeningen for 
Frederikshavn og Omegn støtter planerne om at udbygge dyrkningsfrie bræmmer langs 
vandløb, men ønsker det sikret, at bræmmerne ikke gror til, så vandløbene ikke kan benyttes 
rekreativt, eller at randzonerne alternativ plejes gennem vedvarende afgræsning eller flere 
årlige høslet.  
  
Naturstyrelsens bemærkninger 
Angående bekymring om uhensigtsmæssig tilgroning af randzoner skal Naturstyrelsen 
bemærke, at der i forslag til lov om randzoner under bemærkninger til lovforslag punkt 4 
fremgår, at randzonearealer, der udgår af almindelig dyrkning som følge af udpegningen til 
randzone, vil være underlagt rydningspligt i medfør af lov nr. 191 af 12 marts 2009 om drift 
af landbrugsjorder (§ 5). Det betyder, at såfremt der ikke er givet tilladelse til dyrkning af pil 
m.v. vil lodsejeren skulle sikre, at arealet ikke gror til. Der er med den tidligere regerings 
Grøn Vækst-aftale, via landdistriktspuljen, afsat midler til kompensation for randzonekravet 
for tab af indtægt samt udgifter forbundet ved et eventuelt behov for pleje af arealet. 
 
Ny natur i randzoner 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordjysk Landbrug ønsker, at den nye natur i randzonerne er undtaget for § 3-beskyttelse 
efter Naturbeskyttelsesloven. En lodsejer påpeger, at udyrkede marker/græsarealer ikke har 
nogen synderlig naturværdi, medmindre der etableres mere aktive tiltag i form af tilsåning 
med blomstrende afgrøder m.v. 
 
Dansk Landbrug Midtjylland-Øst og enkelte lodsejere peger på, at u-opdyrkede randzoner 
skal plejes for at ”ny natur” opstår, men at hverken slåning, slæt eller afgræsning i randzoner 
er en rentabel driftsform.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen skal bemærke, at der med den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale, via 
landdistriktspuljen, er afsat midler til kompensation for randzonekravet for tab af indtægt samt 
udgifter forbundet ved et eventuelt behov for pleje af arealet. Afhængig af de naturgivne 
forhold på det pågældende sted er det muligt, at naturen beliggende i randzonerne med tiden 
kan udvikle sig til at blive omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
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Offentlig adgang til randzoner 
Sammenfatning af høringssvar 
Hillerød Kommune anbefaler, at randzoner kommer til at høre under naturbeskyttelseslovens 
adgangsbestemmelser, og at randzonerne overgår til naturlig vegetation eller etableres til 
græsning uden omdrift.  
 
Odense Kommune mener, at fordelene ved randzoner kunne blive yderligere forstærket, hvis 
visse randzoner langs betydningsfulde vandløb blev åbnet for offentlig adgang. 
 
Mange lodsejere ønsker ikke, at offentligheden får adgang til randzonerne af hensyn til 
afgrøder langs med randzonen, privatlivets fred og beskadigelse af vandløbet, flora og fauna. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Distrikt Østjylland påpeger, at opdyrkning af randzonen vil 
fjerne tilgængeligheden langs bredderne, hvorved det rekreative fiskeri umuliggøres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Offentlighedens adgang til udyrkede arealer er reguleret i Naturbeskyttelseslovens § 24 og det 
fremgår heraf, at udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig 
adgang dertil (stk. 1) men ikke til privatejede arealer der i deres helhed er forsvarligt hegnede 
(stk. 4). I forbindelse med randzonelovens vedtagelse er § 24 stk. 4, 2. pkt. ændret således, at 
der gælder: ”Bestemmelsen (om offentlighedens adgang) gælder ikke de bræmmer langs 
vandløb og søer, som efter love om vandløb skal holdes udyrkede, eller udyrkede arealer, der 
henligger som randzoner efter lov om randzoner, medmindre bræmmerne eller randzonerne 
grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang.” 
 
Således begrænses offentlighedens adgang til randzonerne med mindre, der i området op til 
randzonen i forvejen er offentlig adgang. 
 
Kompensationsordning for randzoner 
Sammenfatning af høringssvar 
Venstre i Jammerbugt Kommune samt mange lodsejere udtrykker bekymring ved, at 
kompensationsordningen for randzoner løber 1 år af gangen uden sikkerhed for ordningen 
fremadrettes efter 2013. Dette ønskes sikret. Samtidig udtrykker mange ønsker om en 
kompensationsordning med et åremål, f.eks. en 20-årig prisreguleret aftale. 
 
Stenum-Thise venstre-vælgerforenings bestyrelse finder det uansvarligt og ulovligt at indføre 
midlertidige kompensationsordninger og ønsker i stedet fuld erstatning. 
 
Landboforeningen Limfjord ønsker, at der ikke stilles krav om 10 m bræmmer/randzoner 
uden kompensationsjord. Digelaget for Marsken ved Tønder foreslår, at der i stedet for 10 
meter randzoner opkøbes lavbundsjorder som i forbindelse med en jordfordeling og rimelig 
kompensation erstatter 10 meter randzoner.  
 
Bæredygtigt Landbrug finder, at vandplanernes brug af samme enhedspris på de generelle 
virkemidler ikke syntes at være fagligt korrekt. 
 
Patriotisk Selskab finder, at en stor del af selskabets medlemmer vil blive væsentligt 
underkompenseret for indsatsen. 
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En del lodsejere ønsker at 10 meter randzoner, i stedet for 1-årig kompensationsordning, skal 
erstattes fuld ud i forhold til den rådighedsindskrænkning, der påføres arealet ved randzonen, 
indregnet de omkostninger, der fremtidigt vil være i forhold til vedligeholdelse af randzonen, 
særligt i forhold til lovgivning om og reglerne om enkeltbetaling, vedligeholdelse af 
vandløbet og f.eks. bekæmpelse af bjørneklo. Alternativ ønsker visse lodsejere erstatningsjord 
som kompensation for randzonerne 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I forbindelse med ikrafttræden af randzoneloven indføres en støtteordning til kompensation af 
de landbrugere, der som følge af loven skal udlægge randzoner på landbrugsarealer. 
Støtteordningen gennemføres under landdistriktsprogrammet med hjemmel i lov nr. 316 af 
31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) og i RFO 1968/2005 
(landdistriktsforordningen), hvorved der kan ydes støtte til kompensation for pålagte 
forpligtelser iht. vandrammedirektivet/Natura 2000 direktiverne. En sådan støtteordning 
kræver EU-kommissionens godkendelse og kan først indføres, når de endelige statslige 
vandplaner foreligger. Endvidere skal der foreligge et detaljeret kortgrundlag, som kan danne 
grundlag for støtteordningen. Kortgrundlaget er under forberedelse og forventes tilgængeligt i 
løbet af 2012. 
 
Det fremgår af den tidligere regerings aftale om Grøn Vækst, at såfremt antagelsen i aftalen 
om landdistriktsprogrammets omfang for 2014 og frem ikke holder, vil omfanget af de 
igangsatte initiativer, herunder finansiering blive drøftet på ny. Det fremgår ligeledes, at de 
berørte initiativer vil blive drøftet på ny, såfremt landdistriktsprogrammets 
gennemførelsesbestemmelser ikke gør det muligt at finansiere de forudsatte initiativer med 
landdistriktsmidler. Såvel rådsforordning (RFO 1968/2005) som gennemførselses-
bestemmelser skal revideres med virkning fra 2014. 
 
Som følge heraf indeholder randzoneloven ikke nogen ikrafttrædelsesdato, men kan sættes i 
kraft af fødevareministeren ved en bekendtgørelse, når de endelige vandplaner er vedtaget og 
kortgrundlaget på plads. Det er nødvendigt at sætte loven i kraft senest med udgangen af 2012 
af hensyn til overholdelsen af Danmarks forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet. 
Derfor forudsættes randzoneloven sat i kraft for dyrkningssæsonen 2012-13, således, at den 
ledsagende kompensationsordning vil komme til udbetaling sammen med enkeltbetalingen i 
ansøgningsåret 2013, hvor der vil ske udbetaling for perioden 1. september 2012 til 31. 
december 2013. 
 
Med hensyn til brug af samme enhedsomkostning for de generelle virkemidler per kilo 
reduceret kvælstofudledning, skal Naturstyrelsen bemærke, at generelle kvælstofvirkemidler 
omfatter virkemidler, der implementeres generelt i hele landet uafhængig af oplandtype. 
Fordelingen af virkemidlernes effekt er foretaget ved, at den samlede effekt af de generelle 
virkemidler vægtes procentvis ens i forhold til belastningen, inden for alle oplande.  Den 
samlede effekt af de generelle virkemidler er en reduktion i kvælstofudledning på 5.228 ton 
kvælstof/år. De samlede budgetterede udgifter er 134 millioner kroner årligt (primært 
kompensation for randzonekrav). Som følge heraf, er i vandplanerne valgt at operere med en 
gennemsnits enhedsomkostning på 25,63 kroner per kilo kvælstof. 
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Randzoner og husdyrhold 
Sammenfatning af høringssvar 
Læsø Landbrug påpeger, at de mange randzoner, selv med 5 % loftet, vil reducere 
harmoniarealet og dermed muligheden for dyrehold på Læsø. 
 
Mange lodsejere er bekymret ved, at arealet, der fragår til 10 meter randzone, vil reducere 
ejendommens harmoniareal til husdyr i forbindelse med udbringning af husdyrgødning fra 
egen besætning, i forbindelse med en miljøgodkendelse og i forbindelse med modtagelse af 
husdyrgødning fra nabo og modtagelse af anden organisk gødning fra virksomhed eller 
kommune. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Randzoneudlægget vil indebære en vis forholdsmæssig reduktion af den enkelte bedrifts 
harmoniareal. Da randzoneudlægget er begrænset til maksimalt at kunne udgøre 5 % af det 
samlede areal af en given bedrift, vil tabet af harmoniareal ikke kunne overstige 5 %. Det må 
generelt forventes, at alternativt harmoniareal kan sikres for den enkelte bedrift relativt billigt 
over tid, ikke mindst når ejerkravet i landbrugsloven er ophævet, således at dette kan ske ved 
forpagtning. Endelig vil landmanden blive kompenseret for tab af harmoniareal i den 
ledsagende kompensationsordning. 
 
Ligebehandling 
Sammenfatning af høringssvar 
Flere lodsejere påpeger et behov og ønske om ”lighed for loven”. Således påpeges, at det 
alene er jordbrugere, der skal udlægge randzoner, hvorimod golfbaner ikke skal til trods for 
brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Samtidig bør kravet om forbud mod gødskning og 
sprøjtning inden for 10 meter randzonen også gælde for haver og gårdspladser m.m.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Da målsætningen med lovforslaget er at bidrage til at sikre et vandmiljø af god kvalitet og til 
at skabe mere ny natur, retter lovforslaget sig primært mod dyrkningsjorden. Bestemmelserne 
i § 1, stk. 2, undtager derfor skove, hvor der normalt ikke sprøjtes eller gødes, samt haver, 
parker og lignende (herunder golfbaner), hvor et udlæg af en randzone ville kunne være et 
meget alvorligt indgreb i forhold til anvendelsen og rent visuelt.  
 
Randzonelov allerede vedtaget 
Sammenfatning af høringssvar 
Flere lodsejere bemærker, at randzoneloven allerede stort set var færdigbehandlet i folketinget 
inden høringsperiodens ophør. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen skal bemærke, at randzoneloven hører under Fødevareministeriets ressort. 
Randzoneloven har således været i offentlig høring i perioden 10. december 2010 til 10. 
januar 2011, og derefter har Fødevareministeriet sikret den videre behandling i folketinget.  
Det betyder, at randzoneloven er vedtaget i folketinget før vandplanerne. Dog træder kravet 
om randzoner først i kraft, når fødevareministeren beslutter dette (§ 11 i Lov om randzoner).  
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2.6.3 Efterafgrøder 
Der er modtaget 40 høringssvar vedrørende yderligere efterafgrøder. 
 
De kommer fra følgende kommuner: Mariagerfjord, Vejle og Aalborg Kommuner. Desuden 
har følgende organisationer indsendt høringssvar vedrørende dette emne: Landbrug & 
Fødevarer, Limfjordsrådet, Centrovice, Landboorganisationerne i Syddanmark, Vestjysk 
Landboforening, Dansk Landbrug Midt-østjylland, Nordjysk Landbrug, Dansk Landbrug 
Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion, Patriotisk Selskab og Sjællandske Familielandbrug, 
Sydøstsjællands Landboforening, Østlige Øers Landboforeninger, Lemvigegnens 
Landboforening, Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording 
Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland og Landboorganisationerne i Limfjordens 
opland. 
 
Der er desuden modtaget en lang række høringssvar fra lodsejere om efterafgrødernes 
konkrete indvirkning på egen matrikel. 
 
Betydning af yderligere efterafgrøder for afgrødevalg og jordbearbejdning 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer, Vestjysk Landboforening, Patriotisk Selskab, Dansk Landbrug 
Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, Sydøstsjællands 
Landboforening, Patriotisk Selskab, Østlige Øers Landboforeninger, Holstebro Struer 
Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, Familielandbruget 
VEST-Jylland, Limfjordsrådet, Aalborg Kommune og flere lodsejere nævner, at mange 
bedrifter vil være tvunget til at ændre afgrødevalg fra vinter- til vårsæd, som giver mindre 
udbytter og bl.a. nævnes, at der i praksis er nødt til at være en vis procentdel uden 
efterafgrøder for at kunne foretage kvikbekæmpelse. 
 
Landbrug og Fødevarer angiver, at det under den politiske behandling af Gødskningsloven i 
2009 blev konkluderet, at sædskiftemæssige konsekvenser skulle undgås. Landbrug og 
Fødevarer opfordrer derfor til, at tiltaget helt udgår af Gødskningsloven/-bekendtgørelsen. 
 
Landbrug og Fødevarer og Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-
Bording Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland ønsker, at der fremadrettet 
arbejdes for flere valgmuligheder som alternativ til efterafgrøderne, således at kravet om 
efterafgrøder kan gennemføres, uden at det medfører sædskiftemæssige konsekvenser. 
 
En økologisk landmand foreslår, at efterafgrøder også må bestå af kvælstoffikserende planter 
for at sikre tilstrækkeligt med kvælstof i sædskiftet, men at de netop skal overvintre for at 
undgå N-udvaskning. 
 
Landøkonomisk Selskab nævner, at efterafgrødekravet udelukker jordbehandling i nogle 
egne, ligesom det stiller enorme krav til jordbehandlingskapacitet i nogle områder i en 
periode, hvor jordbearbejdning gøres meget sent og tit vanskeliggøres af stort 
nedbørsoverskud eller frost. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Implementeringen af de yderlige efterafgrøder vil følge samme regler som gælder for de 
øvrige lovpligtige efterafgrøder. Her er der, for at sikre jordbrugsvirksomhederne størst mulig 
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fleksibilitet i driftsplanlægningen, åbnet op for alternativer til efterafgrøder, jf. § 18 i ”Lov om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække”.  
 
En række alternativer er implementeret senest med ”Bekendtgørelse om jordbrugets 
anvendelse af gødning i planperioden 2011/12 og om plantedække” og omfatter reduktion af 
kvælstofkvote, udlægning af mellemafgrøder, udlægning af efterafgrøder hos anden 
jordbrugsvirksomhed, etablering af flerårige energiafgrøder og forbrænding af fiberfraktion af 
forarbejdet husdyrgødning. Desuden er der fortsat mulighed for at benytte sig af ”opsparede” 
efterafgrøder fra tidligere år. 
 
Med den tidligere regerings Grøn Vækst Aftale kom altså flere muligheder for at erstatte 
efterafgrøder med alternativer, som f.eks. mellemafgrøder, hvilket betyder, at vintersædskiftet 
på den enkelte bedrift kan bibeholdes. Derudover findes der som nævnt ovenfor en liste af 
alternativer og efterfølgende er kommet til listen, at mellemafgrøder kan erstattes af sen 
ompløjning af frøgræsmarker. Listen af alternativer til efterafgrøder arbejdes der løbende 
med, og den – nu – lange liste af alternativer betyder, at krav til udlægning af yderligere 
efterafgrøder efter vandplanerne har mindre betydning for jordbearbejdningen i efteråret. 
Jordbrugere kan vælge de alternativer, der passer bedst ind i eget sædskifte og praksis. 
 
Effekt af efterafgrøder 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboorganisationerne i Syddanmark, Landboorganisationerne i Limfjordens opland, 
Landøkonomisk Selskab, Patrotisk Selskab, Lemvigegnens Landboforening, Gunderslevholm 
Gods, Lundgård I/S og flere andre lodsejere efterlyser, at der ses meget mere nuanceret på 
efterafgrødernes reelle effekt på forskellige jord- og brugstyper, og det anbefales, at 
virkemidlet droppes, hvor det har begrænset eller ingen effekt - indtil der opnås bedre viden 
på området. På visse jordtyper vil konsekvensen være en svag og dårligt etableret 
efterafgrøde, og den eftervirkning, der indregnes, vil reelt ikke være til stede. Blandt andet 
Landøkonomisk Selskab og Gunderslevholm Gods henviser til en DMU-rapport, som 
konkluderer, at efterafgrøder har den største effekt på nedbørsrige ejendomme med højt 
husdyrtryk og på sandjordstyper. 
 
Lemvigegnens Landboforening gør opmærksom på, at i Nordjylland betyder det sene 
høsttidspunkt, at det ikke kan nås at etablere efterafgrøder, og at N fra evt. efterafgrøder først 
vil frigives i juni måned. 
 
Landboorganisationerne i Syddanmark foreslår, at man overvejer at tildele efterafgrøderne en 
N-kvote på 10-20 kg N. Landøkonomisk Selskab nævner, at der ligger en normsænkning 
skjult i krav om indregning af eftervirkning fra efterafgrøder, der reelt ikke udvikles på 
marken. 
 
Landboorganisationerne i Syddanmark og 6 lodsejere konkluderer, at efterafgrøderne er for 
afhængige af det enkelte års klima og bør erstattes af billigere og mere sikre virkemidler. 
Lodsejere påpeger, at det på især lerede jorder er vanskeligt og i nogle tilfælde ikke muligt at 
etablere efterafgrøder med succes – og i nogle tilfælde er det i sig selv problematisk med 
dyrkning af vårafgrøder, hvor vinterafgrøder giver en mere sikker etablering af afgrøden. Der 
er derfor risiko for yderligere udvaskning, hvor det ville være bedre med andre virkemidler, 
som f.eks. tidligt sået vintersæd, der får et dybere rodnet end vårafgrøderne. En lodsejer gør 
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opmærksom på, at det ikke er muligt at dyrke efterafgrøderne pga dyrkning af specialafgrøder 
på bedriften. I enkelte høringssvar nævnes, at øget kørsel på marken vil føre til øget CO2-
udslip – og at det også vil medføre et øget pesticidforbrug. 
 
En lodsejer gør opmærksom på, at korsblomstrede efterafgrøder tilstopper drænrørene. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Effekt af efterafgrøder på reduktion af kvælstoftab er opgjort på baggrund af resultatet af 
arbejdet i Virkemiddeludvalg I og II, hvori blandt andre deltog Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU) og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). 
 
Der er fleksibilitet i forhold til valg af efterafgrødeart, hvilket fremmer muligheden for at 
finde et optimalt såtidspunkt, som kan finde sted både forår og efter hødt og dermed tilpasses 
lokale forhold.  
 
Der er i vandplanerne regnet med en gennemsnitlig N-effekt af de yderligere efterafgrøder i 
rodzonen, mens effekten på kystvandet er differentieret i det enkelte delopland. 
 
I forhold til effekten har Videnscenteret for Landbrug udgivet en folder om efterafgrøder, 
hvor der f.eks. gives følgende beskrivelse af olieræddike: ”Olieræddike har en høj 
kvælstofprocent (lavt C/N-forhold), og kvælstoffet frigives hurtigt. Eftervirkning: På 
sandjord: 10 - 25 kg N pr. ha. På lerjord: 0 - 25 kg N pr. ha. Eftervirkningen er størst på 
husdyrbrug efter en nedbørsrig vinter og mindst på planteavlsbrug efter en nedbørsfattig 
vinter. Har man haft olieræddike eller andre korsblomstrede efterafgrøder i mindst 5 år i træk, 
kan man regne med en eftervirkning på 15 - 20 kg N på planteavlsbrug og 25 - 30 kg N på 
husdyrbrug.” 
 
Eftervirkningen, som skal indregnes i den efterfølgende afgrødes kvælstof norm, er en del af 
den opgjorte positive virkning af efterafgrøder på udledningen af kvælstof og anses også for 
et incitament for at få en veletableret efterafgrøde, der opsamler kvælstof nok til at kunne 
afgive det året efter.  
 
I forhold til sen høst etc. er det muligt for den enkelte jordbruger at vælge de alternativer, der 
passer bedst ind i eget sædskifte og praksis. Derudover kan efterafgrøder etableres samtidig 
med vårsæden i foråret, før høst i august eller efter høst i august, dvs. hvis der er erfaring med 
sen høst, kan efterafgrøden etableres i foråret eller før høst.  
 
Det er ikke alle specialafgrøder, der regnes med i efterafgrødegrundarealet, hvorfor der ikke 
nødvendigvis er et krav for udlægning her.  
 
N-retention/reduktionskapacitet 
Retention er et udtryk for tilbageholdelse – eller i denne sammenhæng rettere omdannelsen af 
kvælstof i nitrat (NO3

-) i vandet til frit atmosfærisk kvælstof (N2). Denne omdannelse finder 
sted under stedvise iltfrie forhold, når vandet via grundvandsmagasiner og søer flyder fra 
mark til kystvand. 
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Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer, Limfjordsrådet, Holstebro Struer Landboforening, Hedens 
Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, 
Landboorganisationerne i Syddanmark, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Nordjysk 
Landbrug, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske 
Familielandbrug, Sydøstsjællands Landboforening, Østlige Øers Landboforeninger, 
Landboorganisationerne i Limfjordens opland og Aalborg Kommune nævner, at der lokalt er 
store variationer i N-retention/N-reduktionskapacitet inden for oplandene, og at 
efterafgrøderne ikke er placeret tilstrækkeligt målrettet. Det fremhæves, at i nogle oplande 
(f.eks. Randers Fjord og Limfjorden) er der store krav om udlægning, men samtidig 76-100 % 
kvælstofreduktion, og derfor en yderst begrænset effekt. 
 
Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, 
Sydøstsjællands Landboforening, Østlige Øers Landboforeninger har fået udarbejdet en 
rapport med kortlægning af mere differentieret reduktionskapacitet i Susåens opland. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De yderlige efterafgrøder indgår som del af aftalen om Grøn Vækst som indsats målrettet 
kystvande.  Som konsekvens heraf er de yderligere efterafgrøder ”doseret” i de kystnære 
deloplande, der ligger ”nedstrøms” søer. Ved at placere efterafgrøderne nedstrøms søer, 
målrettes de til arealer, hvor N-udvaskningen ikke reduceres af den naturlige retention af 
kvælstof, der finder sted i søerne, hvilket sikrer den største omkostningseffektivitet i brug af 
virkemidlet. 
 
I den effekt på N-belastningen, som efterafgrøderne tillægges det enkelte kystvand, er der 
taget udgangspunkt i en beregnet gennemsnitlig retention fra rodzone til kystvand inden for 
det enkelte kystnære delopland. Naturstyrelsen vurderer, at der i øjeblikket ikke er 
tilstrækkeligt fagligt grundlag for at udbrede en mere deltaljeret opgørelse af N-omsætningen 
(der særligt finder sted i grundvandsmagasinerne) mellem mark og kystvand i de kystnære 
deloplande, der ligger nedenfor søerne. 
 
Synergieffekter, miljøgodkendelser mv. 
Sammenfatning af høringssvar 
Mariagerfjord og Vejle kommuner anbefaler, at yderligere efterafgrøder anvendes i oplande 
til en række konkrete og navngivne søer, fordi disse søers miljømål er begrænsede af 
kvælstoftilførslen. Det oplyses at, i nogle tilfælde er N-udvaskningen stor og N-retentionen i 
søerne ikke større, end at efterafgrøderne vil have en effekt i forhold til både sø og kystvand. 
 
Vejle Kommune og Limfjordsrådet anfører, at efterafgrødekravet af hensyn til synergien bør 
rettes mod de nitratfølsomme indvindingsoplande, hvor arealer kommer til at indgå i indsats-
planerne for beskyttelse af grundvandet. Mariagerfjord Kommune udtrykker bekymring for at 
der kan opstå en situration hvor det ikke er muligt både at opfylde husdyrlovens krav til 
efterafgrøder pålagt via en miljøgodkendelse og vandplanens krav til yderligere efterafgrøder. 
Vestjysk Landboforening og Dansk Landbrug Midt-Østjylland påpeger bl.a., at det bør 
præciseres, at de ”yderligere efterafgrøder” ikke skal lægges oven i de efterafgrøder, som 
landmanden har fået pålagt i en miljøgodkendelse, f.eks. af hensyn til grundvandet. 
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Aalborg Kommune, Dansk Landbrug Midt-Østjylland og Vestjysk Landboforening påpeger, 
at der ikke må opstå konflikter mellem de forskellige regelsæt. Det understreges, at en række 
bedrifter i kraft af deres miljøgodkendelser har bindende vilkår om dyrkning af efterafgrøder 
specifikt bundet til bestemte marker. 
 
Aalborg Kommune understreger, at idet netop en miljøgodkendelse gives på en lang række 
detaljerede forudsætninger, harmonerer det meget dårligt med ønsket om at give landbrugerne 
mulighed for at erstatte efterafgrøder med f.eks. lavere N-kvote - hvilket også udfordrer 
kontrollen af virkemidlerne. 
 
Centrovice, Limfjordsrådet og flere lodsejere gør opmærksom på, at man ikke bør placere de 
yderligere efterafgrøder i oplande til vådområder, da ”der ikke kan fjernes kvælstof 2 gange”. 
En lodsejer gør opmærksom på, at der på ejendommen er gennemført et VMP 2-projekt, som 
bør godskrives i forbindelse med efterafgrøder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De yderligere efterafgrøder udlægges nedstrøms søerne for at optimere N-effekten i forhold til 
kystvande.  
 
Miljøgodkendelserne vil indgå som en del af reduktionen af det samlede N-indsatsbehov, og 
efterafgrøder som følge af miljøgodkendelserne kan ikke også anvendes som ”yderligere 
efterafgrøder”. I øvrigt er beskyttelsesniveauet defineret ud fra en skærpelse af harmonikravet 
med mulighed for at vælge andre alternative virkemidler udover efterafgrøder (mindre N-
kvote eller valg af sædskifte med mindre udvaskning).  
 
I oplandet til et kystvand kan der være foreslået etablering af vådområder såvel som 
yderligere efterafgrøder. Der vil i sådanne tilfælde være tale om, at indsatsbehovet for N-
fjernelse i oplandet er så stort, at det kræver en dækning via begge virkemidler. Den konkrete 
placering af vådområderne er ikke fastlagt på forhånd, men fastlægges i de kommunale 
vandoplandsstyregrupper (for høringssvar vedrørende vådområder se kapitel 2.6.4). 
 
Udlægning af efterafgrøder inden for oplande til eksisterende vådområder, VMP-søer samt 
nye vådområder som følge af vandplannernes supplerende indsats vil i en vis udstrækning 
reducere vådområdernes N-effektivitet ved at reducere mængden af kvælstof, der ledes til 
vådområdet. Efterafgrødernes effekt på kvælstoftilførslen til et vådområde afhænger af det 
enkelte vådområdes konstruktion i forhold til, om tilførslen af vand sker ved overrisling med 
drænvand eller tilledning af åvand. 
 
Naturstyrelsen skal samtidig gøre opmærksom på, at implementering af yderligere 
efterafgrøder vil følge de samme regler som de lovpligtige efterafgrøder, herunder mulighed 
for at lodsejerne kan vælge visse alternativer som erstatning for efterafgrøder. 
 
Husdyrreguleringsudvalget, som blev nedsat i maj 2010 med henblik for at forenkle og 
forbedre husdyrreguleringen, er kommet med flere anbefalinger, bl.a. at arealdelen ved 
miljøgodkendelsen af husdyrbrug erstattes af en differentieret generel miljøregulering, og at 
arealreguleringen på husdyrområdet ikke kan ses uafhængig af arealreguleringen af 
plantebrug og den øvrige miljøbeskyttelse af sårbare områder. Det betyder, at der i 
opfølgningen på dette udvalg vil arbejdes med løsninger, hvor virkemidler som f.eks. 
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efterafgrøder udlagt på særlig sårbare områder kan indgå med større vægt end i dag i den 
generelle miljøregulering af dyrkningsarealet.  
 
   
2.6.4 Vådområder 
Som en del af den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale fra juni 2009 er det besluttet, at der 
skal etableres op til 10.000 ha vådområder i perioden 2010-15. Projekterne har til formål at 
reducere udledningen af kvælstof til udvalgte områder i de indre danske farvande med 1.130 
tons kvælstof. I alt er afsat godt 1 milliard kroner til gennemførelse af indsatsen med 
vådområder og fosfor-ådale (kapitel 2.6.5) med størst mulig hjemtagning af EU-midler via 
landdistriktsprogrammet (LDP-støtte). 
 
Den 27. november 2009 indgik den daværende miljøminister en aftale med Kommunernes 
Landsforening om en styringsmodel for vådområde- og ådalsindsatsen. Kommunerne har via 
aftalen det overordnede ansvar for at planlægge og gennemføre etablering af vådområder og 
genopretning af ådale. Yderligere information om aftalen og status for projekterne mv. 
fremgår af hjemmesiden: 
www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/Vandprojekter  
 
Der er i alt modtaget 37 høringssvar vedrørende virkemidlet vådområder i vandplanerne. De 
kommer fra følgende kommuner: Hillerød, Lemvig, Mariagerfjord, Høje-Taastrup, Fredericia, 
Aarhus, Aabenraa, Lejre, Odsherred, Favrskov, Vesthimmerlands, Odense, Fredrikssund, 
Morsø, Guldborgsund og Randers samt Gudenåkomitéen.og Limfjordsrådet. 
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Landbrug og 
Fødevarer, Den Borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommunes Byråd, Danmarks 
Naturfredningsforening, Holstebro Struer Landboforening. Hedens Landboforening. Ikast-
Bording Landboforening. Familielandbruget VEST-Jylland, Centrovice, Biologisk Forening 
for Nordjylland, enkelte digelav og herudover en række lodsejere og andre private 
interessenter. 
 
Fordele ved anvendelse af vådområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer ser positivt på vådområder som virkemiddel til at forbedre 
vandmiljøkvaliteten. Placering og udformning af projekterne er vigtig for effekten, 
omkostningseffektiviteten, natur og klima. Vigtigste forudsætning er dog, at det fortsat er 
frivilligt for lodsejere at deltage i et projekt. 
 
Aarhus, Morsø, Odense, Vesthimmerlands, Favrskov og Lejre kommuner, Danmarks 
Naturfredningsforening Samråd Fyn, Centrovice og Vestjysk Landboforening foretrækker 
generelt etablering af vådområder som virkemiddel pga. mange positive egenskaber (udover 
N-fjernelse f.eks. natur, klima og rekreative værdier) og/eller som følge af deres 
omkostningseffektivitet. Morsø, Randers og Guldborgsund kommuner samt Vestjysk 
Landboforening opfordrer til, at anvendelsen af vådområder øges. 
 
Aarhus, Odsherred og Frederikssund kommuner har konkret udpeget en række potentielle 
vådområder i hovedvandoplande og finder det meget uhensigtsmæssigt, at virkemidlet ikke 
indgår i disse oplande. Konkret ligger eksempelvis Trundholm Mose opstrøms et 
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sommerhusområde, der er i fare for oversvømmelse, hvorfor mosen kan indgå i et kombineret 
opmagasinerings-/vådområde og dermed leve op til oversvømmelsesdirektivets krav om 
koordinering mellem oversvømmelses- og vandplanlægningen. Holstebro Struer 
Landboforening. Hedens Landboforening. Ikast-Bording Landboforening og 
Familielandbruget VEST-Jylland foreslår Felsted kog. 
 
Mariagerfjord og Aarhus kommuner forventer, at det er udpegningen af potentielle 
vådområder i kommuneplanen, som staten vil lægge til grund for arbejdet med 
vådområdeprojekter. Frederikssund Kommune påpeger også muligheder i kommuneplanens 
spredningskorridorer. 
 
DN Samråd Fyn gør opmærksom på, at mange inddæmmede arealer med stor koteforskel har 
et stort potentiale for fjernelse af næringsstoffer, men de lever ikke op til de mål, som staten 
har stillet til anlæg af vådområder, nemlig at der skal være ”naturlig hydrologi”. DN foreslår, 
at naturlig hydrologi stadig indgår som et vigtigt element, når vådområder skal bedømmes, 
men at det bliver muligt at operere med afvandingspumper i disse lave og inddæmmede 
arealer. Det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre at finde nok vådområder, hvis de 
inddæmmede arealer ikke kan indgå. 
 
Enkelte lodsejere/interessenter foreslår helt konkrete projekter, alternative placeringer og 
tilbyder dialog og samarbejde. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at indsatsrammen på op til 10.000 ha vådområder aftalt i 
den tidligere regerings Grøn Vækst-forlig er praktisk gennemførlig. Naturstyrelsen er 
opmærksom på, at der foreligger et yderligere potentiale for etablering af vådområder i nogle 
vandområders oplande. Det vil indgå i overvejelserne, i hvilket omfang vådområder er 
relevant som virkemiddel i den næste planperiode. 
 
Omfanget af vådområdeindsats i de kystnære V1- og V2-oplande er dimensioneret ud fra 
kystvandenes indsatsbehov. Naturstyrelsen er enig i, at vådområder giver mulighed for at 
tilgodese flere natur- og miljøhensyn under forudsætning af, at vådområderne opfylder den 
tidligere regerings Grøn Vækst-målsætning for omkostningseffektiv reduktion af 
kvælstofbelastningen. Kommunerne i oplandene har identificeret mulige projekter, ansøger 
om tilsagn om forundersøgelser og har det videre ansvar for de projekter, der realiseres inden 
for de enkelte vandoplande. Det er herigennem muligt at tilgodese flere natur- og miljøhensyn 
i tilrettelæggelsen. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse, at sigtet med projekterne er genskabelse af naturlig hydrologi, men 
at det er muligt at have projekter med f.eks. reduceret pumpedrift, hvor dette er eneste 
praktiske løsning. 
 
Problemer med indgåelse af aftaler 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer er ikke tilfreds med den foreliggende styringsmodel og tilhørende 
finansieringsmodel og opfordrer på det kraftigste Naturstyrelsen til, at det sikres, at 
engangskompensation, subsidiært forkøbsret, indgår i rækken af ordninger. Også Randers 
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Kommune og Centrovice gør opmærksom på, at lodsejere bør have forkøbsret på arealer, der 
indgår i ordningen om jordfordeling. 
 
Hillerød, Favrskov, Randers, Høje-Taastrup, Aabenraa og Vesthimmerlands kommuner samt 
Centrovice gør opmærksom på, at det er yderst tvivlsomt, om det vil lykkes at få gennemført 
vådområdeprojekterne til tiden. For nogle projekter er der tvivl om, de overhovedet kan 
realiseres. Høje-Taastrup Kommune foreslår, at der bliver tilvejebragt en hjemmel til 
ekspropriation af egnede vådområder, ligesom andre kommuners høringssvar peger i samme 
retning. F.eks. Odsherred Kommune gør opmærksom på, at der er stor lodsejermodstand, og 
at projekterne ikke har mulighed for at blive ’modnet’ – som eksempel bliver det 
”forundersøgte” projekt ved Lammefjorden ikke realiseret. 
 
Limfjordsrådet anfører, at når der kun kan refunderes udgifter for gennemførte projekter, vil 
det måske medføre, at detailprojektering af vådområder ikke igangsættes, før alle 
jordforhandlinger med sikkerhed er faldet på plads. 
 
En lodsejer gør opmærksom på, at man før vandplanen blev fremlagt, har tilkendegivet ikke at 
være positiv over for et præsenteret konkret vådområdeprojekt. Alligevel konstateres det via 
vandplanforslaget, at en indsats i området er besluttet forud for høringen og uden 
høringsproces. Der efterspørges en redegørelse for denne praksis og lovhjemlen hertil. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vådområdeindsatsen medfinansieres under EU's landdistriktsprogram. Det har i den 
forbindelse været forsøgt at få indarbejdet muligheden for engangserstatning og forkøbsret i 
forbindelse med indsatsen. Dette har vist sig ikke at være muligt, hvorfor ingen af delene er 
brugbare ved projektrealisering. Indsatsen er dog i gang, og indtil videre har det ikke vist sig 
som en afgørende barriere, ligesom erfaringer fra tidligere projekter viser gode muligheder for 
at realisere projekter uden forkøbsret. 
 
Der er i eksisterende lovgivning hjemmel til ekspropriation, men udgangspunktet for 
etablering af vådområder er indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne. Ekspropriation kan 
jf. den aftale om indsatsen, der er indgået med kommunerne, kun anvendes i sjældne tilfælde, 
hvor enkelte lodsejere er til hinder for gennemførsel at et større sammenhængende projekt. 
 
En national styregruppe følger fremdriften i håndteringen af indsatsen og afrapporterer 
fremdrift og resultater til det politiske niveau. Grundlaget for indsatsen er en aftale fra 
november 2009 indgået mellem Miljøministeriet og KL som udmøntning af den tidligere 
regerings Grøn Vækst fra juni 2009. Jævnfør aftalen blev det besluttet at igangsætte 
vådområdeindsatsen efter en nærmere beskrevet administrationsmodel. Det indgår også i 
beslutningen at anvende de reduktionskrav, som fremgik i de statslige vandplaner på det 
tidspunkt. Beslutningen er fulgt op af midler på finansloven. 
 
Begrænset plads til vådområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at det er svært at finde tilstrækkeligt med potentielle 
vådområder til at dække reduktionskravene. Baggrunden kan være, at de mest egnende 
vådområder allerede er genskabt, og at de topografiske forhold vanskeliggør det – f.eks. at 
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genskabe den nødvendige forsinkelse/ophold af afstrømningsvandet, så den krævede 
kvælstofomsætning kan opnås.  
 
Mariagerfjord Kommune oplyser, at Mariager Fjord er et særligt indsatsområde for 
vådområder/naturgenopretning. Der er allerede udfoldet store anstrengelser for at identificere 
220 ha vådområder til yderfjorden, og ifølge kommunen er der ingen til inderfjorden.  
 
Den Borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommunes Byråd stiller spørgsmålstegn ved, om der 
overhovedet kan findes egnede arealer til vådområder, og om der kan findes arealer, hvor det 
vand, der skal renses, ikke i forvejen er så rent, at der ikke kan nås nogen særlig effekt.  
 
Aabenraa, Frederikssund og Mariagerfjord kommuner opfordrer til, at der i vandplanerne 
peges på alternative virkemidler til kvælstofreduktion, hvor det ikke er muligt at gennemføre 
den nødvendige vådområdeindsats af naturgivne årsager, eller fordi lodsejerne ikke ønsker at 
deltage – også f.eks. at slække på krav til vådområdernes effektivitet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er op til de regionalt nedsatte vandoplandsstyregrupper at lokalisere projekter bedst 
muligt i forhold til de opstillede reduktionskrav. Hvis disse ikke kan opfyldes, kan det blive 
relevant at foretage mindre flytninger mellem delvandoplande. Der tages konkret stilling 
hertil. Hvis det ikke er muligt at opfylde reduktionskravene, rapporteres dette videre til den 
Nationale Styregruppe, og det vil tillige indgå i det videre arbejde med vandplanlægningen i 
Danmark. 
 
Flyvepladser 
Sammenfatning af høringssvar 
Trafikstyrelsen anmoder om, at der sikres en minimumsafstand på 13 km mellem etablerede 
vådområder og nærmere angivne flyvepladser. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I forbindelse med den konkrete projektering af vådområderne har kommunerne adgang til en 
videnbase, hvor netop hensynet til flysikkerheden er belyst, jf. hjemmesiden på adressen: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/Vandprojekter/Vi
den/Projektforloeb/TekniskForundersogelse/Flysikkerhed/ 
 
Desuden har lufthavnene mulighed for at påvirke den konkrete planlægning og placering i 
forbindelse med den offentlige høring forud for etablering af vådområderne. 
 
Restriktioner på arealer 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia Kommune gør opmærksom på det problem/dilemma, at efterfølgende målsætning 
af vådområder/søer med tilhørende indsatskrav for oplandsarealerne hindrer muligheden for 
indgåelse af frivillige aftaler om vådområdeprojekter. 
 
Limfjordsrådet gør opmærksom på, at man skal undlade at placere vådområder i søoplande – 
ligesom det er valgt for de yderligere efterafgrøder. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Søer anlagt med henblik på næringsstoffjernelse er ikke målsat i de endelige vandplaner. Af 
vandplanerne fremgår, at VMP 2- og 3-søer og andre søer anlagt med henblik på at mindske 
tilførslen af næringsstoffer til nedstrøms liggende vandområder er undtaget fra 
indsatsprogrammet. Da søerne primært er anlagt for at fjerne næringsstoffer, vil der ikke blive 
stillet krav om en reduktion af tilførslen af næringsstoffer af hensyn til disse søer. Søerne er 
meget forskellige med hensyn til størrelse, miljøtilstand og naturværdier, og på grund af 
manglende kendskab til tilstanden i de relativt nyetablerede søer, er de ikke målsat i denne 
plan. 
 
Det er i vandplanerne og ved vurderingen af vådområdernes effekt forudsat, at vådområder 
placeres nedstrøms søoplande. 
 
Ulemper ved vådområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer opfordrer til, at der ved lokalisering af potentielle vådområder tages 
højde for utilsigtede effekter som f.eks. risiko for frigivelse af store mængder fosfor til 
vandmiljøet. 
 
To privatpersoner påpeger, at etablering af vådområder udleder drivhusgasser og forhindrer 
CO2-neutral landbrugsdrift og anvendelse af halm til erstatning for fossile brændsler. 
 
Biologisk Forening for Nordvestjylland mener, at § 3-områder ikke bør oversvømmes for at 
fungere som rensningsanlæg, og at andre drænede markområder, f.eks. pumpelag, der ikke 
længere har naturværdi, er bedre egnede. Alle vådområder med dybde på under 1 m vil hurtigt 
gro til i tagrør, dunhammer, osv., og søerne vil overgå til rørskov. 
 
Valsted Digelav og Madsbjerg Enge Pumpelaug af 1972 og enkelte lodsejere gør opmærksom 
på, at lokale planer om vådområder er uhensigtsmæssige med hensyn til placeringen f.eks. i 
forhold til naturinteresser eller risiko for oversvømmelser. Madsbjerg Enge Pumpelaug af 
1972 bemærker endvidere, at der bør laves konsekvensvurderinger i forhold til etablering af 
vådområder.  
  
Naturstyrelsens bemærkninger 
Kommunerne er ansvarlige for de konkrete vådområdeprojekter og har som sådan ansvaret for 
at sikre den mest hensigtsmæssige placering i forhold til de samlede hensyn til natur og miljø. 
Det er f.eks. et krav ved forundersøgelserne, at det bl.a. undersøges hvordan projektet 
indvirker på fosforfrigivelse, natur og miljø. Det skal også belyses, hvilke afvandingsmæssige 
konsekvenser et projekt har. 
 
Med denne baggrund gennemføres en ejendomsmæssig forundersøgelse, hvor lodsejernes 
holdning til et konkret projekt registreres. 
 
I forbindelse med realisering af projekterne skal desuden gennemføres flere lovmæssige 
procedurer, f.eks. i forhold til § 3-beskyttelse. 
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Plejeforanstaltninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Favrskov Kommune foreslår, at staten sikrer en form for støtte til efterfølgende pleje af de 
etablerede vådområder, så de kan holdes lysåbne til gavn for både rekreative interesser og 
biodiversiteten. Slåning og fjernelse af plantemateriale fra området vil yderligere maksimere 
næringsstofreduktionen, og dette bør indarbejdes i finansieringen af vådområderne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vådområdeordningen er en etableringsordning. En eventuel pleje af etablerede vådområder 
kan understøttes ved, at lodsejere søger tilskud fra de dertil indrettede tilskudsordninger under 
Fødevareministeriet, ligesom kommunen kan arbejde for en aftale om bestemt pleje med 
lodsejerne. 
 
2.6.5 Fosfor-vådområder (Fosfor-ådale) 
Som en del af den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale er det besluttet, at der skal 
ekstensiveres 3.000 ha fosfor-ådale i perioden 2010-15. Projekterne har til formål at reducere 
udledningen af fosfor til bestemte søer med 30 tons. I alt er afsat godt 1 milliard kroner til 
gennemførelse af indsatsen med vådområder (kapitel 2.6.4) og fosfor-ådale med størst mulig 
hjemtagning af EU-midler via landdistriktsprogrammet (LDP-støtte). 
 
Den 27. november 2009 indgik den daværende Miljøminister en aftale med Kommunernes 
Landsforening om en styringsmodel for vådområde- og ådalsindsatsen. Kommunerne har via 
aftalen ansvar for at planlægge og gennemføre etablering af vådområder og genopretning af 
ådale. Yderligere information om aftalen og status for projekterne mv. fremgår af 
hjemmesiden 
www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/Vandprojekter/  
 
Der er i alt modtaget 20 høringssvar vedrørende virkemidlet fosfor-ådale i vandplanerne. De 
kommer fra følgende kommuner: Ringsted, Lemvig, Skanderborg, Mariagerfjord, Silkeborg, 
Aarhus, Aabenraa, Allerød, Lolland og Viborg. Desuden har følgende organisationer indsendt 
høringssvar vedrørende emnet: Landbrug og Fødevarer, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, 
Viborg Sportsfiskerforening, Hobro Sportsfiskerforening, Bornholms Landbrug, DN, DN 
Favrskov, Arresøgruppen, Dansk Landbrug Midt-Østjylland og Gudeåkomiteen samt en 
privatperson. 
 
Finansiering af fosfor-ådale 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer og Dansk Landbrug Midt-Østjylland bakker op omkring en målrettet 
og omkostningseffektiv indsats som fosfor-ådale. Der ønskes som finansieringsmodel en 
ordning med engangskompensation, subsidiært at der i forbindelse med den gældende 
jordkøbsordning gives mulighed for forkøbsret til lodsejere, som afstår arealer til projekterne. 
Også Skanderborg Kommune mener, at P-ådale er et godt virkemiddel, men påpeger at regler 
for kompensation og finansiering mangler. 
 
Da det vurderes, at det flere steder ikke er teknisk muligt at anlægge P-ådale, forudsætter 
Viborg Kommune, at staten dækker alle udgifter til at etablere alternative virkemidler. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Etablering af fosfor-ådale skal som hele vådområdeindsatsen medfinansieres under EU's 
landdistriktsprogram. Det har i den forbindelse været forsøgt at få indarbejdet muligheden for 
engangserstatning og forkøbsret i forbindelse med vådområdeindsatsen. Dette har vist sig ikke 
at være muligt, hvorfor ingen af delene er brugbare ved projektrealisering.  
 
På baggrund af DMU’s oplæg, har den nationale styregruppe for vådområdeindsatsen på 
møde den 24. juni 2011 besluttet at igangsætte den tidligere regerings Grøn Vækst forudsatte 
indsats for etablering af fosfor-ådale.   
 
Naturstyrelsen vil sammen med Fødevareministeriet udarbejde forslag til det nødvendige 
administrationsgrundlag i form af bekendtgørelser, ansøgningsskemaer og vejledning hertil. 
 
Dette materiale og hele administrationen af fosfor-vådområdeindsatsen vil i meget stor 
udstrækning være en parallel til den igangværende vådområdeindsats. Således vil der være 
seperate ansøgningsforløb og dermed tilsagn til henholdsvis forundersøgelser og til realisering 
af projekter. 
 
Begrænset plads til fosfor-ådale og alternative forslag 
Sammenfatning af høringssvar 
Kommunernes Landsforening anfører, at der i planerne er medtaget meget små områder, som 
det ikke vil være rentabelt at etablere ådale i. Kommunernes Landsforening anbefaler, at 
virkemidlet dels anvendes i større områder og dels anvendes i , så det reelt er muligt at 
etablere en ådal inden for et givent område. Silkeborg og Viborg kommuner angiver, at idet 
ådalene skal ligge i umiddelbar nærhed af de søer, hvortil P-effekten er målrettet, er der ikke 
de samme muligheder for at finde erstatningsområder som for vådområder til 
kvælstoffjernelse, hvor der typisk er et betydeligt større opland i spil. 
 
Silkeborg, Aabenraa, Lolland, Viborg og Aarhus kommuner samt DN Favrskov har således 
vurderet, at en række af de foreslåede P-ådale vil være umulige at udføre i praksis og foreslår 
at flytte indsatsen til andre oplande, hvor indsatsen er mere relevant. Mariagerfjord Kommune 
oplyser, at da områderne for P-ådale ikke er udpeget, kan kommunen ikke forholde sig til 
dem, mens Ringsted Kommune ønsker, at virkemidlet ”P-ådale” kommer i fornyet høring, da 
det ikke er offentliggjort, hvor områder skal ligge. 
 
Lolland og Aarhus kommuner peger på konkrete muligheder for etablering af fosfor-ådale i 
oplande, der ligger længere opstrøms i søkæder. Aabenraa Kommune anfører, at det er helt 
nødvendigt, at der i de endelige vandplaner kommer alternative virkemidler til reduktion af 
fosforbelastningen af søer. 
 
Lemvig Kommune gør opmærksom på, at virkemidlet fosfor-ådale er doseret i flere oplande 
til søer, hvor terrænet er så fladt, at arealer (uden etablering af tekniske anlæg/pumper) vil 
blive sat under permanent vanddække, og opfordrer staten til at vurdere omfanget for de 
omkringliggende arealer og bebyggelse mv. 
 
Allerød Kommune bemærker, at de fosfor-ådale, der i forhøringen var udpeget i oplandet til 
Sjælsø, er taget ud igen. Arresøgruppen opfordrer til at gennemføre foranstaltninger for 
fosfor-reduktion, så Arresø sikres en god økologisk tilstand. 
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Mariagerfjord og Aabenraa kommuner ønsker adgang til værktøjet P-indeks, som pt. hostes af 
Aarhus Universitet. Værktøjet ses som et oplagt værktøj til målrettet placering af virkemidler 
i oplandet til søer – som alternativ til de manglende muligheder for udlægning af fosfor-ådale. 
 
Skanderborg Kommune anbefaler, at der åbnes for etablering af mindre, naturlige vådområder 
på andre steder end dem, som er udpeget i planerne. Det anføres, at det kunne være på 
strækninger på vandløbene, hvor det naturligt kan lade sig gøre, og hvor lodsejerne er 
interesseret, f.eks. på fugtige engstrækninger med fladt terræn eller marginaljorde. Det 
anføres, at etablering af naturlige vådområder vil kunne tilbageholde/omsætte forurenende 
stoffer, således at vandløb, søer og fjorde nedstrøms påvirkes i mindre grad. Samtidigt vil 
etablering af flere vådområder kunne medvirke til at forsinke afstrømningen, og dermed 
medvirke til at mindske evt. problemer med oversvømmelser. 
 
DN ønsker i et konkret opland, at man skal kunne se om et antal afvandede søer indgår i 
foreslåede P-ådale. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Indsatsen er overordnet set dimensioneret i hovedvandoplande, og vandoplandsstyregrupperne 
skal udarbejde vandoplandsplaner for fosfor-vådområdeindsatsen. 
Vandoplandsstyregrupperne får til opgave at lokalisere projekter bedst muligt i forhold til de 
opstillede fosfor-reduktionskrav for søerne. 
 
Foranlediget af Naturstyrelsen har Danmarks Miljøundersøgelser udarbejdet en teknisk 
anvisning om etablering af fosfor-ådale. Virkemidlet fosfor-ådale er på baggrund heraf 
planlagt etableret, hvor projekterne medfører en effekt på mindst 50 kg eller 2,5 ha, da dette 
vurderes som den tekniske mindstegrænse. Som følge heraf planlægges virkemidlet i de 
endelige vandplaner ikke anvendt i en række af de mindre søoplande, hvor der netop kan være 
problemer med etablering og plads – denne indsats er hermed ændret sammenlignet med den 
foreslåede indsats i de vandplanforslag, der var i høring.  
 
Den nationale styregruppe for vådområdeindsatsen har besluttet, at en indsats svarende til 25 
% af det nationale indsatsbehov implementeres først for at finde ud af, om de tekniske og 
økonomiske forudsætninger holder; i denne fase afskæres projekter under 5 ha, fordi det 
indledningsvist er vurderet, at de er mindst omkostningseffektive. Derfor kan der godt i 
vandplanerne optræde mindre doseringer - ned til det teknisk mulige på 2,5 ha. På baggrund 
af resultatet af testperioden afgør, om og i hvilket omfang, projekter under 5 ha kan komme 
med. Hvad angår lokalisering af fosfor-ådals projekter har Naturstyrelsen foranlediget, at der 
af Danmarks Miljøundersøgelser er udarbejdet en teknisk anvisning om etablering af fosfor-
ådale. Anvisningen behandler bl.a. lokalisering af projekter i vandoplandet til søer.  
 
Med hensyn til om afvandede søer indgår i foreslåede P-ådale kan det oplyses, at det er op til 
kommunerne at finde de mest velegnede områder til etablering af P-ådale i søoplandene. 
 
Retningslinjer for etablering og bekymring for utilsigtede effekter 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg, Roskilde, Viborg og Lolland kommuner samt Gudenåkomiteen og Dansk 
Landbrug Midt-Østjylland efterlyser retningslinjer for etablering af fosfor-ådale mht. hvordan 
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og hvornår etablering igangsættes. Viborg Kommune ønsker det afklaret, om etablering af 
fosfor-ådale kræver forudgående arealreservation i kommuneplanen. 
 
Landbrug og Fødevarer og Bornholms Landbrug støtter, at etablering af fosfor-ådale har 
været udsat, indtil de faglige udeståender, der har været omkring en korrekt placering af 
fosfor-ådalene er løst. Landbrug og Fødevarer påpeger, at en utilsigtet effekt ved 
kvælstofindsatsen, herunder vådområdeprojekter og reduceret vandløbsvedligeholdelse kan 
være, at de periodevise oversvømmede arealer utilsigtet frigiver fosfor til vandmiljøet. Dette 
bør der tages højde for, så der ikke opstrøms søer med en P-ådals indsats periodevis sker en 
højere fosforfrigivelse til vandløbet. Endvidere bør forud for hver enkelt indsats tages hensyn 
til alle kilder af fosfor og deres biotilgængelighed, herunder størrelse af interne pulje og 
overløbshændelser fra spildevandsudløb. 
 
Også Aabenraa Kommune er bekymret for permanente oversvømmelser med negativ effekt på 
vandløbs iltindhold og forøget fosforudvaskning. Skanderborg Kommune understreger, at der 
bør foretages konkrete forundersøgelser for at afklare risikoen for at frigøre fosfor ved 
oversvømmelser.  
 
En interessent gør opmærksom på, at kunstigt anlagte søer ikke bør stå i vejen for 
forbedringer af bække og vandløb. 
 
Mariagerfjord Kommune gør opmærksom på, at ådalene ofte indeholder 
næringsstoffølsomme naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket kan 
vanskeliggøre etableringen af ådalene. DN mener, det er vigigt, at drænvand fra 
højereliggende dyrkningsjorde bliver nedsivet på højjorden ovenfor ådalene, ligesom 
fælleskloakker skal lede spildevand og regnvand til sparebassiner og ikke direkte til ådalene. 
 
Viborg Sportsfiskerforening og Hobro Sportsfiskerforening oplyser, at vandløb bør føres uden 
om evt. nye søer af hensyn til vandrefisk med sikker afspærring både ved indløb og udløb. 
 
Bornholms Landbrug efterspørger angivelse af, hvordan fosfor-ådelene tænkes udført på 
Bornholm. DN Favrskov har flere konkrete forslag til lokale fosfor-ådale. 
 
Lemvig Kommune bemærker, at der ikke er overensstemmelse mellem indsatsbehovet for 
fosfor og den beregnede effekt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er efter aftalen mellem den tidligere regering og KL om vådområdeindsatsen fra 
november 2009 kommunerne, der forestår konkret lokalisering af projekterne og deres 
gennemførelse. I forbindelse hermed skal kommunerne sørge for nødvendig 
myndighedsbehandling i forhold til relevant miljø- og naturlovgivning. Herigennem skal der 
tages hensyn til naturinteresser som § 3-områder, arter, deres levesteder og påvirkning af det 
akvatiske miljø. 
  
Naturstyrelsen har som nævnt ovenfor foranlediget, at der af Danmarks Miljøundersøgelser er 
udarbejdet en teknisk anvisning om etablering af fosfor-ådale. Anvisningen behandler bl.a. 
lokalisering af projekter og forundersøgelser, og der redegøres for en metode til vurdering af 
risiko for fosforfrigørelse fra jorden i projektområdet. Dette grundlag vil blive anvendt ved de 
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konkrete forundersøgelser, som kommunerne kan få tilskud til. Det vil være et kriterium for 
tilsagn til realisering af et fosfor-vådområdeprojekt, at risikoen for fosforfrigivelse er grundigt 
vurderet, og at denne ikke er høj, som beskrevet i ovennævnte tekniske anvisning. 
 
2.6.6 Ændret vandløbsvedligeholdelse - herunder evt. påvirkning af dræn   
Der er i alt modtaget 251 overordnede høringssvar vedr. ændret vandløbsvedligeholdelse 
(herunder påvirkning af dræn), der skal anvendes som virkemiddel til forbedring af de fysiske 
forhold i vandløb.  
 
De kommer fra Kulturarvsstyrelsen og følgende kommuner: Assens, Varde, Mariagerfjord, 
Langeland, Jammerbugt, Hillerød, Høje-Taastrup, Kalundborg, Nyborg, Ærø, Hjørring, 
Svendborg, Middelfart, Thisted, Guldborgsund, Hørsholm, Morsø, Allerød, Fredericia, 
Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Helsingør, Holbæk, Holstebro, Ikast-Brande, Kerteminde, Lejre, 
Næstved, Odder, Odense, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, 
Syddjurs, Tønder, Vallensbæk, Vesthimmerlands og Aalborg samt Limfjordsrådet 
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Landbrug & 
Fødevarer, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Nordsjællands Landboforening, Dansk 
Skovforening, Bæredygtigt Landbrug, Agersnap Vandløbslaug, Landvindingslaget Magleby 
Nor, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Golf Union, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, 
Grundejerforeningen Sommerhusbyen Houstrup, Gruppen ved Syv Bæk, Hadsund 
Sportsfiskerforening, Hillerslev enges pumpelag, Hobro Sportsfiskerforening, Holstebro 
Struer Landboforening, Hedens Landboforening. Ikast-Bording Landboforening, 
Familielandbruget VEST-Jylland, Hunstrup Private Pumpelag, Landboforeningen Centrovice, 
Landboforeningen Gefion, LandboThy, Lodsejere langs Østerhassing grøft, Lodsejerlauget i 
Løvel Enge, Lodsejerlauget Stokkeby Nor, Lokalforeningsrådet, LRØ, Lystfiskeriforeningen 
for Liver Å, Nordjysk Lystfiskeriforening, Nørrekær Enge Digelaug, Odsherreds 
Landboforening, Patriotisk Selskab, Skadekær Pumpelag, Vandløbslauget for Landbækken, 
Vandløbslauget for Røjenkjær Bæk, Vestjysk Landboforening, Viborg Sportsfiskerforening, 
Ålestrup Lystfiskerforening (ÅLF) og Lodsejerlauget Simested å, Åmose Å Uggerløse 
Gruppen, Brønderslev Lystfiskeriforening, Råby-Tørring digelag, Vandløbslauget GST, 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Landboforeningen Limfjord. Endelig er der 
modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 171 enkeltpersoner.  
 
Sammenfatning af høringssvar 
Flertallet af indsenderne påpeger, at ændret vandløbsvedligeholdelse vil medføre vandlidende 
arealer med deraf følgende forringede dyrkningsmuligheder eller risiko for oversvømmelser 
af byområder. Desuden angives det i flere tilfælde, at ændret vedligeholdelse vil betyde en 
højere vandstand i vandløbene samt et hævet grundvandsspejl, og at indsatsen kan påvirke 
drænene i et betydeligt omfang. En vandstandshævning i forbindelse med en evt. reduceret 
vandløbsvedligeholdelse kan således resultere i, at drænene ikke er så effektive til at lede 
vandet væk, samtidigt med at vedligeholdelsen af drænene besværliggøres. En reduceret 
dræning af et landbrugsareal kan resultere i et reduceret udbytte, selvom det pågældende areal 
ikke bliver vanddækket. Det anføres, at ændret vandløbsvedligeholdelse øger risikoen for 
oversvømmelse og ødelagte afgrøder ved store regnvandshændelser. Flere ønsker, at der laves 
en tilbundsgående konsekvensvurdering af den foreslåede ændrede vedligeholdelse for de 
arealer, der støder op til den udpegede strækning. Endvidere er det udtrykt, at den i den 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 155

tidligere regerings Grøn Vækst-aftale estimerede arealpåvirkning som følge af indsatsen er 
stærkt undervurderet. 
 
Mange af kommunerne ser reduceret eller ophør af grødeskæring som et brugbart virkemiddel 
på udvalgte vandløbsstrækninger. Dog kan der være problemer med stigende vandstand ved 
ændret vedligeholdelse. Det skal sikres at reduceret grødeskæring på en vandløbsstrækning 
ikke forårsager uønskede effekter på beskyttede naturområder. 
 
Mange af kommunerne mener, at de står overfor en stor opgave, der skal løses inden 
udgangen af 2015, da der bl.a. skal udarbejdes nye regulativer, søges om midler fra staten og 
evt. ske behandling efter naturbeskyttelsesloven. Enkelte kommuner nævner i den forbindelse, 
at staten bør dække de økonomiske omkostninger, der vil være ved at gennemføre nye 
regulativer på så kort tid. Kommunerne savner en færdig administrationsmodel, der bl.a. skal 
udgøre grundlaget for udbetaling af kompensation til lodsejeren samt det nødvendige 
kortgrundlag, der endnu ikke er udarbejdet. I vandløb med ringe fald vil ændret 
vedligeholdelse kunne medføre tilgroning af vandløbene, hvilket ikke vil forbedre de 
økologiske forhold. 
 
I høringssvarene anføres det desuden, at der bør laves en tilskudsordning, således at skovejere 
kompenseres for mere vandlidende arealer grundet ændret vandløbsvedligeholdelse på samme 
måde som landmændene, hvilket ikke er tilfældet i dag.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er i den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale besluttet, at erhvervet skal kompenseres for 
nettotab/indkomsttab som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse inden for rammerne af 
landdistriktsprogrammet. Regeringen har videreført den økonomiske ramme for 
vandløbsindsatsen, som er fastlagt af den tidligere regering. En indsats kan ikke igangsættes 
uden en godkendelse fra staten. Dette for at sikre, at der ikke igangsættes indsatser, som ligger 
ud over den afsatte økonomiske ramme. Der kan derved ikke igangsættes indsatser, uden der 
er penge til at kompensere den enkelte jordbruger for deres indkomsttab inden for 
landdistriktsprogrammets rammer. 
 
Det er kommunerne, der, som vandløbsmyndighed, på baggrund af de i vandplanerne 
udpegede vandløbsstrækninger for ændret vedligeholdelse, der konkret vurderer, hvilken 
ændring af vedligeholdelse der er nødvendig for at opnå den ønskede miljøtilstand. Selve 
indsatsen skal gennemføres på baggrund af en administrationsmodel, som i videst muligt 
omfang skal udarbejdes i samarbejde med Kommunernes Landsforening. 
 
Det er forudsat i Grøn Vækst-aftalen, at de enkelte indsatser skal ske omkostningseffektivt, 
dvs. der skal opnås mest miljø for pengene. Staten prioriterer indsatsen i forhold hertil, 
således at indsatser sker for samfundet og erhvervet på den mest hensigtsmæssige måde.  
 
For hver udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en indsats, skal der 
udarbejdes konsekvensvurderinger og konsekvenskort, dvs. vurderinger og kort, der konkret 
beskriver, hvilke arealer der forventes at blive påvirket af den ændrede vedligeholdelse og i 
hvilken udstrækning. I disse vurderinger vil også indgå konsekvenser i forhold til omfanget af 
vådere arealer som følge af evt. forhøjet vandstand i dræn mv. Det er først muligt at vurdere 
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den konkrete arealpåvirkning for de enkelte indsatser, når konsekvensvurderingen er udført. 
Det er kommunerne, der iværksætter disse konsekvensvurderinger.  
 
På baggrund af konsekvenskortene vil den enkelte jordbruger kunne se, hvilke arealer der 
forventes at blive påvirket af indsatsen og dermed kan opnå kompensation inden for 
rammerne af landdistriktsprogrammet – forudsat at den givne indsats gennemføres. Der vil 
være tale om årlige udbetalinger af kompensation, der skal beregnes ud fra arealets størrelse 
og tidligere anvendelse.  
 
Kommunen kan først ændre et vandløbsregulativ eller fastsætte vedligeholdelsesbestemmelser 
for private vandløb, når kommunen på baggrund af konsekvensvurderingen har indhentet 
godkendelse hertil hos staten. Denne procedure skal sikre, at der ikke igangsættes indsatser, 
der forudsætter udbetaling af kompensation ud over den samlede økonomiske ramme.  
 
Når der foreligger en godkendelse fra staten, udarbejder kommunen - for offentlige vandløb - 
et udkast til nyt regulativ for det pågældende vandløb. For private vandløb fastsætter 
kommunen bestemmelser for den fremtidige praksis for vedligeholdelse af det pågældende 
vandløb. Den videre proces – for både offentlige og private vandløb - følger vandløbslovens 
gældende bestemmelser om høring, indsigelser, godkendelse og klagemuligheder. 
 
Omkring udarbejdelse af vedligeholdelsesbestemmelser i private vandløb, giver 
vandløbsloven allerede i dag kommunerne mulighed for dette, uden at kommunerne behøver 
at optage vandløbene som offentlige.  
 
Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen vedtage vand- og naturplanerne med 
udgangspunkt i de foreliggende udkast med de tilpasninger, der er åbenlyst nødvendige og 
hensigtsmæssige efter den allerede foretagne offentlige høring. Vandløbsindsatsen er som 
opfølgning på den offentlige høring blevet justeret på dette grundlag.  
 
Høringen har vist, at visse af de udpegede vandløbsstrækninger er i bedre kvalitet end først antaget, 
og samtidig har ny viden vist, at der er behov for en indsats i visse andre vandløb end først antaget. 
Der har endvidere vist sig behov for at gennemføre en national ensretning af kriterier for 
udpegning af hvilke vandløb, der er omfattede af vandplanlægningen i første planperiode, da de 
kriterier de tidligere amter har lagt til grund, var uensartede, og endelig har visse vandløb, som var 
udpeget som naturlige, vist sig at være kunstige. Der er samtidig sket en yderligere målretning af 
indsatsen til de vandløb, hvor der størst naturpotentiale.   
 
Justering og prioritering af indsatsniveauet er gennemført på baggrund af ovenstående. 
Justeringen medfører, at planen omfatter ca. 4.200 km vandløb på landsplan med ændret 
vandløbsvedligeholdelse, hvilket er mindre end det antal km, der var omfattet af udkast til 
vandplaner. Det forventes, at den justerede indsats kan gennemføres indenfor planperioden. 
 
I forhold til kompensation af skovarealer skal det bemærkes, at det ikke er muligt inden for 
rammerne af landdistriktsprogrammet at kompensere skovbruget, ligesom der er ikke inden 
for rammerne af den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale er afsat midler hertil. 
Naturstyrelsen vurderer, at der ikke er indsatser for ændret vandløbsvedligeholdelse, der vil 
berøre erhvervsmæssigt skovbrug. Vandløb beliggende ved skovarealer kan dog være 
omfattet af virkemidlet restaurering af vandløbet. 
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2.6.7 Vandløbsrestaurering, herunder påvirkning af dræn   
Der er i alt modtaget 121 høringssvar vedr. vandløbsrestaurering (herunder påvirkning af 
dræn), der skal anvendes som virkemiddel til forbedring af de fysiske forhold i vandløb.  
 
De kommer fra følgende statslige myndigheder og kommuner: Kulturarvsstyrelsen og Assens, 
Varde, Mariagerfjord, Langeland, Vejle, Ringsted, Guldborgsund, Norddjurs, Holbæk, 
Morsø, Fredericia, Vordingborg, Odder, Kalundborg, Hjørring, Frederikshavn, Odsherred, 
Rebild, Rudersdal, Vesthimmerlands, Aalborg, Holstebro, Slagelse og Ringkøbing-Skjern. 
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Landbrug & 
Fødevarer, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Nordsjællands Landboforening, Brønderslev 
Lystfiskeriforening, Viborg Sportsfiskerforening, Hobro Sportsfiskerforening, Hadsund 
Sportsfiskerforening, Morud Lystfiskerforening, Lystfiskeriforeningen for Liver Å, 
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Odsherreds Landboforening og Samsø 
Landboforening. Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 71 enkeltpersoner.  
 
Sammenfatning af høringssvar 
Flertallet af indsenderne påpeger, at vandløbsrestaurering vil medføre højere vandløbsbund, 
højere vandstand og langsommere vandhastighed i vandløbene, hvilket vil medføre forringet 
dyrkningssikkerhed. Flere fra landbruget gør opmærksom på, at drænanlæg er særdeles 
følsomme over for en hævning af vandløbsbunden, der kan føre til sedimentation i 
drænanlæggene. Det nævnes videre, at konsekvensen heraf er, at drænanlæggene tilstoppes og 
ødelægges, hvilket ødelægger afvandingen i stor afstand fra vandløbet.  
 
Flertallet af indsenderne opfordrer til, at der, inden restaureringen besluttes, skal gennemføres 
forprojekter, herunder konsekvensvurderinger for de direkte berørte arealer langs de udpegede 
vandløbsstrækninger, og at det skal sikres, at de berørte lodsejere får fuld erstatning for alle 
tab. Vandløbsrestaurering bør kun gennemføres, hvor det reelt vil have en gavnlig virkning 
for miljøet.  
 
Mange af kommunerne mener, at opgaven med gennemførelse af projekterne vanskeligt kan 
løses indenfor første planperiode. De mener desuden, at de afsatte beløb til 
vandløbsrestaureringer er utilstrækkelige, og at indsatsen bør justeres, så den økonomiske 
ramme, der er afsat i planperioden, kan overholdes og at det vil være en forudsætning for 
gennemførslen, at der kan opnås økonomisk kompensation til berørte lodsejere.  
 
Kulturarvsstyrelsen påpeger, at der kan være konflikter mellem vandløbsrestaurering med 
deraf følgende vandstandsstigning og de kulturhistoriske interesser.  
  
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er forudsat i den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale, at de enkelte indsatser skal ske 
omkostningseffektivt, dvs. der skal opnås mest miljø for pengene. Regeringen har videreført 
den økonomiske ramme for vandløbsindsatsen, som er fastlagt af den tidligere regering. 
Staten prioriterer indsatsen og sikrer, at der ikke gives tilsagn om midler til flere projekter, 
end der er afsat midler til.  
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For de vandløbsstrækninger, der i vandplanerne er udpegede til vandløbsrestaurering, skal 
kommunerne konkret vurdere, hvilke restaureringstiltag der er nødvendig for at opnå den 
ønskede miljøtilstand. I denne vurdering skal det sikres, at eventuelle kulturhistoriske 
interesser omkring den pågældende strækning tilgodeses.  
 
Vandløbsrestaurering, herunder vandplanindsatser, er omfattet af vandløbslovens 
bestemmelser om restaurering, hvoraf det fremgår, at der skal udarbejdes konkrete 
projektforslag, herunder konsekvensvurderinger før et projekt kan godkendes, 
Konsekvensvurderingerne skal bl.a. belyse evt. effekter i forhold til afvanding via dræn og 
grøfter samt stuvningspåvirkninger. Først når der er udarbejdet projektforslag, herunder 
konsekvensvurderinger, kan et projekt komme i betragtning til gennemførelse. 
Konsekvensvurderingerne viser, hvilke arealer som projektet påvirker. Enhver, der lider tab i 
den forbindelse, har ret til erstatning.  
 
Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen vedtage vand- og naturplanerne med 
udgangspunkt i de foreliggende udkast med de tilpasninger, der er åbenlyst nødvendige og 
hensigtsmæssige efter den allerede foretagne offentlige høring. Vandløbsindsatsen er som 
opfølgning på den offentlige høring, blevet justeret på dette grundlag.  
 
Høringen har vist, at visse af de udpegede vandløbsstrækninger er i bedre kvalitet end først antaget, 
og samtidig har ny viden vist, at der er behov for en indsats i visse andre vandløb end først antaget. 
Der har endvidere vist sig behov for at gennemføre en national ensretning af kriterier for 
udpegning af hvilke vandløb, der er omfattede af vandplanlægningen i første planperiode, da de 
kriterier de tidligere amter har lagt til grund, var uensartede, og endelig har visse vandløb, som var 
udpeget som naturlige, vist sig at være kunstige. Der er samtidig sket en yderligere målretning af 
indsatsen til de vandløb, hvor der størst naturpotentiale.   
 
Justeringen medfører, at planen omfatter ca. 800 km vandløb på landsplan med 
vandløbsrestaurering, hvilket er mindre end det antal km, der var omfattet af udkast til 
vandplan. Det forventes, at den justerede indsats kan gennemføres indenfor planperioden. 
 
Der er i forbindelse med sammensætning af indsatsprogrammet taget kulturhistoriske hensyn, 
ligesom det forventes, at der ved gennemførelse af de konkrete projekter tages de nødvendige 
hensyn til de kulturhistoriske interesser.  
 
2.6.8 Fjernelse af spærringer 
Der er i alt modtaget 220 høringssvar vedr. fjernelse af spærringer, der skal anvendes som 
virkemiddel til opnå kontinuitet i vandløb. 
 
De kommer fra følgende statslige myndigheder og kommuner: Kulturarvsstyrelsen samt 
Assens, Varde, Mariagerfjord, Vallensbæk, Morsø, Fredericia, Ishøj, Nordfyns, Odder, 
Kalundborg, Silkeborg, Hjørring, Vejle, Solrød, Syddjurs, Skive, Frederikshavn, 
Mariagerfjord, Tønder, Randers, Lejre, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Middelfart, Thisted, 
Herning, Billund, Helsingør, Brønderslev, Struer, Lemvig, Rebild, Næstved, Rudersdal, 
Hørsholm, Ikast-Brande, Roskilde, Vesthimmerlands, Aalborg, Holstebro, Slagelse, 
Københavns, Frederikssund og Viborg samt Gudenåkomiteen. 
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Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Landbrug & 
Fødevarer, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Nordsjællands Landboforening, Dansk 
Skovforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Brønderslev Lystfiskeriforening, 
Landvindingslaget Karsemosen, Lyngbro Bæk Landvindingslag, DTU Aqua, Odense Bys 
Museer, Marie Marqvard Ulstrup Fonden, Vandpleje Fyn, Viborg Sportsfiskerforening, 
Hobro Sportsfiskerforening, Donse Å-laug, Lodsejerlauget Stokkeby Nor, Hadsund 
Sportsfiskerforening, Ret&Råd, 'Projekt Frit løb', Holbæk Ålav, Odsherreds Landboforening, 
BHE - Borger - Handel – Erhverv, Ålestrup Lystfiskerforening (ÅLF) og Lodsejerlauget 
Simested å, Morud Lystfiskerforening, Sydvestjydsk Sportsfisker Forening, Tversted Borger- 
og Turistforening, Lystfiskeriforeningen for Liver Å, Landvindingslaget Magleby Nor, 
Bornholms Landbrug, IngstrupSø landvindingslaug, Landboforeningen Limfjord, 
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, lodsejerne ved Kællingebækken, 
Lodsejerlauget i Løvel Enge, Gøttrup-Klim landvindingslag, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Akvakultur, Dansk Møllerforening, Patriotisk Selskab samt 
Heden og Fjorden. Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 114 
enkeltpersoner.  
 
Sammenfatning af høringssvar 
Flere organisationer anfører, at fjernelse af spærringer vil medføre vandlidende arealer med 
deraf følgende forringede dyrkningsmuligheder. Desuden anføres, at udpegede spærringer kan 
være vanskelige at fjerne, og at fjernelse kan have betydning for strømhastighed og vandkemi. 
Mange spærringer har desuden kulturhistorisk interesse. Det anføres, at det kan være svært for 
lodsejeren at vurdere effekten af at fjerne diverse spærringer, samt hvad tiltaget konkret går 
ud på. 
 
Flere kommuner påpeger, at der med stor sandsynlighed er spærringer i vandløbene, som ikke 
er medtaget i forslaget til vandplanerne, mens nogle af de registrerede spærringer muligvis 
ikke længere eksisterer. Fjernelse af de registrerede spærringer kan være uden den ønskede 
effekt, hvis ”uregistrerede” spærringer står tilbage. Kommunerne bør derfor have mulighed 
for at prioritere indsatsen, og fjerne spærringer, som ikke er medtaget i vandplanerne før 
registrerede spærringer, hvis det vurderes at kunne medføre større miljømæssig gevinst. 
Indsatsen vurderes at være underfinansieret, og en eventuel prioritering af indsatsen bør ske i 
samarbejde med kommunerne. 
 
Kulturarvsstyrelsens generelle holdning er at der bør tages hensyn til de kulturhistoriske 
interesser i relation til vandløb og vådområder. Kulturarvstyrelsen mener, det er muligt at 
bevare værdifulde opstemninger/spærringer ved at prioritere indsatsen ud fra en række nævnte 
kriterier.  
 
Danmarks Sportsfiskerforbund bemærker, at alle opstemninger uanset formålet udøver en 
negativ effekt på fiskebestandene. De anfører, at det er dokumenteret hvordan man bedst 
sikrer kontinuiteten ved at fjerne de fysiske spærringer og dermed skabe en markant 
forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er forudsat i den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale, at de enkelte indsatser skal ske 
omkostningseffektivt, dvs. der skal opnås mest miljø for pengene. Regeringen har videreført 
den økonomiske ramme for vandløbsindsatsen, som er fastlagt af den tidligere regering. 
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Staten prioriterer indsatsen og sikrer, at der ikke gives tilsagn om igangsættelse af flere 
projekter, end der er afsat bevilling til.  
 
Fjernelse af spærringer er omfattet af vandløbslovens bestemmelser om vandløbsrestaurering, 
hvor der skal udarbejdes konkrete projektforslag og konsekvensvurderinger inden et projekt 
kan godkendes og dermed udføres. Enhver der lider tab i den forbindelse har ret til erstatning.  
 
Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen vedtage vand- og naturplanerne med 
udgangspunkt i de foreliggende udkast med de tilpasninger, der er åbenlyst nødvendige og 
hensigtsmæssige efter den allerede foretagne offentlige høring. Vandløbsindsatsen er som 
opfølgning på den offentlige høring, blevet justeret på dette grundlag.  
 
Indsatsen over for spærringer i vandløbene er justeret og prioriteret, så den omfatter 
spærringer i vandløb med stort natur-potentiale og med sigte på at opnå passage i større 
sammenhængende vandsystemer Forslag til justering med hensyn til fjernelse af udvalgte 
spærringer omfatter ca. 1.500 spærringer, hvilket er færre, end der var omfattet af udkast til 
vandplaner. 
 
Omkring usikkerheden om placering og omfanget af spærringer, har de lokale enheder i 
Naturstyrelsen på baggrund af de indsendte høringssvar justeret planerne, så de kendte 
spærringer er medtaget. 
 
De enkelte kommuner skal på baggrund af de i vandplanerne udpegede vandløbsstrækninger 
for fjernelse af spærringer, konkret vurdere, hvilke tiltag der er nødvendig for at opnå den 
ønskede miljøtilstand. Dvs. bl.a. vurdere om opstemninger konkret skal fjernes, eller om det 
på anden måde er muligt at sikre vandløbets kontinuitet, f.eks. ved etablering af omløbsstryg. 
I denne vurdering skal det sikres, at eventuelle kulturarvsmæssige interesser omkring den 
pågældende strækning tilgodeses.  
 
Kraftværksøer 
Tange Sø 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er modtaget i alt 22 høringssvar vedr. Tange Sø, Tangeværket og de fremtidige 
passageforhold i Gudenåen forbi Tangeværket og Tange Sø. Høringssvarene kommer fra én 
statslig myndighed, 4 kommuner, 3 virksomheder, 11 organisationer/grupper af organisationer 
og 3 privatpersoner. 
Høringssvarene omhandler primært Tange Sø's fremtid, muligheder og tidsplan for løsninger 
af passageforholdene ved Tangeværket, samt de kulturhistoriske, rekreative, biologiske og 
erhvervsmæssige forhold for området. 
Løsningsforslagene i høringssvarene spænder fra nedlæggelse af søen og genskabelse af den 
oprindelige Gudenå, over passageløsninger med korte og lange omløbsstryg, til en bevarelse 
af de i dag eksisterende forhold. 
 
Kulturarvsstyrelsen ønsker af kulturhistoriske hensyn Tangeværket, og dermed Tange Sø, 
bevaret i sin nuværende form, som et fuldt funktionsdygtigt vandkraftværk. 
 
Silkeborg, Favrskov, Randers og Viborg kommuner samt Gudenåkommiteen 
(sammenslutning af kommunalpolitikere fra kommuner i Gudenåens opland) ønsker en 
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afgørelse af spørgsmålet om faunapassage ved Tangeværket snarest, så det er afklaret når 
værkets koncession udløber i 2014. Det anbefales, at søen bevares i en form, der sikrer 
rekreative interesser for flest mulige borgere omkring søen, og at der etableres et langt 
omløbsstryg udenom Tange Sø. 
 
Gudenåsammenslutningen (sammenslutning af lokale lystfiskerforeninger langs Gudenåens 
nedre løb) og Ferskvandsfiskeriforeningen ønsker snarest en afgørelse af passageforholdene 
ved Tangeværket hurtigst muligt, og mener ikke der er behov for yderligere undersøgelser. 
Det anbefales at der som minimum etableres et langt omløbsstryg. 
 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker passageproblemet løst i indeværende planperiode 
og anbefaler at Tange Sø fjernes og Gudenåen genskabes i sit oprindelige leje, eller at der 
etableres et langt omløbsstryg udenom Tange Sø. Dog anbefaler DN's lokalkommite i 
Kjellerup at der etableres et kort omløbsstryg. 
 
Dansk Landbrug Midt-Østjylland påpeger, at et langt omløbsstryg udenom Tange Sø vil 
medføre forøget kvælstofudledning til Randers Fjord, og at dette ikke må resultere i større 
reduktionskrav til landbruget. 
 
Flere lokale foreninger i området, påpeger de mange rekreative interesser omkring Tange Sø 
og anbefaler opretholdelse af de nuværende forhold eller etablering af et kort omløbsstryg ved 
Tangeværket. 
 
Energimuseet og Gudenåcentralen ønsker de nuværende forhold bevaret, da det ellers vil 
betyde lukning af Tangeværket og Energimuseet og forringe de rekreative forhold, samt 
biologiske og geologiske værdier omkring søen betydeligt. 
 
Danmarks Center for Vildlaks ønsker passageproblemerne ved Tangeværket løst i 
indeværende planperiode, så der ikke gives koncessionsforlængelse til værket i 2014. Centret 
anbefaler, at søen fjernes og Gudenåen genskabes i sit oprindelige leje, eller at der etableres et 
langt omløbsstryg udenom Tange Sø. 
 
Lodsejersammenslutningen Vandløbslauget GST påpeger, at der er uklarhed om hvor 
"skellet" mellem Tange Sø og Gudenåen går. Det bør iflg. Regulativ fra 1926 og 1943 være 
ved Kongensbro Bro, men er i seneste regulativ flyttet 2.449 m nedstrøms. Det anbefales at 
strækningen fra Kongensbro Bro til Borre Å behandles sammen med resten af Tange Sø. 
 
En privatperson mener, at vandplanens tidsfristforlængelse for afklaring af passageforholdene 
ved Tangeværket er en tilsidesættelse af lov om udnyttelse af vandkraft i Gudenåen (lov nr. 
1533 af 19/12-2007), der forudsætter en varig løsning inden udgangen af 2010. 
 
To privatpersoner ønsker passageproblemet ved Tangeværket løst i indeværende planperiode. 
De anbefaler at søen fjernes og Gudenåen genskabes i sit oprindelige leje, eller at der 
etableres et langt omløbsstryg udenom Tange Sø. 
 
En privatperson ønsker Tange Sø bevaret i sin nuværende form, uden omløbsstryg. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Det forventes, at det bliver nødvendigt at forbedre de nuværende passageforhold for 
vandløbsfaunaen ved Tangeværket og Tange Sø. Der er for nuværende ikke fuld klarhed over, 
hvordan direktivets bestemmelser om passageforhold skal tolkes i forhold til vandkraftsøer. 
 
På denne baggrund udskydes indsatsen i forhold til evt. forbedring af kontinuiteten ved 
Tangeværket og Tange Sø, så den tidligst gennemføres i 2. planperiode (2015 - 2021), hvilket 
giver tid til teknisk afklaring og konsekvensvurdering og dialog samt afklaring i forhold til en 
EU-tolkning af begrebet ”kontinuitet”, herunder rammerne for anvendelsen af 
undtagelsesbestemmelser. 
 
Holstebro Vandkraftsø 
Sammenfatning af høringssvar 
Kulturarvsstyrelsen har med tilfredshed noteret sig, at strækningen af Storåen umiddelbart 
opstrøms Holstebro Vandkraftværk er kategoriseret som stærkt modificeret. Styrelsen 
opfordrer til at dette fastholdes og henstiller til, at opstemningen bevares, og at der tages 
særlige kulturhistoriske hensyn ved etablering/ændring af faunapassagen ved Holstebro 
Vandkraftværk. 
 
Herning og Holstebro kommuner er uforstående overfor, at der ikke i denne planperiode 
skabes kontinuitet for Storåen ved Holstebro Vandkraftværk. Kommunerne opfatter 
problemstillingen som identisk i forhold til den, der registreres ved andre opstemmede søer 
(møllesøer mv.). Holstebro Kommune påpeger ligeledes at Miljøministeriet allerede er 
informeret om et løsningsforslag fra kommunen for en lang omløbsføring, der løser 
kontinuitetsproblemet og skaber faunapassage. Dette oplæg til skitseprojekt er behandlet i 
Holstebro Byråd og tilsendt Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland primo 2009 med henblik på 
at forslaget kunne danne basis for et ”miljømilliard-projekt” for perioden 2010-2013. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund påpeger på vegne af Holstebro og Omegns Fiskeriforening, 
Lemvig og Omegns Sportsfiskerforening og Struer Kystfiskerforening, at opstemningen af 
Storåen ved Holstebro Vandkraftsø er menneskeskabt, og at søen i vandrammedirektivets 
forstand skal betragtes som et vandløb. Foreningen mener, at det er helt uforståeligt, at der 
ikke tages initiativ til løsning af passageproblemerne ved søen i indeværende planperiode. Der 
er forelagt konkrete udkast til en omløbsløsning (Holstebro kommune juli 2010) og en 
nedlæggelse af søen (Rambøll/Danmarks Sportsfiskerforbund november 2010), og der synes 
ikke at være faglige argumenter overhovedet for, at arbejdet med at skabe kontinuitet i 
vandløbet ikke straks går i gang.  
 
Hvis det fastholdes, at en permanent løsning af passageproblemerne udskydes, bør det i 
indeværende planperiode som et absolut minimum sikres, at det nuværende omløbsstryg ved 
Ringvejen i Holstebro bringes til at fungere optimalt. Dette indebærer, at det pålægges 
Nordvestforsyning A/S, der driver kraftværket, at sikre, at vandføringen i stryget er 3.000 
l/sek. året rundt, hvilket er den vandføring, stryget er dimensioneret til. Som det iflg. 
foreningen kan dokumenteres gennem registreringer af fangster i den fiskefælde, der findes 
ved stryget, er den nuværende vandføring på mellem 400 og 1.000 l/sek. helt utilstrækkelig til 
at sikre, at vandrefisk som laks, havørred og helt fuldt ud kan benytte stryget. Det bør 
endvidere sikres, at turbinedriften stoppes i de dele af året, hvor der sker nedtrækning af 
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lakse- og havørredsmolt gennem søen, dvs. i april og maj måned samt i september, da 
undersøgelser tyder på, at der sker et vist udtræk af smolt om efteråret. 
 
Grundejer Jørn Anker Lange har på vegne af en gruppe beboere omkring Holstebro 
Vandkraftsø fremsendt et ønske om, at det besluttes at bevare vandkraftværket og den 
tilhørende sø. Grundejerne mener ikke, at der er belæg for at udskyde beslutningen til en 
kommende planperiode, da der allerede forligger en tolkning af problematikken omkring 
vandkraftopstemmninger fra EU kommissionen. Grundejeren påpeger desuden, at søen og 
dens omgivelser udgør en stor rekreativ værdi for beboerne i Holstebro by, samt at 
vandkraftværket er velfungerende og leverer CO2 fri energi. 
 
Grundejerne foreslår den eksisterende passus vedrørende Holstebro Vandkraftværk erstattet 
med følgende ordlyd: 
”Holstebro Vandkraftsø og dens fri naturområder omkring denne udgør med søens bynære 
beliggenhed og dens muligheder for rosport og lystfiskeri et enestående rekreativt miljø for 
byens og omegnens befolkning. Holstebro Vandkraftsø har et velfungerende vandkraftværk 
med CO2 fri elproduktion. Vandkraftværket og Vandkraftsøen er af stor historisk værdi og 
bevaringsværdige for eftertiden. Der er uden om vandkraftværket etableret et velfungerende 
stryg, der giver fri passage mellem Vandkraftsøen og Storåen. Ovennævnte danner grundlag 
for beslutningen om at bevare Vandkraftværket og Vandkraftsøen uændret, dog med 
mulighed for eventuelle forbedringer af stryget, hvis fremtidige undersøgelser af 
passageforholdene skulle begrunde dette.” 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det forventes, at det bliver nødvendigt at forbedre de nuværende passageforhold for 
vandløbsfaunaen ved Holstebro Vandkraftsø. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke fuld 
klarhed over, hvordan vandrammedirektivets bestemmelser om passageforhold skal tolkes i 
forhold til vandkraftsøer, og i hvilket omfang der hermed vil være behov for at iværksætte 
større anlægsprojekter.  
 
På denne baggrund udskydes indsatsen i forhold til forbedring af kontinuiteten ved Holstebro 
Vandkraftsø, så den tidligst gennemføres i 2. planperiode (2015-2021), hvilket giver tid til 
teknisk afklaring og konsekvensvurdering og dialog samt afklaring i forhold til en EU-
tolkning af begrebet ”kontinuitet”, herunder rammerne for anvendelsen af 
undtagelsesbestemmelser. 
   
Kulturhistoriske hensyn ved fjernelse af spærringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Kulturarvsstyrelsen henstiller bl.a. at der tages særlige kultuhistoriske hensyn ved 
etablering/ændring af passageløsninger ved de 2 opstemninger ved Skjern Å Elværkssø og 
MES Sø. Styrelsen henstiller ligeledes til, at opstemningen i Bundsbæk Møllebæk bevares, og 
at møllesøen udpeges som stærkt modificeret vandområde. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det forventes at det bliver nødvendigt at forbedre de nuværende passageforhold for 
vandløbsfaunaen ved Skjern Å Elværkssø og MES Sø. Der er dog på nuværende tidspunkt 
ikke fuld klarhed over, hvordan vandrammedirektivets bestemmelser om passageforhold skal 
tolkes i forhold til vandkraftsøer, og i hvilket omfang der hermed vil være behov for at 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 164

iværksætte større anlægsprojekter, hvorfor indsatsen er udskudt i denne planperiode. Ved 
udformningen af et evt. kommende passageprojekt, skal det sikres at kulturhistoriske hensyn 
tilgodeses.  
 
Bundsbæk Møllesø udpeges som stærkt modificeret vandområde. Opstemningen ved 
Bundsbæk Mølle er undtaget for indsats, med begrundelse i en afvejning af miljøgevinst og 
kulturhistoriske hensyn. 
   
2.6.9 Åbning af rørlagte vandløb 
Der er i alt modtaget 323 høringssvar vedrørende åbning af rørlagte vandløb, der skal 
anvendes som virkemiddel til at opnå kontinuitet i vandløb samt forbedre vandløbets fysiske 
forhold.  
 
Høringssvarene kommer fra følgende kommuner: Assens, Langeland, Guldborgsund, Morsø, 
Fredericia, Nordfyns, Odder, Køge, Kalundborg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Skive, Stevns, 
Frederikshavn, Tønder, Randers, Lejre, Odsherred, Middelfart, Thisted, Furesø, Billund, 
Struer, Rebild, Næstved, Jammerbugt, Roskilde, Vesthimmerlands, Aalborg, Slagelse, 
Kerteminde, Ringkøbing-Skjern, Horsens, Holbæk og Viborg.  
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedrørende dette emne: Landbrug 
& Fødevarer, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Nordsjællands Landboforening, 
Landboorganisationer i Syddanmark, Dansk Skovforening, Bæredygtigt Landbrug, Danmarks 
Sportsfiskerforbund, Patriotisk Selskab, LRØ, Hobro Sportsfiskerforening, Landbo Thy, 
Heden og Fjorden, Centrovice, Samsø Landboforening, Holbæk Ålav, Lodsejerlauget ved 
Lerkenfeld Å, Gruppen ved Syv Bæk, Ramsø, Karby Borgerforening, Morud 
Lystfiskerforening, Sydvestjydsk Sportsfisker Forening, DTU Aqua, Bornholms Landbrug, 
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Landboforeningen Gefion, 
Vandløbslauget for Landbækken, Gøttrup-Klim Landvindingslag, Danmarks 
Naturfredningsforening, Lemvigegnens Landboforening, Lokalhistorisk Forening for Tølløse 
Egnen, Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Viborg Sportsfiskerforening og 
Samsø Landboforening. Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 127 
enkeltpersoner.  
 
Sammenfatning af høringssvar 
Flere landboorganisationer og private lodsejere finder, at genåbning af rørlagte vandløb på 
landbrugsarealer vil medføre forringelse af arealernes dyrkningsværdi, da de vil blive opdelt i 
mindre dele, som vil besværliggøre dyrkning på dem. Flere ønsker, at der laves en 
konsekvensvurdering af den foreslåede restaurering for de arealer, der støder op til den 
udpegede strækning. 
   
Kommuner og Landboorganisationer finder at genåbning af rørlagte vandløb under 
ejendomme og andre tekniske anlæg, vil have meget store omkostninger og i mange tilfælde 
umulige at gennemføre. Nogle af rørlægningerne vil være vanskelige at fjerne, eller det vil 
være forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger at fjerne disse rørføringer, hvorfor 
de bør udtages af indsatsen.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er forudsat i den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale, at de enkelte indsatser skal ske 
omkostningseffektivt, dvs. der skal opnås mest miljø for pengene. Regeringen har videreført 
den økonomiske ramme for vandløbsindsatsen, som er fastlagt af den tidligere regering. 
Staten prioriterer indsatsen og sikrer, at der ikke gives tilsagn om igangsættelse af flere 
projekter, end der er afsat bevilling til.  
 
Det er kommunerne som vandløbsmyndighed, der, på baggrund af de i vandplanerne 
udpegede vandløbsstrækninger for åbning af rørlagte vandløb, konkret vurderer, hvordan 
indsatsen skal udføres mhp. opnåelse af den ønskede miljøtilstand. Herunder vurderer om det 
åbne vandløb kan placeres mere hensigtsmæssigt, end hvor den eksisterende rørlægning er 
beliggende.  
 
Åbning af rørlagte vandløb er omfattet af vandløbslovens bestemmelser om 
vandløbsregulering/vandløbsrestaurering, hvor der skal udarbejdes konkrete projektforslag og 
konsekvensvurderinger, inden et projekt kan godkendes og dermed udføres. Enhver der lider 
tab i den forbindelse har ret til erstatning 
 
Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen vedtage vand- og naturplanerne med 
udgangspunkt i de foreliggende udkast med de tilpasninger, der er åbenlyst nødvendige og 
hensigtsmæssige efter den allerede foretagne offentlige høring. Vandløbsindsatsen er som 
opfølgning på den offentlige høring, blevet justeret på dette grundlag.  
 
Høringen har vist at visse af de udpegede vandløbsstrækninger er i bedre kvalitet end først antaget, 
og samtidig har ny viden vist, at der er behov for en indsats i visse andre vandløb end først antaget. 
Der har endvidere vist sig behov for at gennemføre en national ensretning af kriterier for 
udpegning af hvilke vandløb, der er omfattede af vandplanlægningen i første planperiode, da de 
kriterier de tidligere amter har lagt til grund, var uensartede, og endelig har visse vandløb, som var 
udpeget som naturlige, vist sig at være kunstige. Der er samtidig sket en yderligere målretning af 
indsatsen til de vandløb, hvor der størst naturpotentiale.   
 
Justering af indsatsniveauet er gennemført på baggrund af ovenstående. Justering med hensyn 
til åbning af rørlagte vandløbsstrækninger omfatter cirka 200 km, hvilket er mindre end der 
var omfattet af udkast til vandplaner 
  
2.6.10 Generelle virkemidler 
Der er i alt modtaget 10 høringssvar vedr. generelle virkemidler. De kommer fra 
Mariagerfjord Kommune samt landbrugsorganisationerne: Landbrug og Fødevarer; 
Bæredygtigt Landbrug, Dansk Landbrug Midtjylland-Øst, Landboorganisationerne i 
Sydjylland, Økologisk Landsforening. Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne 
fra 4 lodsejere.  
 
Høringssvarene omhandler virkemidlerne: Teknisk justering af normsystemet for kvælstof, 
forbud mod visse former for jordbearbejdning i efteråret forud for forårssåede afgrøder, 
Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder og efterafgrøder i stedet for 
vintergrønne marker. 
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Ændring af normsystemet 
Sammenfatning af høringssvar 
Hidtil har landbrugserhvervet kunne gøre brug af den kvælstofmængde, der ellers blev 
tilovers, når landbrugsarealer blev inddraget til byer, veje mv. Denne mulighed for at tilføre 
mere kvælstof pr. arealenhed ophører med dette virkemiddel. Landbrug og Fødevarer anfører, 
at dette betyder at en ellers forventet normstigning på 0,4 % om året kunne være overdraget til 
det øvrige dyrkede land. Denne fastlåsning af kvælstofkvoten vil betyde, at landbruget vil få 
sværere og sværere ved at udnytte den genetiske fremgang i udbyttepotentiale, som nye 
plantesorter bringer med sig. Landbrug og Fødevarer vurderer, at virkemidlet på sigt vil koste 
erhvervet cirka 200 millioner kroner årligt i tabt merindtjening. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For så vidt angår den tekniske ændring af normsystemet, har det hidtil været vurderingen, at 
der ikke var økonomiske konsekvenser.  
 
Forbud mod visse former for jordbearbejdning i efteråret forud for forårssåede 
afgrøder samt forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder. 
Sammenfatning af høringssvar 
Dansk Landbrug Midtjylland-Øst (DLMØ) finder, at virkemidlet ”forbud mod 
jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder fra høst af forfrugt til den 1. november på 
lerjord og 1. februar på sandjord” vil betyde dårligere og mere usikker etablering af småfrøede 
grønsagsarter med heraf lavere udbytter til følge samt, at grubning af plantagespor til 
udplantning af æbler ikke mere er tilladt. DLMØ ønsker, at specialafgrøder og plantager 
fritages for virkemidlet på samme måde, som kartofler er blevet det.  
 
Landboorganisationerne i Syd- og Sønderjylland finder, at mange af de sydøstjyske kvægbrug 
er lokaliseret på lerjorde, og her er det almindeligt at så vinterhvede efter en 2. års 
slætgræsmark i sædskiftet. Denne mulighed forsvinder, når fodergræsset tidligst må 
jordbearbejdes 1. februar, og det er nødvendigt at dyrke en vårsæd, som giver et væsentligt 
lavere udbytte end vinterhvede. Landboorganisationerne i Syd- og Sønderjylland finder 
således, at forbuddet mod omlægning af fodergræs i perioden 1. juni til 1. februar og 
omkostningerne herved (tab i udbytte) bæres af relativt få kvægbrug på især lerjorde og 
foreslår, at virkemidlet fjernes. Som kompensation herfor kan der evt. stilles krav om 
mellemafgrøder eller efterafgrøder efter vinterhveden på arealet i år 1 efter ompløjningen. 
 
Økologisk Landsforening påpeger, at hvis det økologiske landbrug skal dyrke raps, er det 
nødvendigt at kunne placere den efter kløvergræs. Det er den eneste mulighed for at have 
tilstrækkelig kvælstof i det økologiske sædskifte til at dyrke raps. Generelt udnytter 
økologiske planteavlere kun mellem ½ og 2/3 af deres kvælstofkvote. Dvs. det er vanskeligt 
at sikre det nødvendige kvælstof til at dyrke raps i det økologiske sædskifte. Det økologiske 
landbrug arbejder hen imod en udfasning af anvendelsen af konventionel husdyrgødning. 
Mulighederne for at dyrke raps vil herefter blive endnu sværere, hvis det ikke er tilladt at 
etablere raps efter fodergræs. 
 
Lodsejer Kai Skou-Hansen mener, at som følge af lovændringerne i forbindelse med den 
tidligere regerings Grøn Vækst-aftale, er det ikke længere muligt at lade vinterhvede 
efterfølge kløvergræs. Ifølge beregninger fra Videncenter for Landbrug vil det medføre en 
forringet indkomst på ca. 2.000 kr. pr. ha pr. år.  
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Valdekilde Gods påpeger, at forbuddene vil betyde mere forårsbearbejdning af jorder med 
større risiko for udtørring, mindre udbytte og dermed mindre N optagelse/-fjernelse. Når 
perioden for jordbearbejdning mindskes medfører det øget behov for maskininvesteringer 
(større kapacitet). Når ukrudtsbekæmpelsen ikke kan gennemføres rettidigt, øges behovet for 
jordbearbejdning på andet tidspunkt alternativt øget indsats med herbicider med heraf afledte 
negative miljøkonsekvenser. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Angående de fremsendte dyrkningsrelaterede og -faglige problemstillinger som følge af 
virkemidlernes implementering, skal Naturstyrelsen bemærke, at de to virkemidler er 
implementeret med ”Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække” (§ 18) 
og udmøntet med ”Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække 
i planperioden 2010/2011”, gældende fra 1. august 2010 (§ 36 og § 37). Lov og 
bekendtgørelse hører under Fødevareministeriets ressort, og bekendtgørelsen sendes årligt i 
høring forud for en ny planperiode.  
 
Vintergrønne marker ej længere muligt alternativ til efterafgrøder 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer anfører, at tabet af muligheden for at erstatte efterafgrøder med andre 
vintergrønne marker, herunder vinterhvede, vil ramme mange bedrifter hårdt økonomisk, især 
svinebrug og kyllingefarme på lerjord eller jordtyper, hvor der er stor udbytteforskel på 
vinterhvede og vårsæd. Når der ikke kan dyrkes vintergrønne marker i stedet for efterafgrøder 
vil det nødvendiggøre et sædskifte med mere vårsæd og dermed et lavere udbytte.  
Landbrug & Fødevarer finder det dog samtidig positivt, at der inden for lovens rammer er 
mulighed for at skifte efterafgrødekravet ud med alternativer til efterafgrøderne. Dog finder 
Landbrug & Fødevarer, at de valgte alternativer er for få og de benyttede 
omregningsfaktorerne for pessimistiske. Landbrug & Fødevarer ønsker flere alternativer. 
Generelt opfordrer L&F til, at hele regelsættet om efterafgrøder gentænkes. 
 
Lodsejerne Valdemar Bogh og Torben Qvist Hansen angiver, at når vintergrønne marker ikke 
længere kan erstatte efterafgrøder, begrænses deres råderet over jorden, da jorden bedst er 
egnet til vintersæd. Det økonomiske tab, beregnet til 2.900 kr. per hektar per år af 
Videnscenter for Landbrug, er ude af proportion med miljøeffekten.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ændringen indgår som del af den tidligere regerings aftale om Grøn Vækst og baggrunden for 
ophør af mulighed for at erstatte etablering af efterafgrøder med udlægning af vintergrønne 
marker er, at efterafgrøder har en større effekt end vintergrønne marker i forhold til at 
reducere kvælstofudvaskningen til vandmiljøet.  For at sikre jordbrugsvirksomhederne størst 
mulig fleksibilitet er der samtidig åbnet for andre alternative til erstatning af efterafgrøder, jf. 
§ 18. stk 1 i lovbekendtgørelse 757 af 29. juni 2009 (Lov om jordbrugets anvendelse af 
gødning og om plantedække).  
 
En række alternativer er implementeret med Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af 
gødning og om plantedække for planperioden 2010/2011”, gældende fra 1. august 2010 (§ 34 
og § 35) og omfatter: Reduktion af kvælstofkvote, udlægning af mellemafgrøder som 
erstatning for efterafgrøder, udlægning af efterafgrøder hos anden jordbrugsvirksomhed, 
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etablering af flerårige energiafgrøder og forbrænding af fiberfraktion af forarbejdet 
husdyrgødning.  
 
Under- eller overopfyldelse af målsætning 
Sammenfatning af høringssvar 
Mariagerfjord Kommune bemærker til de generelle landbrugsrelaterede virkemidler 
(randzoner, efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker, ændret jordbearbejdning), at for et 
relativt lille opland som Mariager Fjord og i særdeleshed for de enkelte søoplande, kan de 
benyttede beregningsmetoder med et generelt landsdækkende tal for den samlede effekt af de 
generelle virkemidler medføre en under- eller overopfyldelse af målet i det enkelte opland.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Angående risikoen for under- eller overopfyldelse af målet i det enkelte opland i mindre 
oplande og især i enkelt sø-oplande, skal Naturstyrelsen fremhæve, at der for de fleste 
kystoplande skal ske en yderligere målrettet indsats ud over den generelle indsats. Den 
generelle indsats er således kun en del af indsatskravet for at nå målopfyldelse.  
 
Enhedspris på generelle virkemidler 
Sammenfatning af høringssvar 
Foreningen Bæredygtigt Landbrug finder, at vandplanernes brug af samme enhedspris på de 
generelle virkemidler ikke syntes at være fagligt korrekt, idet det vil give væsentlige 
driftsmæssige forskelle i omkostninger og ulemper ved de forskellige virkemidler. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De generelle kvælstofvirkemidler omfatter virkemidler, der implementeres generelt i hele 
landet uafhængig af oplandstype. Fordelingen er foretaget ved, at den samlede effekt af de 
generelle virkemidler vægtes procentvis ens i forhold til belastningen, inden for alle oplande. 
Enhedsomkostningen for virkemidlerne fås ved at sætte de samlede omkostninger i forhold til 
den samlede effekt, som også indgår i den tidligere regerings aftale om Grøn Vækst. 
 
2.6.11 Markvanding 
Der er i alt modtaget 34 høringssvar om markvanding. De kommer fra følgende kommuner: 
Herning, Hjørring, Morsø, Norddjurs, Silkeborg, Skive, Tønder, Vejle, Viborg, Aabenraa og 
Aalborg. 
 
Desuden har følgende organisationer sendt høringssvar: Danmarks Naturfredningsforening, 
Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, 
Familielandbruget VEST-Jylland, Nordjysk Landbrug, Landboforeningen Midtjylland, 
Landboforeningen Limfjord, Landboforeningen Midt/Vest, Vandløbslauget for Røjenkjær 
Bæk, Dansk Gartneri, Vestjysk Landboforening, Mølleåens Golfklub og Varpelev Tomater. 
 
Endelig har en samlet gruppe af 9 privatpersoner sendt høringssvar. 
 
Sammenfatning af høringssvar  
Norddjurs Kommune, Vejle Kommune, Tønder Kommune, Dansk Gartneri, Vestjysk 
Landboforening, Mølleåens Golfklub og Varpelev Tomater vil trods fristforlængelse på kravet 
om at reducere erhvervsvanding alligevel på dette tidspunkt gerne påpege, at erhvervsvanding 
er en forudsætning for en lang række erhvervsvandere på lignende måde som for andre 
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erhvervsformål. Herunder er der gjort indsigelser mod kraftige reduktioner af indvindingen på 
Sjælland. Det bør præciseres, at markvandinger eller afledte effekter heraf ikke er omfattet af 
indsatserne i første planperiode. Omfanget af evt. øget udvaskning fra udtørrede afgrøder som 
følge af manglende vanding bør undersøges og indregnes i den fremtidige 
næringsstofbelastning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Prioriteringen af vandindvindingen i områder med utilstrækkelige ressourcer er givet af 
retningslinjen herom i vandplanerne. Som følge af de indkomne høringssvar er retningslinjen 
justeret, jf. kapitel 2.12, hvilket tilgodeser de vandforsyninger, hvortil der stilles krav om 
drikkevandskvalitet (herunder vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder): 
 
Hvis der er behov for en bedre hydrologi i vandløb, er det op til kommunerne i deres 
handleplaner og efterfølgende indvindingstilladelser at udmønte miljømålene ved valg af 
tilstrækkelige virkemidler. Der vil ikke være indsatser i forhold til markvanding i 
indeværende vandplanperiode – der henvises i øvrigt til arbejdspapiret fra arbejdsgruppen om 
markvanding. På den baggrund forventes der ikke øget udvaskning på grund af udtørrede 
afgrøder som følge af manglende vanding. 
 
Forvaltningsredskab til indvindingstilladelser til markvanding 
Sammenfatning af høringssvar  
Herning Kommune, Hjørring Kommune, Morsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skive 
Kommune, Vejle Kommune, Viborg Kommune, Aalborg Kommune, Vandløbslauget for 
Røjenkjær Bæk, Danmarks Naturfredningsforening, Holstebro Struer Landboforening, 
Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening og Familielandbruget VEST-Jylland, 
Nordjysk Landbrug, Landboforeningen Midtjylland, Landboforeningen Limfjord og 
Landboforeningen Midt/Vest og en gruppe af 9 privatpersoner peger på et behov for et 
forvaltningsredskab til behandling af markvandingstilladelser. 
 
Sammenfattende bemærkes det omkring markvanding, at med det foreliggende udkast i 
Vandplanerne, er der lagt op til, at det skal være bindende kravværdier, der ikke kan fraviges, 
når der er tale om vandindvinding til markvanding. Kravværdier til vandføring bør fastsættes 
ud fra en faglig helhedsvurdering af hvilken vandføring, der er nødvendig for at opnå god 
tilstand for de biologiske kvalitetselementer – og ikke ud fra faste, administrative værdier. Der 
bør gives adgang til et fælles beregningsværktøj til beregning af grundvandsdannelse og 
påvirkningsberegninger. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Ofte vil der ikke være foretaget målinger af vandføringen i vandløb, inden indvindingen 
starter. Derfor vil den upåvirkede tilstand i pågældende vandløb ikke være kendt. Til at 
estimere vandføringen i den upåvirkede tilstand kan en hydrogeologisk model anvendes.  
 
Samme hydrogeologiske model kan bruges til fordeling af vandressourcerne under 
hensyntagen til opfyldelse af miljømålene og kan samtidig benyttes til at dosere virkemidlerne 
relateret til grundvand. På Sjælland har Den ny DK-model været anvendt til vurdere 
påvirkningerne af vandløbenes vandføring. Det skal holdes for øje, at hydrogeologiske 
modeller altid vil indeholde en vis usikkerhed, men det vurderes, at modelleringen kan 
anvendes til screening af påvirkning af vandføring. 
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Det vil være de færreste myndigheder, der vil være bemandet til inden for egne rammer at 
udføre eller køre modelkørsler med den hydrogeologiske model. Ydelsen kan tilkøbes hos de 
rådgivende konsulentfirmaer, men Kommunernes Landsforening er i gang med at vurdere, om 
der kan distribueres et webbaseret værktøj, der kan bruges forvaltningsmæssigt ved 
meddelelse af indvindingstilladelser. 
 
2.6.12 Kvoteordning    
Der er i alt modtaget 4 høringssvar af mere generel karakter vedrørende kvælstofkvoter 
omfattende de manglende 10.000 tons kvælstof fra Grøn Vækst aftalerne. De kommer fra 
Faaborg-Midtfyn og Slagelse kommuner, Gudenåkomiteen og fra organisationen Landbrug og 
Fødevarer. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Faaborg-Midtfyn og Slagelse kommuner finder det uheldigt, at det ikke er muligt at 
kommentere den kvælstofindsats, der ligger ud over reduktionen på 9.000 tons. Slagelse 
Kommune forventer, at der kommer en ny høring af de fremadrettede krav til 
kvælstofreduktion, inden de vedtages. 
 
Landbrug og Fødevarer anfører, at en evt. reguleringsmodel baseret på kvoter ikke må lægges 
oven på den eksisterende regulering via generelle virkemidler, men at den eksisterende 
samlede regulering skal inddrages i en eventuel kvotemodel, således at der bliver tale om et 
samlet nyt effektivt reguleringsregime. Miljømålene skal opnås gennem målrettede løsninger 
med størst mulig lokal metodefrihed til valg af virkemidler med størst omkostningseffektivitet 
i det konkrete område. 
 
Gudenåkomiteen savner en tidsplan for afklaring af virkemidler til gennemførelse af den 
manglende kvælstofindsats. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er, baseret på sikker viden, opgjort et samlet behov for at reducere udledningen af 
kvælstof med ca. 19.000 tons på landsplan. Med vandplanerne er der fastlagt indsatser, som 
frem mod 2015 reducerer udledningen med samlet ca. 9.000 tons. Den resterende, nødvendige 
indsats for at reducere kvælstofudledningen vil blive fastlagt på baggrund af blandt andet 
rapporteringen fra kvælstofudvalget og forslag fra regeringens natur- og 
landbrugskommission. 
 
2.6.13 Sørestaurering 
Der er i alt modtaget 22 høringssvar vedr. sørestaurering. De kommer fra flg. kommuner: 
Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Silkeborg, Randers, Viborg, Haderslev, Langeland, Assens, 
Svendborg, Rudersdal, Kolding og Furesø kommuner. Desuden har Gudenåkomitéen, der 
repræsenterer 7 kommuner i oplandet til Randers Fjord, indsendt høringssvar. 
 
Derudover har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Det Økologiske 
Råd, Danmarks Naturfredningsforening v/DN Samråd Nordjylland, Danmarks 
Naturfredningsforening v/DN Halsnæs, Danmarks Naturfredningsforening v/DN Aarhus, 
Odder, Horsens og Hedensted, Morud Lystfiskerforening, Patriotisk Selskab samt én 
privatperson.  
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Anvendelse af sørestaurering og alternativer til de anvendte metoder 
Sammenfatning af høringssvar 
Gudenåkomitéen, herunder også Silkeborg og Viborg kommuner mener, at de hidtidige 
erfaringer med sørestaurering har vist, at de oftest anvendte metoder som opfiskning, iltning 
og aluminium tilsætning ikke er tilstrækkelige til at opnå varige forbedringer, og at det ofte vil 
være nødvendigt at gentage indgrebene, hvilket medfører varige udgifter for den ansvarlige 
myndighed. Ikast-Brande Kommune og DN for Aarhus, Odder, Horsens og Hedensted mener 
ikke, det er sandsynligt, at der opnås varige forbedringer i miljøtilstanden med opfiskning af 
fredfisk og iltning. 
 
Silkeborg, Herning, Holstebro, Viborg, Ikast-Brande og Haderslev kommuner, 
Gudenåkomitéen og Morud Lystfiskerforening er enten betænkelige ved eller mener ikke at 
anvendelse af aluminium er en brugbar metode til fosforfjernelse i forbindelse med 
sørestaurering, og flere af dem mener, at aluminium kan have en potentiel giftvirkning. 
Herning og Holstebro kommuner foreslår i stedet at anvende fjernelse af fosforholdigt 
sediment fra søbunden, hvor dette er muligt. Gudenåkomitéen herunder også Silkeborg og 
Viborg kommuner finder ikke, at sedimentfjernelse er realistisk, fordi det er meget 
omkostningstungt at fjerne og deponere sedimentet. Haderslev kommune mener, at der bør 
foreligge grundige forundersøgelser af de fysisk/kemiske og biologiske forhold i søerne før 
der tilsættes aluminium til sø. Assens Kommune foreslår, at man som alternativ til aluminium 
kan bruge Phoslock, som er et fosfatbindende lermineral. 
 
Danmarks Naturfredningsforening Samråd for Nordjylland finder, at man ved at anvende 
sørestaurering hurtigere vil opnå en bedre vandkvalitet i de søer, hvor belastningen har nået et 
acceptabelt niveau.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Kriterierne for anvendelse af sørestaurering er sideløbende med den offentlige høring blevet 
vurderet af en arbejdsgruppe. På baggrund af gruppens konklusioner er der i vandplanerne 
langt nye kriterier til grund for valget af søer, der egner sig til sørestaurering. Dermed er den 
betænkelighed ved de tidligere foreslåede kriterier, som er kommet til udtryk under høringen 
af vandplanforslagene, imødekommet. 
 
Indsatsen overfor ekstern belastning 
Sammenfatning af høringssvar 
I stedet for at fokusere på sørestaurering som virkemiddel ønsker Gudenåkomitéen, Silkeborg 
og Viborg kommuner, at der i højere grad fokuseres på nedbringelse af den eksterne 
belastning. Samtidig efterlyser de dokumentation for, om det er den interne belastning i form 
af frigivelse af fosfor fra søbunden om sommeren, eller det er den eksterne tilførsel, der udgør 
problemet. 
 
Helsingør Kommune mener at der skal være styr på den eksterne belastning, inden der 
foretages indsats over for den interne belastning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
En vigtig forudsætning for, at der kan igangsættes sørestaurering er, at indsatsen overfor den 
eksterne tilførsel er gennemført. Ved anvendelse af fosforfældning skal det endvidere være 
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veldokumenteret, at det er den interne tilførsel, der er problemet. Inden en restaurering 
iværksættes skal en forundersøgelse sandsynliggøre, at de opstillede kriterier for restaurering 
er opfyldt, herunder om belastningen er sikret nedbragt tilstrækkeligt til efterfølgende at opnå 
målopfyldelse. 
 
Konkrete forslag til sørestaureringsprojekter 
Sammenfatning af høringssvar 
Furesø, Svendborg, Assens og Langeland kommuner og DN Halsnæs samt en privat person 
undrer sig over, at der ikke er foreslået sørestaurering i denne planperiode i forskellige søer, 
eksempelvis Furesø og Arresø, da de mener, at der allerede eksisterer tilstrækkelig med viden 
til at kunne iværksætte denne.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er ikke planlagt sørestaurering i Furesø og Arresø. I begge tilfælde skyldes det, at der 
først skal ske en indsats overfor den eksterne fosfortilførsel. For engsøerne beliggende i 
oplandet til Arresø er datagrundlaget så mangelfuldt, at restaurering ikke kan anvendes. 
Generelt er det de foreslåede kriterier og retningslinjer udarbejdet af arbejdsgruppen for 
sørestaurering, jf. http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Proces-
milepael/Arbejdsgrupper/, som er afgørende for i hvilke søer, der gennemføres en 
restaurering. 
 
Hvor restaurering ikke iværksættes kan søers dårlige tilstand påvirke nedstrøms liggende 
vandområder som vandløb eller andre søer. Dette er imidlertid en følge af, at der går et stykke 
tid fra belastningen af en sø er nedbragt og til god økologisk tilstand opnås. 
Vandrammedirektivet og miljømålsloven tillader, at der bliver en udskydelse af tidsfristen for 
målopfyldelse af denne årsag. 
 
Finansiering af sørestaurering 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstebro Kommune har spørgsmål til, efter hvilke principper finansieringen skal ske. 
Derudover mener de ikke, at de midler, der er afsat i virkemiddelkataloget til sørestaurering, 
dækker de reelle omkostninger. Furesø Kommune forventer, at staten fortsat bidrager med 
finansieringen af restaureringen af Furesø. Assens Kommune mener, at det er nødvendigt at 
gentage behandlingen af søer med enten aluminium eller phoslock efter nogle år – det er der 
efter kommunens vurdering ikke afsat ressourcer til. 
 
Rudersdal Kommune anfører, at restaurering er prissat urealistisk lavt og opfordrer til, at 
økonomien revurderes. Det er endvidere kommunens holdning, at sørestaureringsindsatser bør 
finansieres via en landsdækkende, statsfinansieret pulje, hvor der kan søges midler til de 
konkrete indsatser. 
 
Patriotisk Selskab mener, der skal ske en vurdering af, om de udgifter, der er til 
sørestaurering, er rimelige i forhold til at nå målopfyldelse.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De midler, der er afsat til sørestaurering, og som fremgår af virkemiddelkataloget, er baseret 
på beregninger foretaget ud fra den tilgængelige faglige viden, herunder faglige rapporter og 
beregninger i rapporten ”Enhedsomkostninger og forureningsbegrænsning ved forskellige 
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miljøforanstaltninger - katalog til brug for overordnede tekniske og økonomiske vurderinger i 
forbindelse med Vandrammedirektivet” udarbejdet af Miljøstyrelsen i 2006. Kataloget kan ses 
på: http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/2770DB2D-0919-404E-9AD1-
0F58AC16B074/0/KatalogVandrammedir.DOC. På baggrund af erfaringstal fra Syddansk 
Universitet vurderes det endvidere, at den økonomi, der er opgjort vedr. sørestaurering ved 
fældning med aluminium, dækker de faktiske udgifter til denne behandling. Samlet vurderet 
kan den ramme, der i den tidligere regerings Grøn Vækst er afsat til sørestaurering i 2011-
2015, rumme udgifterne til de sørestaureringsprojekter, der fremgår af vandplanerne. 
Midlerne til finansiering af sørestaurering vil blive fordelt efter de almindelige DUT-
principper. 
  
2.6.14 Spildevandsrensning i det åbne land 
Der er i alt indkommet 22 høringssvar vedrørende virkemidler for spildevandsrensning i det 
åbne land. De kommer fra følgende kommuner: Fredericia, Middelfart, Silkeborg, Tønder, 
Bornholm, Mariagerfjord, Furesø, Slagelse, Glostrup, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Herlev, 
Roskilde, Lolland, Vejle og Egedal samt Gudenåkomiteen  
 
Desuden har følgende organisationer og forsyningsselskaber indsendt høringssvar vedr. dette 
emne: DN, Vejle Spildevand, Lyngby-Taarbæk Forsyning, Bornholms Landbrug samt fra 
Otto Gasmann. 
 
Sammenfatninger af høringssvar 
Fredericia Kommune og Middelfart Kommune tvivler på, at indsatsen overfor 
enkeltejendomme er den mest omkostningseffektive indsats, når det gælder nedbringelse af 
næringssalte, mens Silkeborg Kommune mener, at der kan fjernes væsentlige mængder af 
fosfor og miljøfarlige forurenende stoffer i forhold til prisen ved i højere grad at lægge vægt 
på spildevandsrensning i det åbne land. 
 
Tønder Kommune mener, at kloakering bør indgå som et virkemiddel for den spredte 
bebyggelse, og at forsyningsselskaberne bør kompenseres for de ekstra udgifter, der måtte 
være i den forbindelse. 
 
Bornholms Kommune og Bornholms Landbrug anfører, at der for de udpegede ejendomme 
ikke er vundet ret meget ved at etablere nye anlæg med højere renseklasse, og 
kosteffektiviteten vil derfor blive væsentligt mindre end forudsat i planen. En stor del af 
ejendommene ligger perifert i oplandene og udleder spildevand til smågrøfter og dræn, der er 
tørre en stor del af året. Spildevandet siver derfor i praksis ned i undergrunden i stedet for at 
løbe ud til en overfladerecipient. Den reelle renseklasse (rensningen af spildevandet fra 
ejendommene) er derfor bedre end det, der umiddelbart fremgår af BBR. 
 
Ifølge Bornholm kommunen, har Naturstyrelsen Roskilde på et møde om vandplanen i januar 
2011 udmeldt, at det væsentlige ikke er, at alle de udpegede ejendomme får forbedret 
spildevandsrensningen, men snarere at vandløbskvaliteten forbedres ved indsats over for de 
ejendomme, der påviseligt forurener vandløbene, jfr. § 27 i spildevandsbekendtgørelsen, BEK 
nr. 1448 af 11/12/2007.  
 
Vejle Spildevandsforsyning bemærker, at en stor del af oplandet i Vejle kommune, der i 
vandplanen er udpeget med krav om forbedret spildevandsrensning, ligger i områder med 
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særlig drikkevandsinteresse og i nitratfølsomme områder. Spildevandsforsyningen mener, at 
geologien i dette opland vil betyde at hovedparten af de ejendomme, der møder kravet om 
forbedret spildevandsrensning, vil ønske at nedsive spildevandet i jorden og dermed til 
grundvandet. Spildevandsforsyningen spørger, om Vejle Kommune på denne baggrund kan 
meddele tilladelse til, at der etableres nedsivningsanlæg i disse særligt følsomme områder?  
 
Mariagerfjord Kommune finder, at oplandsgrænserne for krav til bedre spildevandsrensning i 
det åbne land bør være vejledende og kunne justeres i forbindelse med detailkortlægningen. 
 
Egedal Kommune finder, at der i oplandet til en nyetableret sø, skal ske en udpegning til 
renseklasse SOP.  
 
Ifølge Rudersdal Kommune har Naturstyrelsen i forbindelse med ændringen af 
afløbskodelisterne i BBR på forespørgsel fra Rudersdal Kommune oplyst, at ældre mekaniske 
anlæg uden kommunal nedsivningstilladelse, dvs. anlæg etableret før Miljølovens 
ikrafttræden 1. oktober 1974, skal registreres med en afløbskode svarende til anlæg, som ikke 
overholder hverken renseklasse SOP, SO, OP eller O. Rudersdal Kommune mener, at dette vil 
have store konsekvenser, idet over halvdelen af de ca. 220 nedsivningsanlæg i Rudersdal 
Kommune er af denne type, og kommunen mener derfor, det er vigtigt at få dette spørgsmål 
afklaret, inden der foretages rettelser i BBR. 
 
Lolland Kommune bemærker, at den konkrete dokumentation for manglende målopfyldelse, i 
henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 27 stk. 1 litra 3, vil være vandplanens udpegninger 
af områder med indsatskrav overfor den spredte bebyggelse. Kommunen anfører, at såfremt 
det skulle vise sig, at dette ikke er tilstrækkelig dokumentation, og at kommunen bliver mødt 
med et krav om mere konkret dokumentation for manglende målopfyldelse, vil kommunen 
ikke være i stand til at meddele påbud, medmindre staten leverer det konkrete 
dokumentationsgrundlag fra overvågningsprogrammet til hver sag. 
 
DN mener, at den humane belastning af vandløbene med spildevand skal ophøre, eller at der 
skal foretages en rensning af spildevandet, således at rensningen også omfatter den 
bakteriologiske forurening. Det betyder ifølge DN, at vandløbene ligeledes opnår en 
vandkvalitet svarende til badevandskvalitet, samt at enhver spildevandstilledning direkte til 
vandløbene fra enkeltejendomme ikke vil være acceptabel, og derfor skal ophøre. DN anfører, 
at dette kan ske ved at sikre funktionsdueligheden af de tekniske anlæg, samt at sikre at der i 
sommerhusområder ikke findes nedsivningsanlæg, der ikke lever op til de tekniske krav, 
hvorved der sker en uhensigtsmæssig udsivning direkte til grøfter og vandløb på grund af 
grundvandets vandstand.  
 
Herlev Kommune bemærker, at der i retningslinje 11b er sat krav til rensning for fosfor fra 
ejendomme, som udleder til vådområder, hvor målsætningen ikke er opfyldt. Kommunen 
anfører, at der i Herlev Kommunes spildevandsplan ikke er sat supplerende krav til rensning 
for fosfor i disse områder. Kommunen mener, at det nye krav kan give problemer i forhold til, 
at påbud givet efter de gamle udpegninger ikke vil leve op til de nye krav i vandplanen. 
 
Gudenåkomiteen bemærker, at der i retningslinje 11 stilles supplerende krav til rensning for 
fosfor til husspildevand, der udledes til søer, der er større end 100 m2 indenfor områder 
udpeget til forbedret spildevandsrensning. Gudenåkomiteen anfører, at der ikke ses fastlagt en 
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retningslinje for udledning til moser og søer, der er mindre end 100 m2, samt søer og moser 
udenfor udpegede vandområder. Gudenåkomiteen mener ikke, det er klart, om der kan gives 
tilladelse til udledning af husspildevand til søer og moser, eller om de kan betragtes som 
udledning til ”stillestående vandområder” jf. retningslinje 6. Gudenåkomiteen er samtidig i 
tvivl om, hvorvidt eksisterende udledninger til moser og søer mindre end 100 m2 udenfor 
udpegede områder kan påbydes forbedret spildevandrensning efter reglerne herom. 
Gudenåkomitéen anbefaler, at det gøres klart om spildevandsanlæg, der udleder til moser og 
søer mindre end 100 m2, kan påbydes forbedret spildevandsrensning. 
 
Gudenåkomiteen mener desuden ikke, at udpegningen af ejendomme, hvor der skal etableres 
forbedret rensning er foretaget på en ensartet måde, hvilket skaber usikkerhed.  
 
Roskilde Kommune bemærker, at der til samme vandløb er oplande med og uden krav til 
spildevandsrensning i det åbne land. Dette virker ulogisk at undlade strækninger ”midt i ” 
især i betragtning af datagrundlagets store usikkerhed. 
 
Holstebro Kommune er ikke enige i proceduren for fastsættelse af renseklassen, hvor der ikke 
længere vil ske en automatisk fastsættelse af renseklasse til vandløbsstrækninger, der ligger 
opstrøms et vandløb, der er organisk belastet, og som bliver udpeget til at være omfattet af 
forbedret spildevandsrensning. Den opstrømsliggende vandløbsstrækning er her forudsat 
værende målsætningopfyldt, men bidrager med spildevand fra ejendomme i oplandet. 
Kommunen er uforstående overfor denne måde at fastsætte renseklasse på fremover. Det 
virker ikke hensigtsmæssigt ikke at medtage den belastning, der faktisk kommer fra 
ejendomme, der ligger ovenfor den belastede del af vandløbsstrækning eller det belastede 
vandløb.  

 
Holstebro Kommune anbefaler, at det i vandplanen gøres klart, hvilken handling, der skal 
foretages overfor ejendomme, der ligger i udpegede renseklasseoplande, hvor det er 
konstateret, at målsætningen for vandløbet nu er opfyldt. Kommunen anbefaler, at det i 
vandplanen gøres klart, at ejendomme beliggende i vandløbsoplande, som i vandplanen er 
udpeget som omfattet af renseklasser, skal etablere forbedret rensning, uanset miljømålet er 
opfyldt eller ej i den pågældende nærrecipient. 

 
Vejle Kommune og Vejle Spildevand påpeger, at der er vandløb, udpeget i Regionplanen eller 
nyudpegninger af spredt bebyggelse, som nu har målopfyldelse og at oplandene derfor bør 
tages ud. Vejle Kommune peger endvidere på flere områder som bør udpeges. 
 
Otto Gasmann erkender, at indsats for forbedret rensning af spildevand i det åben land kan 
være nødvendigt, men anfører at etablering af minirenseanlæg bør erstatte 
kloakeringsprojekter.   
 
Naturstyrelsen bemærkninger 
Princippet bag vandplanernes indsatser er at få mest miljø for pengene. Derfor er 
vandplanernes indsatsprogram den mest omkostningseffektive sammensætning af tiltag til 
opnåelse af vandområdernes mål. Kommunerne skal i forbindelse med udarbejdelse af 
handleplaner og revision af spildevandsplaner/spildevandstilladelser tage nærmere stilling til, 
hvordan indsatsen konkret gennemføres.  
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Det er kommunen, der i deres spildevandsplan fastlægger, hvem der er omfattet af et 
kloakopland, og dermed hvem der har pligt til at tilslutte sig spildevandsforsyningsselskabets 
kloaksystem. Taksterne skal overholde et prisloft, der er fastsat for 
spildevandsforsyningsselskabet i medfør af vandsektorloven, og de skal godkendes af statens 
Forsyningssekretariat. Spildevandsforsyningsselskabets økonomi skal køre efter hvile i sig 
selv princippet. 
 
Folketinget vedtog i 1997 lov nr. 325 af 14. maj 1997 om ændring af miljøbeskyttelsesloven 
og lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. (Spildevandsrensning i det åbne land). 
Hovedsigtet med loven var at sikre en forbedret spildevandsrensning, idet 
spildevandsudledningen i det åbne land er en væsentlig årsag til manglende opfyldelse af 
målsætningen for vandløb og søer. 
 
I de i vandplanen udpegede oplande med indsatskrav overfor spredt bebyggelse er det 
vurderet, at vandløb er forurenet af spildevand i et sådant omfang, at vandplanernes mål ikke 
er opfyldt. Alle ejendomme der bidrager - uanset mængde - skal have forbedret rensning jvf. § 
27 i spildevandsbekendtgørelsen.  
 
Det fremgår af de tekniske baggrundsnotater til vandplanerne, at oplandsgrænserne for 
Naturstyrelsens udpegninger af områder i den spredte bebyggelse til forbedret 
spildevandsrensning er baseret på topografiske kort, der er behæftet med usikkerhed. Det kan 
derfor komme på tale at justere disse, hvis kommunerne vurderer, at der er behov for en 
nærmere kortlægning af afløbsforholdene i området. Hvis det viser sig, at ejendomme uden 
for den angivne plangrænse via drænsystemer eller lignende afleder spildevand til et 
vandområde i et udpeget opland, er disse også omfattet af udpegningen. Hvis det viser sig, at 
en ejendoms spildevand ikke afledes til vandområdet i et udpeget opland, er ejendommen ikke 
omfattet af udpegningen. 
 
Naturstyrelsen har ikke udpeget ejendomme til SOP-rensning i oplande til nye eller planlagte 
søer pga. manglende viden. Overvågningsprogrammet (NOVANA 2011-2015) er tilrettelagt 
efter at skabe sammenhæng mellem overvågningsprogrammet og vand- og naturplanerne. Der 
er i overensstemmelse med vandrammedirektivet etableret operationel overvågning af de 
vandområder, som i vandplanerne er vurderet at være i risiko for ikke at opfylde miljømålene, 
eller hvor der mangler viden om tilstanden. Det nye overvågningsprogram bidrager derfor 
netop med viden og data til vand- og naturplanerne. 
 
For spredt bebyggelse er alle ejendomme, der i BBR er registreret til at have 
nedsivningsanlæg med eller uden tilladelse, i vandplanerne sat til nedsivning. Dvs. at de 
overholder alle renseklasser, og der er i vandplanerne ikke ny indsats for disse.  
 
For de i vandplanen udpegede oplande med indsatskrav overfor spredt bebyggelse er det 
vurderet, at vandløbene er forurenet af spildevand i et sådant omfang, at vandplanernes mål 
ikke er opfyldt. Alle ejendomme der bidrager - uanset mængde - skal have forbedret rensning 
jvf. § 27 i spildevandsbekendtgørelsen. Mange steder kan en forbedret rensning opnås 
gennem etablering af nedsivningsanlæg. Disse kan etableres, hvis de almindelige regler efter 
miljøbeskyttelsesloven kan overholdes, herunder også i OSD områder.  
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Med hensyn til bemærkningen om dokumentationsgrundlag i forbindelse med kommunernes 
påbud til ejendomme i den spredte bebyggelse kan oplyses, at Naturstyrelsen udelukkende har 
udpeget områder med indsatskrav overfor spredt bebyggelse, hvor der er dokumentation for, 
at den manglende målopfyldelse i den pågældende vandløbsstrækning og sø bl.a. skyldes 
udledningen af spildevand fra den spredte bebyggelse. I det nye overvågningsprogram vil 
Naturstyrelsen foretage en række nye vandløbsundersøgelser med fokus på de 
vandløbsstrækninger, hvor der mangler viden. 
 
Der stilles generelt ikke krav om forbedret spildevandsrensning, hvis udledningen ikke er til 
hinder for, at der kan opnås målopfyldelse i de vandområder, der direkte og indirekte 
modtager spildevandet. Vandplanen indeholder ikke direkte bakteriologiske mål, men ifølge 
badevandsbekendtgørelsen er kommunerne forpligtiget til at gribe ind over for 
spildevandsudledninger, der ligger tæt på et badeområde, og som påvirker 
badevandskvaliteten i negativ retning. Det er kommunerne, der som tilsynsmyndighed skal 
vurdere, om nedsivningsanlæg i sommerhusområder er miljømæssig forsvarlig. 
  
I vandplanernes retningslinjer stilles krav om, at der skal ske rensning for fosfor i oplande til 
søer, hvor målsætningen ikke er opfyldt, og hvor søen ligger i et vandløbsopland, hvor der 
dokumenteret ikke er målopfyldelse, og der er krævet indsat overfor den spredte bebyggelse i 
en regionplan. I disse oplande - hvor der endnu ikke er meddelt påbud - vil ejendommene 
derfor også blive pålagt et rense for fosfor. 
 
Angående spildevandsrensning i oplandet til små vandområder er det generelle krav, at der 
kan påbydes spildevandsrensning til udledninger til vandområder, hvor det er målt, at 
målsætningen ikke er opfyldt. Dette gælder for både store og små vandområder. Derfor kan 
der, hvor der er den korrekte miljømæssige begrundelse, i medfør af miljøbeskyttelsesloven 
påbydes forbedret spildevandsrensning ved udledning til moser og søer mindre end 100 m2. 
 
Med hensyn til yderligere om retningslinjer henvises til kapitel 2.12 og 2.13. 
 
Naturstyrelsens udpegninger af områder, der skal have forbedret rensning, er sket til 
vandløbsstrækninger og søer, hvor der er manglende målopfyldelse, og hvor Naturstyrelsen 
har vurderet, at udledningen fra den spredte bebyggelse er medvirkende årsag til manglende 
målopfyldelse. Herved kan der til samme vandløb være oplande med og uden krav til 
spildevandsrensning.  
 
Retningslinierne for udpegning af indsats fra ejendomme i det åbne land følger de 
vandløbsstrækninger, der ikke er målsætningsopfyldte, og hvor påvirkningen er vurderet til at 
være spildevand fra ejendomme i oplandet. Det er som udgangspunkt således kun på de 
direkte berørte strækninger, der skal påbydes indsats ift. ejendomme, der ikke har en 
renseklasse svarende til den vandløbet har, medmindre det skønnes, at nedstrømsliggende 
strækninger ikke kan opnå målopfyldes, uden at der iværksættes indsats i 
den opstrømsliggende strækning. 
 
Grundejere, der får påbud om forbedret rensning, vil have mulighed for at vælge den konkrete 
renseløsning indenfor en vifte af anlægstyper (nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, biologiske, 
sandfilter rodzoneanlæg, pileanlæg mm.), der kan opfylde den påbudte renseklasse.  
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2.6.15 Andre spildevandsindsatser 
Der er i alt indkommet 47 høringssvar vedr. virkemidler og indsatsprogram for spildevand. 
Svarene kommer fra følgende kommuner: Aalborg, Guldborgsund, Ishøj, Vallensbæk, 
Faaborg-Midtfyn, Albertslund, Silkeborg, Morsø, Glostrup, Odense, Assens, Hillerød, Ikast-
Brande,,Næstved, Furesø, Hvidovre, Helsingør, Kalundborg, Halsnæs, København, Roskilde, 
Rudersdal, Hjørring, Holstebro, Tønder, Allerød, Odder, Samsø og Bornholm samt 
Limfjordsrådet.  
 
Derudover er der modtaget høringssvar fra Kommunernes Landsforening (KL), Brønderslev 
Spildevand A/S, Egedal Forsyning, Ikast- Brande Forsyning, Vandcenter Syd, Landbrug og 
Fødevarer, DN, DN Rudersdal, DN Mariager, DN samråd Nordjylland, 
Ferskvandsfiskeriforening, DOF, DANVA, Bornholms Landbrug, Danmarks 
Sportsfiskerforbund, Nordjysk Lystfiskerforening samt Ole Kragh.  
 
Omkostningseffektive virkemidler og indsatser/prioritering 
Sammenfatninger af høringssvar 
KL, DOF, DANVA, Ikast-Brande Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune, 
Silkeborg Kommune og Aalborg Kommune mener, at det bør undersøges, om den omfattende 
spildevandsindsats i byerne og på landet kan håndteres med andre og mere 
omkostningseffektive virkemidler. Ligeledes mener Faaborg-Midtfyn Kommune, Silkeborg 
Kommune, Odense Kommune, Guldborgsund Kommune og Brønderslev Spildevand A/S, at 
der bør tænkes langsigtet og helhedsorienteret, og at der i stedet for bassinudbygning ved 
udløb fra fælleskloak gennemføres separatkloakering. Separatkloakering vil kræve længere tid 
og kan altså ikke gennemføres indenfor 1. planperiode.  Ikast-Brande Kommune, DOF og 
DANVA mener, at der bør åbnes op for metodefrihed for lokale løsninger med hensyn til valg 
af virkemiddel, således at der kan findes de mest omkostningseffektive indsatser. 
 
For at sikre en omkostningseffektiv indsats, foreslår VandCenter Syd og Faaborg-Midtfyn 
Kommune, at der foretages en prioritering, således at der i første række gennemføres indsats 
overfor de mest betydende udløb. På baggrund af vurdering af effekten foreslår Vandcenter 
Syd, at det besluttes, om der er yderligere behov.  
 
Odense og Guldborgsund kommuner bemærker, at en for stram tidsplan er meget lidt 
kosteffektivt, idet der er risiko for store lokale prisstigninger på kloakarbejdet, og at 
ejendomme, der normalt ville blive kloakeret, fravælges til fordel for lokale private 
renseløsninger på grund af kloakforsyningens økonomi.  
 
Odense Kommune mener ligeledes, at det er nødvendigt med råderum til at lave 
helhedsløsninger frem for gennemførelse af flere ensidige / enkeltstående tidsforskudte og i 
sidste ende fordyrende projekter i samme kloakområde. I den forbindelse mener Tønder 
Kommune, at kloakering bør indgå som et virkemiddel, og at forsyningsselskaberne bør 
kompenseres for de ekstra udgifter, der måtte være i den forbindelse. 
 
Et mindre antal kommuner og interesseorganisationer mener, at spildevandsindsatserne ikke 
er tilstrækkelige. Danmarks Sportsfiskerforbund anfører, at spildevandsindsatserne, sådan 
som de fremgår af udkast til vandplanerne, er uambitiøse. Hjørring Kommune mener, der bør 
udpeges flere regnbetingede udløb. 
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Holstebro Kommune bemærker, at der ikke skal gøres en indsats mod de separate 
regnbetingede udledninger til vandløb, hvis målsætning ikke er opfyldt. Det er kommunens 
opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, at iværksætte en indsats overfor kendte kilder, især 
fordi der skal være fokus på den kemiske tilstand i vores recipienter.  
 
Odder Kommune forventede, at der i høringsmaterialet til vandplanen ville være tiltag til 
begrænsning af næringsstoftilførsel fra spredt bebyggelse og mindre bysamfund, og 
Rudersdal Kommune samt DN Rudersdal savner en faglig begrundelse for, at der ikke er 
planlagt indsats overfor regnbetingede udløb til søer. DN Mariager foreslår, at gamle, 
utidssvarende spildevandsrensningsanlæg fornys, og at der gøres en forøget indsats overfor 
spildevandsudledning fra spredt bebyggelse, samt at der skal gøres noget ved problemerne 
med opspædede spildevandsoverløb ved kraftige regnskyl. Silkeborg Kommune mener at 
vandplanen bør fokusere på alle overløbsbygsværker, der ofte er i funktion, samt de der 
aflaster den største mængde opspædet spildevand. Der bør af hensyn til smittefare især gøres 
en indsats hvor der aflastet opspædet spildevand til badevandsmålsatte vandområder 
 
Landbrug og Fødevarer forudsætter, at indsatserne ikke medfører omkostninger for 
fødevareindustrien.  
 
Naturstyrelsen bemærkninger 
Princippet bag vandplanernes indsatser er at få mest miljø for pengene. Derfor er 
vandplanernes indsatsprogram den mest omkostningseffektive sammensætning af tiltag til 
opnåelse af vandområdernes mål.  Omkostninger til udbygning med yderligere 
spildevandsrensning for næringsstoffer på nationalt niveau for både kvælstof og fosfor er 
betydeligt dyrere end tiltag over for diffuse kilder. Spildevandsindsatser er derfor som 
udgangspunkt anvendt til reduktion af belastningen med organisk iltforbrugende stof til de 
vandløb, hvor tilstanden er kendt, og hvor miljømålet ikke er opfyldt. Dog kan 
spildevandsindsats af hensyn til kvælstof og fosfor være cost-effektiv i forhold til konkrete 
vandområder.  
 
Der er i denne planperiode ikke foreslået tiltag på regnvandsudløb, idet det ikke er vurderet at 
være et omkostningseffektivt virkemiddel til forbedring af vandkvaliteten i vandløb. 
 
For søer, der er særligt følsomme for udledning af primært fosfor, vil det mest 
omkostningseffektive tiltag være tiltag overfor den diffuse afstrømning, fx. randzoner og 
fosforreducerende vådområder, mens tiltag overfor overløb vil være relativt dyrt. Derfor har 
Naturstyrelsen vurderet, at en generel indsats af hensyn til fosforudledning fra de 
regnbetingede udledninger ikke er omkostningseffektiv sammenlignet med arealmæssige 
tiltag.  
 
Kommunerne skal i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner og revision af 
spildevandsplaner/spildevandstilladelser tage nærmere stilling til, hvordan indsatsen konkret 
gennemføres, herunder den konkrete dimensionering af spildevandsanlæggene. Hvor der i 
vandplanerne f.eks., er regnet med bassiner på spildevandsoverløb, vil der i kommunen være 
mulighed for andre løsninger for eksempel lokal afledning af regnvand, separering af 
overfladevand og spildevand mm. Det skal sikres, at der sker opfyldelse af de samme 
miljømål, som ved de i vandplanen udpegede indsatser.  
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Miljømålsloven foreskriver, at staten udarbejder vandplaner med tilhørende 
indsatsprogrammer. I vandplanerne fastsættes miljømål for alle vandforekomster, som er 
omfattet af vandplanlægningen, og i indsatsprogrammet angives, hvordan miljømålene nås. 
Såfremt Naturstyrelsen har vurderet at en punktkilde (enkeltejendom, regnbetingede udløb, 
renseanlæg, dambrug eller industri) er medvirkende årsag til, at et miljømål ikke kan opnås, er 
der i vandplanen angivet en indsats overfor punktkilden.  
 
Det kan derfor ikke udelukkes, at der i vandplanerne er indsatser - enten direkte eller indirekte 
via renseanlæg - som vil medføre omkostninger for fødevareindustrien. I vandplanernes 
indsatsprogram er der dog ikke stillet nye krav til udledninger af spildevand til vandmiljøet 
fra fødevareindustrien. 
 
Naturstyrelsen har ikke udarbejdet retningslinjer, der direkte stiller krav til punktkilder i 
umiddelbar tilknytning til badeområder. Opfyldelse af krav til badevandskvaliteten følger af 
badevandsbekendtgørelsen.  
 
Med hensyn til tidsplan for den samlede indsats på punktkildeområdet henvises til kapitel 
2.2.5. Målsætning for spildevandsindsatsen 
 
Alternative virkemidler 
Sammenfatninger af høringssvar 
KL, Aalborg, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Morsø, Glostrup, Assens, Odense, Hillerød, 
Guldborgsund og Næstved kommuner, Limfjordsrådet og DN foreslår, at LAR-løsninger 
(lokal afledning af regnvand) såsom grønne tage, våde og tørre bassiner, damme, grøfter, 
pileanlæg, opstuvning på terræn, adsorptionsanlæg, opsamling til havevanding samt 
forskellige nedsivningsløsninger kommer til at indgå som virkemidler i vandplanerne, som 
samtidig understøttes gennem lovgivning, støtteordninger og central vidensopsamling.  
 
Hillerød Kommune anbefaler at nedsivning og genanvendelse af tagvand gøres til virkemidler 
i vandplanerne.  
 
Tønder Kommune ønsker handlefrihed mht. indsats på Toftlund renseanlæg. Evt afskæring til 
anden recipient. 
 
KL peger særligt på minivådområder som et mere omkostningseffektivt virkemiddel. 
DANVA anfører, at der bør være mulighed for synergi og klimatilpasning.  
 
Aalborg Kommune forudsætter som udgangspunkt, at de kommunale handleplaner for 
spildevandsområdet kan anvende alternative virkemidler.  
 
DN Samråd Nordjylland anfører at problemer med de regnvandsbetingede udløb af urenset 
spildevand forventes at blive forøget med de klimaforandringer som forudses. Der må derfor 
tænkes i flere forskellige løsninger.  
 
Naturstyrelsen bemærkninger 
Kommunerne kan lokalt anvende andre løsninger end de tiltag vandplanerne beskriver under 
forudsætning af, at kommunerne sikrer, at der som minimum opnås samme renseeffekt, som 
ved tiltaget beskrevet i vandplanerne. Hvor der i vandplanerne f.eks., er regnet med bassiner 
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på spildevandsoverløb, vil der i kommunen være mulighed for andre løsninger f. eks lokal 
afledning af regnvand/overfladevand.  
 
Virkemidlerne over for spildevand i vandplanerne er udvalgt for at sikre en forbedret 
vandkvalitet i vandløb og søer og dermed medvirke til at opnå god tilstand i disse 
vandområder i henhold til vandrammedirektivet. Indsats sker overfor udledninger af organiske 
iltforbrugende stoffer og ammonium/ammoniak. Som sideeffekt vil indsatsen også reducere 
udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer, forbedre hydrauliske forhold i vandløb og 
forbedre vandkvalitet for hygiejniske parametre af hensyn til badevandsinteresser. 
 
Med hensyn til anvendelse af minivådområder har dette virkemiddel være drøftet anvendt til 
at reducere diffuse kilder og her særligt fosfor og kvælstof fra landbrugsjord. I Danmark er 
virkemidlet i en udviklingsfase og endnu ikke velafprøvet som generelt virkemiddel. 
Naturstyrelsen vurderer ikke umiddelbart minivådområder velegnet til at erstatte den 
kildeorienterede spildevandsindsats. 
 
Miljøministeriet vil frem mod næste vandplan igangsætte en analyse af, hvorledes man i valg 
af virkemidler så vidt muligt sikrer sig, at de er robuste overfor klimaforandringer. 
Miljøministeriet deltager i den forbindelse i en EU arbejdsgruppe, der sammen med 
kommissionen bl.a. vurderer, hvilke virkemidler der er bedst egnede til at modstå 
klimaforandringerne. 
 
Regnbetingede udledninger 
Sammenfatninger af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer anfører, at det af kortmaterialet til vandplanerne ikke tydeligt fremgår, 
hvilke regnbetingede udløb, der skal optimeres. 
 
Odense Kommune anføre, at for de fleste andre tiltag er det i forslag til vandplanen eller på 
WebGIS vist på kort, hvor indsatsen skal gennemføres. Det er dog ikke tilfældet for indsatsen 
overfor de regnbetingede udløb, der alene er udpeget på en liste i det tekniske baggrundsnotat. 
 
Aalborg Kommune spørger til, at hvis nye målinger kan dokumentere at naturlige eller 
menneskabte ændringer el. lign medvirker til målopfyldelse inden handleplanens 
færdiggørelse, indebærer det vel principielt at yderligere tiltag ikke længere er nødvendige. 
 
Halsnæs Kommune bemærker, at kommunen har en særlig interesse i, at der stilles krav til 
udledninger i umiddelbart nærhed af en badestrand. Ligeledes foreslår Hvidovre Kommune, at 
vandplanens krav om ca. 5 regnbetingede overløb om året til Harrestrup Å og Kalveboderne 
skærpes til ca. 2 årlige overløb på hele Harrestrup Å-systemet, så badevandskravene kan 
overholdes.  
 
Roskilde og Københavns kommuner stiller sig kritiske overfor, om den skitserede løsning 
med 5 mm-bassiner på overløb på fælleskloakerede oplande er tilstrækkelig til at opnå den 
ønskede effekt. 
 
Allerød Kommune er i tvivl om, hvorvidt kravene til bassinkapacitet for regnbetingede udløb 
er med som krav i vandplanens baseline til 2015, eller om de udgår. Allerød Kommune 
oplyser, at de har fået beregnet indsatsbehov ud fra regionplanens retningslinjer, men at de 
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ikke har noget klart billede af, om dette vitterligt også ER et krav (jf. bilag 6 i høringsudgaven 
af vandplanen, bilag 5 i den endelige udgave). Dette er yderst vigtigt for Allerød kommune at 
få klarlagt, da det kan dreje sig om investeringer på op til 24 mio. kr.  
 
DN ønsker, at regnvandsledninger skal have regnvandsbassiner til at aftage første skylle, der 
ofte er meget forurenet. 
 
Egedal Forsyning mener, at neddrosling til 1-2 l/s/ha i vandløb med hydrauliske problemer vil 
være urimeligt dyrt, og at der derfor skal åbnes mulighed for at foretage en konkret vurdering 
af behovet og på den baggrund alene prioritere de udløb, der giver anledning til problemer. 
 
Glostrup Kommune ønsker en faglig begrundelse for, at en å ikke er vurderet til at være 
hydraulisk belastet, når alle kommuner i oplandet mener, at hele åen er hydraulisk 
overbelastet, idet der findes der mange regnvandsbetingede udledninger fra både separat- og 
fælleskloakerede oplande. 
 
DANVA henstiller til, at der ved store hydrauliske problemer åbnes mulighed for udlægning 
af hydrauliske bufferzoner i eller nær vandløbene. 
 
Helsingør Kommune mener, at vandplanforslagets retningslinjer på spildevandsområdet 
forekommer svært administrerbare, og kommunen finder især retningslinje 7 vedr. udløb fra 
fælleskloakerede områder unødigt indviklet. Kommuner mener, at det vil være ønskeligt med 
nogle klare og letforståelige retningslinjer, som f.eks. i Regionplan 2005 for 
Hovedstadsområdet. 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune og Forsyning tolker vandplanens retningslinje 7vedrørende 
bassinudbygning således, at andre anlæg også kan tages i anvendelse, hvis det kan 
dokumenteres, at de er bedre end den i vandplanen anvendte konservative betragtning om en 
lineær sammenhæng mellem udledning af vand og udledning af stof, f.eks. kan mange 
moderne bassiner bundfælde endog store mængder af bundfældeligt stof og føre det tilbage til 
kloakanlægget og videre til rensning. 
 
Kalundborg Kommune bemærker, at der er forskellige enheder på de nævnte 
udledningshastigheder i retningslinje 7 og 9, således at der i retningslinje 9 tales om en 
reduktion af regnbetingede udledninger til en hastighed svarende til en naturlig afstrømning 
på 1-2 l/s pr. ha. Kalundborg Kommune vurderer, at der ikke tages højde for omfanget af 
befæstelse arealer i et givent opland, og spørger om enheden kan omsættes til l/s pr. red. ha.? 
 
Halsnæs Kommune mener ikke, at nødoverløb fra rene spildevandspumpestationer bør 
medtages som overløb, idet der ikke er tale om planlagte overløb. Dette skal ses i modsætning 
til regnvandsbetingede overløb, hvor der indregnes en planlagt hyppighed af overløb.  
 
Ole Kragh mener, at udledning fra store befæstede arealer i byerne medfører en betydelig 
brinkerosion, da vandstanden i åerne er meget påvirkelig af vandtilførsel fra disse arealer. 
Dernæst er der overløb fra renseanlæg. Ole Kragh mener ikke, at dette burde være tilladt. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
For de regnbetingede udløb er det på WebGIS nu muligt at identificere de udløb, hvor der er 
peget på en indsats. De fremgår ligeledes af den bagved liggende gistabel, som kan 
downloades fra WebGIS hjemmesiden samt i bilag til de tekniske baggrundsnotater. En 
nærmere beskrivelse af den beregnede indsats fremgår af de tekniske baggrundsnotater. Det 
fremgår også heraf, at der ikke nødvendigvis skal ske en indsats på samtlige de udpegede 
overløb. De udpegede overløb aflaster til vandløbsstrækninger, hvor der skal ske en indsats, 
men præcis hvilke overløb og størrelse af bassiner – eller andre tiltag – der skal udføres, er 
noget, der skal fastlægges i kommunens spildevandsplan. Det afgørende er, at indsatsen vil 
medføre en reduktion i udledningen til de pågældende vandløbsstrækninger, hvis blot den 
årlige udledte stofmængde ikke overstiger det, der kommer ud ved en udledning på 250 m3 pr 
red. ha., 
 
For de spildevandsindsatser som kommunen vælger at udskyde til 2. planperiode, vil 
Naturstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af næste vandplan vurdere om nye 
recipientundersøgelser giver anledning til en revurdering af indsatsbehovet.  
 
Med hensyn til høringssvaret om at vandplanens krav om ca. 5 regnbetingede overløb om året 
til konkrete recipienter ikke er nok til sikring af overholdelse af badevandskravene, kan 
Naturstyrelsen oplyse, at der ikke i retningslinjer eller indsatsprogram er beskrevet et krav om 
max. 5 årlige overløb. En nedsættelse af aflastningen til max 250 m3/red.ha. årligt vil dog for 
mange bygværker betyde et antal aflastninger af størrelsesordenen 5 pr år. Retningslinjerne, 
og den indsats vandplanerne lægger op til, er rettet mod at opnå målopfyldelse i vandløb. 
Naturstyrelsen har ikke udarbejdet retningslinjer, der direkte stiller krav til punktkilder i 
umiddelbar tilknytning til badeområder. Opfyldelse af krav til badevandskvaliteten følger af 
badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne skal vurdere de konkrete indsatser for i de 
kommunale handleplaner og reviderede spildevandsplaner, jf. retningslinje 35 og 45.  
 
Naturstyrelsen vurderer, at etablering af 5 mm bassiner på overløb fra fælleskloakerede 
oplande som udgangspunkt er nok til at sikre målopfyldelse i de vandløb, der modtager 
opspædt spildevand. Konkrete vurderinger af udledningens påvirkning kan dog betinge, at et 
bassin må udbygges yderligere, jf. retningslinje 7. Kommunen har mulighed for i det konkrete 
vandløb og opland at vurdere, om der kan anvendes andre løsninger, når blot der opnås den i 
vandplanen ønskede effekt for det pågældende vandløb. 
 
Med hensyn til krav til bassinkapacitet er i baseline kun indregnet den indsats og de tiltag, der 
allerede er gennemført eller besluttet. Det fremgår af bilag 6.4 i det tekniske baggrundsnotat, 
hvilke foranstaltninger der er medregnet i baseline for de regnbetingede udledninger.  
 
Angående tiltag i forhold til vandløb med hydrauliske problemer, er det kommunen som 
vandløbsmyndighed og tilladelsesmyndighed, der skal sikre, at der ikke opstår hydrauliske 
problemer i vandløbene. I retningslinje 9 er anført, at udløb til vandløb med hydrauliske 
problemer ”som udgangspunkt” skal neddrosles til 1-2 l/s pr. ha. Det er en kommunal opgave 
at fastlægge det konkrete behov. Naturstyrelsen finder, at en spildevandsudledning skal 
begrænses, så den ikke giver anledning til hydraulisk problemer, som nødvendiggør en 
regulering af vandløbet. Dvs. at udlægning af hydrauliske bufferzoner i eller nær vandløbene 
ikke vil være en hensigtsmæssig løsning. 
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I oplande hvor Naturstyrelsen ikke har vurderet behov for en indsats overfor regnbetingede 
udledninger, men hvor kommunerne i et opland vurderer et behov, kan der lokalt iværksættes 
en indsats, jf. de generelle bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven. Dette kan være aktuelt både 
af hensyn til hydrauliske og biologiske forhold. Det er Naturstyrelsens opfattelse, at såfremt 
tilladelsesmyndigheden vurderer et behov for en indsats i forhold til ”first flush”, skal der 
stilles krav herom i forbindelse med meddelelse af udledningstilladelse. 
 
Vedrørende synspunktet om, at vandplanernes retningslinjer ikke er let forståelige specielt 
med henvisning til retningslinje 7, kan Naturstyrelsen oplyse, at der med retningslinje 7 
menes, at udledningen som udgangspunkt bør reduceres til 250 m3 pr red. ha pr. år. Dette 
betyder, at andre løsningsmetoder kan anvendes, hvis blot den årlige udledte stofmængde ikke 
overstiger det, der kommer ud ved en udledning på 250 m3 pr red. ha pr. år, uden der tages 
hensyn til evt. renseeffekt i bassiner. Naturstyrelsen har tilstræbt, at vandplanernes 
retningslinjer er formuleret præcist.  
 
Med hensyn til anvendelse af forskellige enheder for flowet i retningslinje 7 og 9, er 
forklaringen, at tallet 4,5 l/s pr. red. ha. er et udtryk for kapacitet i en afskærende ledning, 
mens 1-2 l/s pr. ha er udtryk for en naturlig afstrømning i et vandløbsopland. Det er muligt at 
omregne mellem de to enheder, hvis man kender afløbskoefficienten. 
 
Yderligere om retningslinjer kan ses i kapitel 2.12 og 2.13. 
 
Med hensyn til nødoverløb fra spildevandspumpestationer i separatkloakerede oplande er 
Naturstyrelsen enige i, at de som udgangspunkt ikke skal medtages som overløb i 
vandplanernes indsatsprogram. Nødoverløbene kan undtagelsesvis, for eksempel på grund af 
fejlregistrering i WinRIS, være kommet med i indsatsprogrammet, men sådanne fejl vil blive 
slettet i det omfang, de opdages.  
 
Med hensyn til brinkerosion ved store udledninger påhviler det tilladelsesmyndigheden i 
forbindelse med meddelelse af tilladelse at sikre, at dette forhindres.  
 
2.6.16 Flytning af vandforsyningsanlæg  
I den tekniske forhøring indgik udelukkende 1 virkemiddel: Flytning af kildepladser. Der er 
under selve høringen af forslaget til vandplanerne kommet en række høringssvar om 
anvendelse af virkemidler til grundvandsindsatsen. 
 
2.6.16.1 Vandindvinding 
Der er i alt modtaget 94 høringssvar om vandindvinding, hvor flytning af kildepladser er et af 
tre virkemidler. Høringssvarene kommer fra følgende kommuner og regioner: Albertslund, 
Assens, Ballerup, Brøndby, Egedal, Favrskov, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, 
Glostrup, Greve, Guldborgsund, Hedensted, Herning, Halsnæs, Hillerød, Hjørring, Holbæk, 
Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Ishøj, Jammerbugt, Kalundborg, Kerteminde, Langeland, Lejre, 
Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Næstved, Odder, Odense, 
Randers, Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Slagelse, Struer, 
Tønder, Vallensbæk, Vejen, Vejle, Viborg, Vordingborg og Aalborg samt Region Sjælland og 
Region Hovedstaden  
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Desuden har følgende organisationer sendt høringssvar: DANVA, Foreningen af Vandværker 
i Danmark, Birkerød Vandværk, Buresø Vandværk, Greve Vandværk, Hove Vandværk, 
Københavns Energi, Nordvand, Brøndby Vandforsyning A/S, Kalundborg Vandforsyning 
A/S, Kontaktudvalget for Vandværker i Egedal Kommune, Solrød Vandværk, Ganløse 
Nordre Vandværk, De almene vandværker i Skanderborg Kommune, Vandrådet i Stevns 
Kommune, Vandcenter Syd, Århus Vand, Vandsamarbejde Sjælland A/S, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, Roskilde Forsyning A/S, Vandrådet i 
Lejre, Vandrådet i Stevns Kommune, Mølleåens Golfklub, Varpelev Tomater, Dansk 
Gartneri, Holstebro-Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording 
Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, Nordjysk Landbrug, Landboforeningen 
Midtjylland, Landboforeningen Limfjord, Landboforeningen Midt/Vest og Vandløbslauget 
for Røjenkjær Bæk. Endelig har en gruppe af 9 privatpersoner sendt høringssvar. 
 
Minimumsvandføring som kravværdi 
Sammenfatning af høringssvar  
Albertslund Kommune, Glostrup Kommune, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune og 
Vandsamarbejde Sjælland A/S anbefaler, at der i vandplanerne angives en metode til at 
omsætte medianminimumsvandføringen til en håndterbar og operationel 
minimumsvandføring, der kan måles, og hvor det enkelt kan dokumenteres, at kravværdierne 
overholdes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Det skal medgives, at minimumsvandføring ville kunne stilles som absolut kravværdi i 
modsætningen til medianminimumsvandføring, der beregnes over en årrække og dermed gør 
det vanskeligere at vurdere om en indvinding medfører overskridelse af medianminima for et 
enkelt, givet år. Minimumsvandføring kan imidlertid ikke benyttes som vilkår ved brug af alle 
virkemidler relateret til grundvand. Ved anvendelse af for eksempel virkemidlet Flytning af 
kildepladser vil det ikke kunne sikres, at en minimumsvandføring vil være opfyldt altid – for 
eksempel i tilfælde af en række nedbørsfattige år. 
 
Forvaltningsredskab til indvindingstilladelser til drikkevand 
Sammenfatning af høringssvar  
En lang række kommuner, organisationer og foreninger påpeger behovet for tilvejebringelse 
af nødvendig viden og et operationelt forvaltningsredskab til behandling af tilladelser til 
indvinding af vand til drikkevandsformål: Assens Kommune, Favrskov Kommune, 
Guldborgsund, Hedensted Kommune, Hjørring Kommune, Ikast-Brande Kommune, 
Jammerbugt Kommune, Kerteminde Kommune, Mariagerfjord Kommune, Middelfart 
Kommune, Odder Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune, Region Sjælland, 
Skanderborg Kommune, Struer Kommune, Vejen Kommune, Vejle Kommune, Viborg 
Kommune, VandCenter Syd, Vordingborg Kommune, Aalborg Kommune og Århus Vand 
samt Danmarks Naturfredningsforening og Gudenåkomiteen. 
 
Det bemærkes sammenfattende omkring indvindingstilladelser til drikkevand, at der er 
opstillet målsætninger for, hvor meget grundvandsindvinding må påvirke naturen, men 
kommunen mangler et forvaltningsredskab. Det er ikke muligt at beregne en procentvis 
ændring af en påvirkning, hvis man ikke kender udgangspåvirkningen. Der er brug for en 
opgørelse af grundvandsressourcerne og en overordnet plan for fordeling af dem med den 
vinkel, at grundvand skal indvindes i forbrugernes nærhed. 
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Der mangler et operationelt forvaltningsredskab i forbindelse med sagsbehandlingen af 
ansøgninger om indvindingstilladelser (f.eks. et operationelt vandregnskab, baseret på 
aktuelle data og beregninger/vurderinger), til vurdering af hvorvidt en ny ansøgning kan 
imødekommes, eller en eksisterende indvinding kan opretholdes uden, at 
grundvandsforekomster og særligt vandkrævende natur og vandløb påvirkes mere end 
tilladeligt/acceptabelt. 
 
Endvidere fremføres det, at procenterne for påvirkning af vandløbs vandføring bør nuanceres 
nærmere, idet den aktuelle vandløbskvalitet og målsætning bør inddrages i den konkrete 
vurdering, og idet påvirkningen i konkrete tilfælde må kunne være større end 25 %, hvis et 
vandløb uanset indvindingens størrelse alligevel sommerudtørrer, eller hvis vandløbet allerede 
har en god økologisk tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Ofte vil der ikke være foretaget målinger af vandføringen i vandløb, inden indvindingen 
starter. Derfor vil den upåvirkede tilstand i pågældende vandløb ikke være kendt. Til 
estimering af vandføringen i den upåvirkede tilstand kan en hydrogeologisk model anvendes. 
  
Samme hydrogeologiske model kan bruges til fordeling af vandressourcerne under 
hensyntagen til opfyldelse af miljømålene og kan samtidig benyttes til at dosere virkemidlerne 
relateret til grundvand. På Sjælland har Den ny DK-model været anvendt til vurdere 
påvirkningerne af vandløbenes vandføring. Det skal holdes for øje at hydrogeologiske 
modeller altid vil indeholde en vis usikkerhed, men det vurderes, at modelleringen kan 
anvendes til screening af påvirkning af vandføring. 
 
Det vil være de færreste myndigheder m.v., der vil være bemandet til inden for egne rammer 
at udføre eller køre modelkørsler med den hydrogeologiske model. Ydelsen kan tilkøbes hos 
de rådgivende konsulentfirmaer, men KL har taget initiativ til at vurdere, om der kan 
distribueres et webbaseret værktøj, der kan bruges forvaltningsmæssigt ved meddelelse af 
indvindingstilladelser. 
 
Reduktion af vandindvinding 
Sammenfatning af høringssvar  
Flere kommuner og vandværker på Sjælland er skeptiske ved anvendelse af den 
hydrogeologiske model som baggrund for omstrukturering af indvindingen på Sjælland. Det 
drejer sig om Ballerup Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup 
Kommune, Greve Kommune, Holbæk Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm 
Kommune, Ishøj Kommune, Kalundborg Kommune, Lejre Kommune, Lyngby-Taarbæk 
Kommune, Næstved Kommune, Rudersdal Kommune, Vallensbæk Kommune, Vordingborg 
Kommune, Foreningen af Vandværker i Danmark, Birkerød Vandværk, Buresø Vandværk, 
Greve Vandværk, Hove Vandværk, Københavns Energi, Nordvand, Solrød Vandværk og 
Vandrådet i Stevns Kommune. 
 
I høringssvarene bliver det vurderet, at den ensidige fokus på påvirkning af oprindelig 
medianminimumsvandføring er for forsimplet. Det er ikke kun vandindvindingen, der 
påvirker den naturlige hydrologi - dræning og befæstning udgør væsentlige faktorer i forhold 
til nedsat grundvandsdannelse. Derfor er vandindvinding ikke alene årsag til forringet 
vandføring i vandløbene.  
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God tilstand kan opnås på andre måder end ved reduktion af indvindingen af grundvand. 
Usikkerhed i den anvendte grundvandsmodel er så stor, at den ikke bør benyttes som eneste 
beslutningsgrundlag. Og vandplanens opgørelse af udnyttelsesgrader kan ikke anvendes i 
sagsbehandlingen af vandindvindingstilladelser.  
 
Det vil være fagligt forsvarligt at anvende modellen som screening, men indsatser bør kun ske 
i de vandløbssystemer, der er direkte knyttet til vandindvindingen og ikke i 
nabovandløbssystemer - selvom modelscenariet viser en påvirkning heraf. Flytning af 
kildepladser ikke er et realistisk virkemiddel, da det er meget omkostningstungt og usikkert, 
om der vil kunne opnås en netto miljøgevinst. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Beregningen på reduktion af vandindvindingen er udelukkende modelteknisk begrundet. I 
forslaget til vandplaner er der i modsætningen til den tekniske forhøring, inddraget flere 
virkemidler end flytning af indvinding med mulighed for, at kommunerne kan anvende 
yderligere virkemidler, der kan være en konkret mulighed i et givent område. Fokus på de 
oprindelige vandføringer er givet af vandrammedirektivet. Det har med forslaget til 
vandplanerne været fokus på at omsætte retningslinjernes udnyttelsesgrader til operationelle 
kravværdier, der kan anvendes i kommunernes meddelelse af tilladelser. På trods af de 
usikkerheder modelleringer altid vil indeholde, må det fastholdes, at den hydrogeologiske 
modellering er det bedste grundlag til at kunne give længerevarende tilladelser i den første 
vandplanperiode. 
 
Kravværdier som styrende element 
Sammenfatning af høringssvar  
Brøndby, Glostrup, Ishøj, Ringsted Slagelse og Vallensbæk kommuner, DANVA, Brøndby 
Vandforsyning A/S, Kalundborg Vandforsyning A/S, De almene vandværker i Skanderborg 
Kommune, Kontaktudvalget for Vandværker i Egedal Kommune, Københavns Energi, 
Roskilde Forsyning A/S, Vandrådet i Lejre, Vandrådet i Stevns Kommune og 
Vandsamarbejde Sjælland A/S fremfører, at det klart skal fremgå af vandplanerne, at de 
stillede kravværdier til medianminimumsvandføring er det styrende element i forhold til at 
opfylde miljømålene for vandløbene – således at kravværdierne ikke kun fremgår af 
redegørelsen og i det tekniske baggrundsnotat. Det kan være svært at se, hvordan det vil være 
muligt at forny tilladelse uden at komme i væsentlig konflikt med vandplanens retningslinje 
37. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
For vandplanerne på Sjælland vil kravværdierne til medianminimumsvandføring være 
styrende for opfyldelse af miljømålene i forhold til påvirkningen af vandløbenes vandføring. 
Både redegørelsen og det tekniske baggrundsnotat er en integreret del af vandplanerne, hvor 
de næsten et tusind konkrete kravværdier til medianminimumsvandføringer fremgår af 
vandplanernes retningslinjer. De kravværdier, der forudsætter indsatser i første henholdsvis 
følgende planperioder, er trykket frem i respektive vandplaners plan- og redegørelsesdel. 
Overholdelsen af kravværdierne for den lange række af målestationer vil være den eneste 
forudsætning for overholdelse af miljømålene om påvirkning af vandløbenes vandføring, jf. 
retningslinjen herom i vandplanerne. Ved fastsættelsen af kravværdier til medianminimum er 
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der lagt til grund, at et givet vandløb kan tillades påvirket mere end forudsat i vandplanernes 
retningslinje 38, hvis vandløbet i øvrigt kan opfylde det forudsatte faunaindeks. 
 
Arbejdsgruppen om vandindvinding i hovedstadsregionen  
Sammenfatning af høringssvar  
Brøndby, Lejre, Næstved, Roskilde og Rudersdal Kommune bemærker, at nødvendige 
flytninger ikke kan aflæses af forslaget til vandplan, og at det klart bør fremgå, fra hvilke 
boringer påvirkningerne af vandløbene stammer fra. Det forventes inden endelig vedtagelse af 
Vandplanen, at der udsendes en konsekvensberegning for hver indvinder med indvinders 
andel af omkostninger ved anvendelse af kompenserende virkemidler.  
 
Det er kommenteret, at kravene til vandføring i vandløbene først skal være opfyldt samtidig 
med, at miljømålene for vandløb skal være opfyldt, da tiltagene på spildevandsområdet i 
byområdet i høj grad også vil have en indvirkning på vandføring i vandløbene. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Spørgsmålet om konkrete boringers påvirkning af vandløb indgik i drøftelserne i 
arbejdsgruppen om vandindvinding i hovedstadsregionen. Der blev således som følge af dét 
udarbejdet et supplerende materiale fra den hydrogeologiske modellering, der er anvendt til 
vandplanerne. Data fra modelleringen beskriver, hvilke boringer der påvirker de enkelte 
delvandoplande. Kommunerne kan dermed se, for hvilke boringers indvinding der skal 
kompenseres for indvindingens påvirkning ved brug af virkemidler for at opnå opfyldelse af 
miljømål i et givet vandløb. Dermed kan kommunen i forbindelse med behandling af en 
ansøgning om indvindingstilladelse til en boring se, om den påvirker vandføringen i 
nærliggende vandløb.  
 
Det fremgår af arbejdsgruppens arbejdspapir, at det gælder for begge scenarier, som 
arbejdsgruppen udarbejdede, at de fysiske forhold og vandkvaliteten i vandløbene skal være 
opfyldt samtidig med opfyldelsen af kravværdierne til vandføringen. 
 
Anvendelse af virkemidler relateret til grundvand 
Sammenfatning af høringssvar  
Danmarks Naturfredningsforening har den opfattelse at forbedringerne af 
grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand primært skal sikres gennem så naturlig en 
hydrologi som muligt.  
 
Dansk Gartneri, Ballerup Kommune, Hillerød Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Roskilde 
Kommune, Rudersdal Kommune og Solrød Vandværk foreslår, at der udvikles og præciseres 
alternative virkemidler ud over flytning af vandindvindinger og kompenserende 
udpumpninger, og at virkemidlerne sidestilles. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Tre virkemidler relateret til grundvand er beskrevet i Virkemiddelkataloget – et af dem er 
flytning/reduktion af indvinding. Som også bemærket under sammenfatningen om reduktion 
af vandindvinding ovenfor er der endvidere mulighed for kommunerne at anvende yderligere 
virkemidler. I sidste ende er det kommunerne, der vælger virkemiddel. 
 
Kommunalt samarbejde om meddelelse af indvindingstilladelser 
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Sammenfatning af høringssvar  
Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Silkeborg Kommune, 
Foreningen af Vandværker i Danmark bemærker, at da påvirkningen af vandindvindinger 
overskrider kommunegrænser, vil det stille krav til kommunerne om samarbejde.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Grundvandets udbredelse over kommunegrænser stiller særlige krav til kommunerne som 
vandforsyningsmyndigheder, derunder samarbejde på tværs af kommunegrænser. 
 
Inddragelse i ændret indvindingsstruktur  
Sammenfatning af høringssvar  
Region Hovedstaden og Region Sjælland ønsker at blive inddraget i planlægningen af 
omlægningen af indvindingen, så en evt. flytning af indvinding kan ske under hensyn til, hvor 
der findes forurenende grunde. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Det er kommunernes afgørelse, hvordan tilladelsen til vandindvinding udformes, derunder 
inddragelse af regionerne i arbejdet med vurdering af virkning på miljøet (VVM). 
 
Rensning af drikkevand 
Sammenfatning af høringssvar  
Danmarks Naturfredningsforening tager som udgangspunkt afstand fra yderligere rensning af 
grundvand til drikkevand, da det stadig er muligt at finde tilstrækkeligt rent grundvand og 
udvidet rensning fjerner incitamentet til at beskytte grundvandet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Visionen i Miljøministeriets Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten er netop, at: ”I 
Danmark skal alle borgere have adgang til rent og godt drikkevand, der er baseret på 
grundvand af god kvalitet.” Det er således den tidligere miljøministers holdning, at udvidet 
rensning alene skal tages i anvendelse efter en konkret vurdering af mulighederne for at 
basere vandforsyningen på indvinding af rent grundvand. 
 
Hensyn til terrestrisk natur 
Sammenfatning af høringssvar  
Dansk Botanisk Forening finder det væsentligt, at der ikke blot skal tages hensyn til 
vandføringen i vandløb ved reduceret indvinding i visse områder, men også forbedring af 
tilstødende vådområder herunder kildevæld. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Den terrestriske natur er omfattet af miljømålene i vandplanernes retningslinje herom. Der 
foreligger imidlertid ikke tilstrækkelig viden og beregningsmetoder til at kunne vurdere eller 
beskrive kvantitativ kontakt mellem grundvand og overfladevand for disse naturtyper. På den 
baggrund har det været nødvendigt at udskyde tidsfristen for målopfyldelse. 
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Fordeling af vandindvinding mellem kommuner 
Sammenfatning af høringssvar  
Frederikssund Kommune finder, at vandplanerne bør belyse, hvordan den fremtidige 
vandindvinding fordeles mellem kommunerne i et opland. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Fordeling af grundvandsressourcen til vandindvinding er en kommunal opgave, ifølge 
vandforsyningsloven. Herudover har VandOplandsStyregrupperne (VOS’erne), som 
tværkommunalt koordineringsorgan, generelt en væsentlig rolle ved koordinering af 
tværgående spørgsmål inden for vandoplandene. 
 
Infiltrationsanlæg på Arrenæs 
Sammenfatning af høringssvar  
Halsnæs Byråd ønsker at gøre kraftigt opmærksom på, at Byrådet stadig ikke kan acceptere et 
stort og meget dominerende infiltrationsanlæg på Arrenæs. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Infiltration af Arresø-vand på Arrenæs indgår ikke som en del af vandplanerne. Det konkrete 
projekt indgår i VVM-sagsbehandlingen for Københavns Energi, som Naturstyrelsen 
varetager i samarbejde med bygherre, kommunerne og andre interessenter. 
 
Specificerede retningslinjer mht. begrænset drikkevandsressource 
Sammenfatning af høringssvar  
Langeland Kommune fremhæver, at der savnes mere specificerede retningslinjer for 
kommuner med en begrænset drikkevandsressource, men henviser til vandplanernes 
retningslinje 38, der angiver en prioritering for benyttelse af grundvandsressourcen. 
Langeland Kommune kan have svært ved at opfylde vandplanernes målsætninger, herunder 
retningslinje 37 for vandløb, søer mv. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Prioriteringen af vandressourcerne, hvor der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at tilgodese 
alle behov for vandindvinding, jf. retningslinjen herom, er netop udført for at tilgodese 
befolkningens almindelige vandforsyning før andre formål, hvis opfyldelsen af miljømålene 
ikke vil kunne opfyldes på en tilfredsstillende måde. Som følge af de indkomne høringssvar er 
retningslinjen justeret, jf. kapitel 2.12. 
 
For lave kravværdier til medianminimumsvandføring 
Sammenfatning af høringssvar  
Næstved Kommune mener, at mange af kravværdier til medianminimumsvandføring er sat for 
lavt til skade for muligheden for at opnå god tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
I forbindelse med fastsættelsen af kravværdierne til medianminimum er lagt til grund, at et 
givet vandløb kan være påvirket i større omfang end forudsat i vandplanernes retningslinje, 
hvis vandløbet i øvrigt kan opfylde det forudsatte faunaindeks. 
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Indtænkning af nye boringer 
Sammenfatning af høringssvar  
Ganløse Nordre Vandværk anfører, at der i vandplanen ikke er taget højde for nye boringer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Nyere boringer er ikke inddraget i modelleringen i vandplanerne på Sjælland, da den er 
foretaget på baggrund af data fra perioden 1995-2005. Påvirkningerne fra nyere boringer 
inddrages ved VVM´en i forbindelsen med tilladelsen til de nye boringer. 
 
Manglende usikkerheder på tal for reduktion af indvinding 
Sammenfatning af høringssvar  
Vandsamarbejde Sjælland anfører, at usikkerheden på tallene for reduktion af indvindingen 
og flytning af kildepladser skal fremgå af vandplanen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Usikkerheden i den hydrogeologiske model har været behandlet indgående i arbejdsgruppen 
om vandindvinding i hovedstadsregionen. Det er en del af arbejdsgruppens arbejdspapir, at 
usikkerhederne i modelleringen afspejles i fastsættelsen af kravværdier i de endelige 
vandplaner. 
 
Vurdering af overudnyttelse 
Sammenfatning af høringssvar  
Vordingborg Kommune anbefaler, at retningslinje 37, punkt d, ændres fra vurdering af den 
udnyttelige ressource som 35 % af grundvandsdannelsen til vurdering af grundvandsoplande i 
stedet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Retningslinjens punkt d er medtaget for at sikre vandrammedirektivets krav om, at 
vandindvinding ikke må overstige den langsigtede grundvandsdannelse. Indvindingsoplande 
beskriver hvorfra vandet hentes til en borings filter, men ikke om der sker en overudnyttelse 
f.eks. i form af en permanent grundvandssænkning i forhold til en referencetilstand.  
 
2.6.17 Udpumpning af vand i vandløb 
Der er modtaget 1 høringssvar om kompenserende udpumpning fra Ringsted Kommune. 
 
Sammenfatning af høringssvar  
Ringsted Kommune mener, at udpumpningsanlæg til øget vandføring i vandløb øger 
overindvindingen, og derfor skal indsatsen ses som en nødløsning. Kommunen peger på, at 
problemet flyttes fra vandløbspåvirkning til påvirkning af kildevæld. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Det konkrete valg af virkemidler vil ske i forbindelse med kommunernes meddelelse af 
tilladelser til vandindvinding. 
 
2.6.18 Akvakultur – dambrug og havbrug  
Der er i alt modtaget 29 høringssvar vedr. akvakultur. De kommer fra Odsherred, 
Vesthimmerlands, Ringkøbing-Skjern, Guldborgsund, Silkeborg, Ikast-Brande, Thisted, 
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Viborg, Kolding, Vejle, Fredericia, Aalborg, Herning og Kalundborg kommuner samt 
Gudenåkomitéen.  
 
Desuden har følgende organisationer og virksomheder indsendt høringssvar vedrørende dette 
emne: KL, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Akvakultur, Musholm A/S, 
Damhus Dambrug, Snaptun Frysehus, Snaptun Fisk Export A/S, Danmarks Fiskeriforening, 
Danmarks Naturfredningsforening og DN Halsnæs. 
 
Datagrundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune peger på, at datagrundlaget er forældet og opfordrer til, at de nyeste 
indberettede tilsynsdata for dambrugene indgår i statusberegningerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen har generelt foretaget en opdatering af datagrundlaget, således at vandplanerne 
baseres på de nyeste dataserier. For dambrugene har nyere data for udledningerne imidlertid 
ikke været tilgængelige, blandt andet på grund af manglende eller ikke-tilstrækkelige 
indberetninger til Miljøstyrelsen fra nogle kommuner.  
 
Administrationspraksis 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Kommune anbefaler, at andre anlægstyper end de højteknologiske anbefalet i 
virkemiddelkataloget tages i anvendelse for at mindske belastningen, og at kommunen 
nedstrøms dambrug får råderum til at lave vandløbsrestaurering i stedet for ændret 
vandløbsvedligeholdelse.  
 
Vesthimmerlands Kommune foreslår, efter opfordring fra Dansk Akvakultur, at forvaltning af 
dambrugsområdet sker efter udledning og ikke efter foderforbrug mv. Det vil i så fald svare til 
virksomhedsregulering i dag, og kommunen kan anbefale en sådan ændring, hvis kontrollen 
ændres tilsvarende.  
 
Fredericia Kommune bemærker, at den øgede kvælstof- og fosforudledning, som følger af den 
tidligere regerings handlingsplan for dansk fiskeri og akvakultur fra 2006, af 
Akvakulturudvalget er foreslået kompenseret gennem en merreduktion i andre sektorer og fra 
2012 med krav om opdræt af fangkulturer af muslinger og tang, der kan gøre produktionen 
kvælstofneutral. Fredericia Kommune finder det uhensigtsmæssigt, at der er modsatrettede 
krav / interesser i handlingsplanen for dansk fiskeri og akvakultur og vandplanerne, uden at 
der er taget stilling til, hvilke sektorer og virkemidler, der skal tages i brug for at gennemføre 
de to planer. Kommunen efterlyser en redegørelse for akvakulturen og dens udvikling i 
vandplanen.   
 
Musholm A/S, Dansk Akvakultur, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og Damhus 
Dambrug bemærker, at vandplanerne ikke tager højde for den tidligere regeringens 
handlingsplan for fiskeri og akvakultur fra 2006, der opererer med en øget kvælstof udledning 
fra akvakulturen til i alt 2.400 tons N og anbefaler, at Vand- og Naturplanerne afstemmes med 
handlingsplanen. Musholm A/S ønsker, at der i vandplanerne indtænkes og gøres plads til en 
øget kvælstofudledning fra akvakulturudvidelser på 50-100 tons på hver lokalitet i en periode, 
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med en gradvis reduktion af kvælstofudledningen med 10 % om året i takt med etablering 
afkompensationsopdræt af muslinger og/eller tang, alger o. lign.  
 
Snaptun Fisk Export A/S og Snaptun Frysehus mener, at man fra den tidligere regeringens 
side har et mål for akvakulturen, som resulterer i øget belastning i en periode, indtil 
produktionsforbedringerne for havbrugsproduktionen slår igennem og henviser til den 
tidligere regerings og Dansk Folkeparti’s handlingsplan "En ny fremtid for dansk fiskeri og 
akvakultur" fra 2006. 
 
Snaptun Fisk Export A/S efterlyser N- og P kvoter for udvidelse af produktionen ved 
eksisterende og nye anlæg. Snaptun Fisk Export A/S mener, at erhvervet i flere tilfælde er 
pålagt en række reduktionskrav til kvælstofudledninger med meget lav 
omkostningseffektivitet sammenlignet med andre og større bidragsydere.  
 
Dansk Akvakultur henviser til, at akvakulturudvalget har anbefalet, at akvakultur fremover 
reguleres gennem en resultatbaseret forvaltning, hvor målfastsættelse og kontrol sker direkte 
på udledningerne, og hvor der indføres et system med omsættelige kvoter for 
kvælstofbelastningen.  
 
Slagelse Kommune bemærker at, det i vandplanens kapitel 1.2.4. er beskrevet, at den 
økologiske tilstand gælder ud til 1-sømilegrænsen, mens den kemiske tilstand gælder ud til 
12-sømilegrænsen. I den forbindelse mener Slagelse Kommune, at det bør angives i 
Vandplanen ved hvilken sømilegrænse, det statslige og kommunale ansvar skiller. En sådan 
grænse er ifølge kommunen lavet for miljøgodkendelse af havbrug, og her er det 1-
sømilegrænsen, der gælder. 
 
Ikast-Brande Kommune mener, at man forskelsbehandler dambrug, der er miljøgodkendt før 
vandplanerne, og de der fremover skal miljøgodkendes, hvis kommunen som nyt tiltag skal 
stille krav om forøget kvælstof- og fosforrensning. Gennemføres indsatsen gennem påbud - 
jævnfør Miljøbeskyttelsesloven – mener kommunen ikke, det er muligt at stille krav om 
virkemiddel. Det kan derfor ikke i dette tilfælde forventes, at der opnås de følgevirkninger, 
der er forudsat på dambrugsområdet i vandplanerne, nemlig de fastsatte mål for reduktion af 
kvælstof og fosfor til fjernrecipienterne 
 
Ikast-Brande Kommune bemærker, at de teoretiske udledninger, der anvendes som status for 
2005, baseres på et foderforbrug, der gennem en årrække har ligget på godt 80 % af det 
tilladte foderforbrug i Ringkøbing Fjord-oplandet. Potentielt er dambrugene således i stand til 
at øge foderforbruget – og dermed udledningerne af organisk stof, kvælstof og fosfor – med 
cirka 25 % af det nuværende niveau. Denne effekt er ifølge Ikast-Brande Kommune ikke taget 
højde for i forslaget til vandplanerne. Ferskvandsfiskeriforeningen Danmark bemærker 
ligeledes, at der i vandplanberegningerne er anvendt det realiserede og ikke det godkendte 
foderforbrug. Dansk Akvakultur anbefaler ligeledes at opgørelser af udledninger fra dambrug 
bør opgøres på baggrund af de foderkvoter, som dambrugerne blev tildelt med 
dambrugsbekendtgørelsen i 1989.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsatsen overfor dambrug vil skulle gennemføres ved krav i forbindelse med miljøgodkendelse 
af det enkelte dambrug eller ved påbud om forureningsbegrænsende tiltag i forbindelse med 
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revurdering. Ved meddelelse af miljøgodkendelse skal det sikres, at påvirkningen fra det 
pågældende dambrug ikke hindrer målopfyldelse. For mange dambrug vil en miljøgpodkendelse 
forudsætte, at udledningen af organisk stof nedbringes betrageligt.  
 
I perioden 11. november til 6. december 2011 har en ny samlet dambrugsbekendtgørelse 
været udsendt i offentlig høring. Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder regler om, at nye 
dambrug, og dambrug, der ønsker at udvide eller ændre deres produktion, skal overgå til nye 
regler om udlederkrav. For allerede etablerede dambrug er det frivilligt at overgå til 
udlederregulering eller forblive på foderkvote indtil senere revurdering, dog allersenest i 
2022. Dette indebærer, at det enkelte dambrug får mulighed for at udvide produktionen ved 
indførelse af ny teknologi. Ved overgangen til udledningsregulering må udledningen af 
kvælstof ikke stige. Eksisterende dambrug, som ikke overgår til udledningsregulering, vil 
skulle miljøgodkendes efter de opdaterede regler, herunder nye BAT-standarder. 
 
Det fremgår af akvakulturudvalgets anbefalinger, at erhvervets udvikling skal ske i respekt for 
de miljømål, der fremgår af vandrammedirektivet og de nationale vand- og naturplaner. Der er 
i vandplanlægningen ikke lagt op til en merbelastning med kvælstof uden kompenserende 
tiltag. Miljøgodkendelse af dambrug og havbrug skal således ske inden for rammerne af de 
miljømål for bl.a. kvælstof og fosfor, som forudsættes i vandplanerne. Det medfører, at 
forudsætningerne for den tidligere regeringshandlingsplan fra 2006, nemlig en fordobling af 
kvælstofudledningen, ikke længere er til stede. Med vandplanerne tilføres akvakulturerhvervet 
som helhed ikke en særlig mulighed for yderligere udledning af kvælstof.  
 
De virkemidler for vandløbsindsatsen (ændret vedligeholdelse og restaurering), der kan 
gennemføres og finansieres indenfor rammerne af vandplanerne, fremgår af 
indsatsprogrammet. 
 
Regulering af havbrug indenfor 1-sømilegrænsen samt dambrug forestås af kommunerne, 
mens havbrug udenfor 1 sømil varetages af staten. Det bemærkes, at 1-sømilegrænsen i 
forbindelse med administration af havbrug er ikke det samme som 1-sømilegrænsen i 
forbindelse med områder omfattet af målet om god økologisk tilstand. Førstnævnte 
sømilegrænse er én sømil fra kystlinjen. Indenfor den grænse er kommunerne som nævnt 
administrativ myndighed for havbrug og udenfor er det Miljøstyrelsen. Den 1-sømilegrænse, 
der gælder for økologisk tilstand, er én sømil fra basislinjen, hvilket i praksis vil sige at alle 
indre danske farvande plus én sømil fra land langs vestkysten er omfattet af målet om god 
økologisk tilstand, (afgrænsningen fremgår af fig. 1 i vandplanerne). 
 
Påvirkning fra dambrug / havbrug 
Sammenfatning af høringssvar 
Odsherred Kommune har stor interesse i at få etableret et ansøgt havbrug, men er usikker på, 
om det er i konflikt med vandplanlægningen for området. Kommunen antager, at et 
havbrugsområde kan omfattes af ”lempet” målsætning svarende til, hvad der var gældende 
under regionplanerne, men ser en begrænsning i vandrammedirektivet i forhold til at kunne 
lempe den fastsatte målsætning.  
 
Guldborgsund Kommune ønsker at få udredt, om det ikke er mere omkostningseffektivt at 
stille reduktionskrav til havbrug sammenlignet med andre virkemidler: ådale, 
spildevandsrensning. Guldborgsund Kommune savner et klarere administrationsgrundlag og 
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retningslinjer for så vidt angår havbrug i forhold til vandplanerne f. eks indeholdt 
regionplanen en retningslinje om den maksimale årlige udledning af næringsstoffer fra 
havbrug. Denne retningslinje er ikke overført til vandplanen. Fravær af regionplanernes 
lempede målsætning omkring havbrug vanskeliggør administration af bekendtgørelse om 
kvalitetskrav for vandet, mener kommunen.  
 
Slagelse Kommune spørger, om man i vandplanen ser bort fra udledningen fra havbrug, og 
om havbrug ikke er omfattet af en indsats. Guldborgsund Kommune bemærker, at det i 
vandplanens tabel 2.2.2. er angivet, at belastningen fra havbrug ikke ændrer sig fra nuværende 
belastning til baseline 2015.  
 
Kolding Kommune bemærker, at udledningen af næringsstoffer fra Flækøjet Havbrug, som 
ligger i Natura 2000 området Lillebælt syd for Stenderup Hage er betydelig, og alene 
kvælstofudledningen er på niveau med, hvad der fjernes ved at påbyde en forbedret rensning 
af husspildevand fra ca. 3000 ejendomme. Såfremt man fastholder omkostningseffektivitet 
som princip, bør havbrug som branche også rense deres spildevand, mener kommunen, som 
opfordrer til, at der stilles krav til rensning af spildevandet fra havbrugene i denne vandplan. 
 
Snaptun Fisk Export A/S mener ikke, at det er dokumenteret, at havbrug i sommerperioden 
lokalt kan udgøre et væsentligt bidrag til fortsat vækst af planktonalger for havbruget i As Vig 
ud for Horsens Fjord. 
 
DN Halsnæs ønsker at etablering af et havbrug i udmundingen af Roskilde Fjord forhindres, 
idet DN forventer, at især udledningen af næringsstoffer vil skade genopretningen af Roskilde 
Fjord og muligvis også Isefjorden.  
 
DN Halsnæs mener, at havbrug som det ved Skærbæk ved Fredericia i modsætning til 
landbaserede dambrug er langt fra at være bæredygtige og beder Fredericia Kommune arbejde 
for, at det nedlægges og ikke får lov til at øge produktionen, samt at der ikke gives 
muligheder for flere anlæg i Fredericia Kommune. 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark mener ikke, at effekten af skærpede krav til 
afgitringer af vandindtag i forbindelse med fjernelse af spærringer/opstemninger ved dambrug 
er tilstrækkeligt undersøgt. Fjernelse skal ifølge foreningen bero på en konkret vurdering af de 
enkelte forhold, i det der kan være steder, hvor en fjernelse er uhensigtsmæssig af 
miljømæssige forhold. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanerne indebærer ikke, at der generelt skal ske reduktion i godkendte havbrugs 
udledning af næringssalte. Der vil dog ikke kunne gives tilladelse til yderligere belastning, 
som kan medføre at tilstanden i et område forringes. Det indebærer bl.a., at der ikke kan gives 
tilladelser, som medfører en stigning i den samlede udledning af kvælstof til områder, hvor 
vandplanerne forudsætter en reduktion i den samlede belastning.   
 
I forhold til et konkret havbrugs lokale påvirkning af nærområdet udlægges området ikke med 
lempet målsætning. Det område, som havbruget arealmæssigt dækker samt en randzone uden 
om, vil skulle udlægges som en "aktivitetszone", hvor der accepteres en påvirkning fra 
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havbruget, men ikke større end at miljømålet for hele det vandområde havbruget er 
beliggende i, skal kunne opfyldes ind til randen af aktivitetszonen.  
 
Med hensyn til retningslinjer for havbrug har høringssvarene givet anledning til ændring i 
retningslinjerne, se herom i kapitel 2.12 og 2.13.  
 
Afgitring skal sikres efter gældende regler.  
 
Ombygning til modeldambrug - virkemidler 
Sammenfatning af høringssvar 
Thisted Kommune foreslår, at lovgrundlaget for etablering af modeldambrug revideres, 
således at det bliver muligt at etablere modeldambrug ved vandløb, hvor der ikke er 
målopfyldelse, i modsat fald vil det ikke være muligt i Thisted Kommune at etablere 
modeldambrug. 
 
Aalborg Kommune ønsker en præcisering af, om staten forventer en reduktion i 
udledningerne af kvælstof og fosfor fra dambrug, eller om tiltagene blot skal sikre 
målopfyldelse ved vandløbene. Aalborg Kommune har ikke hjemmel til at pålægge 
dambrugene en ombygning til modeldambrug type 3, som beregningerne i vandplanen 
forudsætter. Hvis dambrugene ønsker at bygge om til modeldambrug type 3, vil det samtidig 
indebære en produktionsudvidelse, hvorved næringssaltudledningen holdes neutral. 
Kommunen mener desuden, at det er svært at påbyde forureningsbegrænsende tiltag ved et 
dambrug, hvis faunaundersøgelser ikke tyder på en belastning fra dambruget.  
 
Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune mener ikke, det er realistisk at opnå de 
forventede reduktioner i N og P, som er angivet i vandplanen ved brug af virkemidlet 
”recirkulering” i ferskvandsbrug. Det skyldes, at det forudsættes, at dambrugene ombygges til 
model 3, og at hele reduktionen tilgår miljøet. Da ombygningerne samtidigt skal være 
frivillige, anser kommunen det for at være urealistisk. 
 
Ikast-Brande Kommune bemærker, at ombygning af traditionelle dambrug til modeldambrug 
eller tilsvarende er en meget stor investering, som kun er egnet ved større dambrug - og hidtil 
kun er sket i forbindelse med foderopskrivninger. Ombygning af traditionelle dambrug til 
modeldambrug kan derfor ikke anvendes i praksis som virkemiddel til opnåelse af de fastsatte 
mål for reduktion af kvælstof- og fosforudledning til fjernrecipienterne. 
 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at man som led i akvakulturudbygning bør stille 
krav om ombygning af dambrugene til model 3- brug, som ifølge DN har det mindste 
vandforbrug og bedste rensning. Reduceret vandforbrug ved recirkulering vil medvirke til at 
frigøre dambrugene fra vandløbene, og driften vil medvirke til øget kontinuitet i vandløbene, 
da opstemninger overflødiggøres. 
 
Dansk Akvakultur mener, at ombygning til modeldambrug 3 bør fjernes som generelt 
virkemiddel, da det ifølge Dansk Akvakultur ikke er omkostningseffektivt, og fokus bør rettes 
mod indførelse af BAT værdier for BOD, N, P og ammoniak. Også Vesthimmerlands 
Kommune kan anbefale den resultatbaserede forvaltning.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Reguleringen af dambrug sker administrativt gennem godkendelse og eventuelt påbud. 
Indsatsen i vandplanerne forventes at skulle gennemføres ved krav i forbindelse med 
miljøgodkendelse af det enkelte dambrug eller ved påbud om forureningsbegrænsende tiltag. 
Miljøgodkendelse i forbindelse med etablering af eller ombygning til modeldambrug 3 beror i 
alle tilfælde på en konkret vurdering af det konkrete dambrugs påvirkning.  
 
Opkøb af dambrug og stemmeret 
Sammenfatning af høringssvar 
Viborg og Aalborg kommuner samt Gudenåkomitèen anbefaler, at opkøb af dambrug 
vurderes som alternativt virkemiddel. 
 
Silkeborg Kommune mener ligeledes, at der bør åbnes for opkøb af dambrug eller andre 
tiltag, der kan mindske belastningen fra ferskvandsdambrug. Thisted Kommune forudsætter, 
at der i stedet for spærringer ved dambrug laves anden mulighed for vandindtag til driften, 
alternativt at der foretages opkøb af dambruget. 
 
Gudenåkomitéen mener, at selv om der kun er udpeget et dambrug i oplandet til Randers 
Fjord, hvor der skal ske en indsats, betyder det ikke, at de resterende dambrug ikke udgør en 
stor belastning af vandområderne.  
 
Viborg Kommune mener, at der i forbindelse med opkøb af dambrug kan opnås synergieffekt 
i form af nedbringelse af næringsstofbelastningen, foruden at det kan skabe passage ved 
fjernelse af en spærring ved den samme virksomhed.  
 
Aalborg Kommune finder det meget vigtigt, at kommunerne får større kompetence, ansvar og 
mulighed for frit at kunne vælge omkostningseffektive virkemidler for en del af den 
nødvendige indsats beskrevet i Vandplanen. Kommunen mener, at opkøb af dambrug som 
instrument bør opprioriteres, især i oplande til Habitatområder, og samtidig etablering af 
faunapassager. Kommunen er i tvivl om, under hvilke omstændigheder opkøb af foderkvoter 
kan anvendes som virkemiddel, og opfordrer til at staten afsætter midler til opkøb af 
foderkvoter, og at opkøbene prioriteres med henblik på at opnå synergieffekter, således at 
væsentlige spærringer, udledninger til sårbare fjordområder og muligheder for etablering af 
vådområder indgår som væsentlige kriterier for udvælgelsen. 
 
Ikast-Brande Kommune ønsker præciseret, om der vil blive afsat økonomiske midler til opkøb 
af dambrug og i givet fald, hvor mange. Kommunen ønsker præciseret, efter hvilke kriterier 
opkøbene kan foretages, herunder hvordan eventuelle synergieffekter skal indgå i 
prioriteringen. Som udgangspunkt kan en kommune ikke opkøbe foderkvoter. Derimod har 
Ikast-Brande Kommune ved flere lejligheder opkøbt stemmeretten ved dambrug i vandløb for 
at sanere spærringer. Det anbefales, at det uddybes nærmere, hvorledes dette virkemiddel kan 
anvendes. 
 
Angående dambrugsindsatsen efterlyser KL fortsat en dialog om statens virkemidler i form af 
den forventede tilskudsordning. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Påvirkningerne fra akvakultur reguleres ved krav i forbindelse med miljøgodkendelse af det 
enkelte dambrug eller ved påbud om forureningsbegrænsende tiltag i forbindelse med revurdering. 
Ved meddelelse af miljøgodkendelse skal det sikres, at påvirkningen fra det pågældende dambrug 
ikke hindrer målopfyldelse.  
 
Produktionsbegrænsning via opkøb af dambrug er ikke et virkemiddel i vandplanerne. 
Såfremt en kommune i anden sammenhæng ønsker at foretage og finansiere opkøb af et 
dambrug, er vandplanerne ikke til hinder for dette. 
 
Det bemærkes, at der under Fødevareministeriet er afsat en tilskudspulje på 110. mio i 
perioden 2010-2015 til omlægning af dambrugsanlæg til mere moderne produktionsformer og 
fjernelse af spærringer.  
 
2.6.19 Andre virkemidler (alternative virkemidler) 
Afsnittet indeholder høringssvar vedrørende alternative virkemidler inden for: 

− Stenrev 
− Konstruerede vådområder (minivådområder), drænfiltre og lign 
− Linemuslinger 
− Fleksibilitet i valg af virkemidler 
− Ekstensivering af landbrugsdrift 
− Alternative afgrøder 
− Biogas og gylleseparering 
− Målrettet rådgivning og næringsstofregnskab 
− Virkemidler i kystvande 
− Virkemidler i søer 

 
Stenrev 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 24 høringssvar vedrørende brug af stenrev som alternativt virkemiddel i 
vandplanerne. De kommer fra følgende kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Fredericia, 
Aalborg, Ærø, Vejle, Langeland, Sønderborg, Thisted, Norddjurs, Kolding og Morsø. 
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedrørende dette emne: Landbrug 
& Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, 
Landboforeningen Limfjord, Landboforeningen Centrovice, Venstres, Det Konservative 
Folkepartis og Dansk Folkepartis partiafdelinger i Nordjylland. Endelig har 3 enkeltpersoner 
indsendt et høringssvar. 
 
I alle høringssvar opfordres til, at etablering af stenrev indgår som et virkemiddel i 
vandplanerne eller overvejes i forhold til omkostningseffektivitet i indsatsprogrammet. Der 
peges på, at mange års fiskeri efter sten og muslingeskrab har været med til at forarme 
havmiljøet og reducere havets kvælstofomsættende effekt. 
 
I høringssvarene anføres det, at stenrev har flere positive miljø- og naturvirkninger – bl.a. at 
stenrev vil være et meget omkostningseffektivt alternativ til reduktion af 
kvælstofbelastningen, jf. rapporten ”Stenrev i Limfjorden” fra DMU og DHI. Stenrev øger 
den lokale biologiske mangfoldighed som substrat for makroalger og som skjul for bunddyr 
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samt skaber strømninger i vandet og derved en opblanding af bund- og overfladevand. 
Kommunerne peger på, at stenrev bør udlægges, der hvor flere effekter opnås. 
 
Kolding Kommune peger på, at der også vil være rekreative gevinster for lokalsamfundet, 
herunder især dykkerturisme og et mere spændende og alsidigt lystfiskeri. 
 
Randers Kommune gør opmærksom på, at erfaringerne fra Limfjorden ikke umiddelbart kan 
overføres til andre lavvandede fjorde. I flere høringssvar peges på lokale områder, hvor 
stenrev kan være relevante – og flere kommuner efterlyser, at der hurtigt iværksættes 
yderligere undersøgelser og f.eks. et pilotprojekt for en lavvandet fjord i denne planperiode, 
så erfaringerne kan benyttes i næste planperiode. Der peges også på, at fiskerierhvervet bør 
involveres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er opmærksom på, at etablering af stenrev udover kvælstoffjernelse kan have 
flere andre positive effekter for den marine natur. 
 
Foreløbige modelberegninger for Limfjorden af et 2 km2 stort stenrev viser et stort potentiale 
for kvælstofreduktion. Effekten af et genoprettet stenrev vil dog afhænge af de specifikke 
økologiske forhold i det pågældende område, ligesom en forudsætning for at opnå en høj 
effekt på kvælstofreduktionen er, at havbunden er fast. Det vil derfor kun være en begrænset 
del af kystområderne, hvor genoprettelse af stenrev som supplerende virkemiddel er 
hensigtsmæssig. 
 
Den hidtidige belysning af stenrev som supplerende virkemiddel i kystvande er alene baseret 
på modelberegninger fra Limfjorden og kan ikke umiddelbart overføres til andre fjorde og 
kystvande. Før stenrev kan indgå som målrettet virkemiddel i vandplanlægningen, er der 
derfor behov for mere konkret viden om lokal-økologiske forholds betydning for 
kvælstofreduktionseffekten, praktiske erfaringer, økonomi samt en kortlægning af i hvilke 
områder stenrev potentielt kan fungere som supplerede virkemiddel i vandplanlægningen. 
  
Når potentialet, effekterne og økonomien i næringsstofreduktion for stenrev er bedre 
dokumenteret, vil Naturstyrelsen tage stilling til en eventuel inddragelse af virkemidlet i 
vandplanlægningen. 
 
Konstruerede vådområder (minivådområder), drænfiltre og lignende 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 26 høringssvar vedrørende minivådområder. De kommer fra følgende 
kommuner: Middelfart, Assens, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Aalborg, Holbæk, Hillerød, 
Silkeborg, Ærø, Svendborg, Langeland, Skanderborg, Sønderborg, Norddjurs, Favrskov og 
Randers. 
 
Desuden har organisationerne Landbrug og Fødevarer, Landboforeningen Centrovice, 
Landboforeningen Limfjord, Vestjysk Landboforening, Danmarks Naturfredningsforening, 
Biologisk Forening for Nordvestjylland og Frie Bønder - Levende Land og 6 enkeltpersoner 
indsendt høringssvar vedr. dette emne. 
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I alle høringssvar angives, at minivådområder/constructed wetlands eller drænfilterløsninger 
vil være brugbare virkemidler tæt på forureningskilden – enten for større delvandoplande med 
lodsejertilslutning eller f.eks. tilknyttet den enkelte bedrift. Landbrug og Fødevarer anfører, at 
der i dag er flere metoder under udvikling, hvilket har den fordel, at der kan tages hensyn til 
specifikke behov for N- og/eller P-reduktion, arealtilliggendet og den økonomiske ramme. 
Ærø, Svendborg og Langeland kommuner anbefaler minivådområder som et alternativ i 
oplande, hvor det ikke er muligt at anlægge almindelige vådområder, for eksempel på store og 
flade arealer, hvor det kan være svært at afgrænse et vådområdeprojekt. Minivådområder 
foreslås også anvendt opstrøms lavbundsarealer med højt målsat natur, som ellers ved 
etablering af almindelige vådområder angiveligt ville få ødelagt livsvilkårene for 
kvælstofsårbare planter. Norddjurs Kommune gør opmærksom på, at udlagte arealer ikke må 
være omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Aalborg, Ærø, Svendborg og Langeland kommuner oplyser, at hvis miniområder bliver et 
virkemiddel, er det nødvendigt, at der bliver ført tilsyn med dem. Det skal sikre deres 
rensende effekt – for eksempel kan der være behov for oprensning eller udskiftning af filtre. 
Aalborg Kommune mener, at en implementering af dette virkemiddel hensigtsmæssigt kan 
ligge i miljøgodkendelsessystemet (BAT), så der er mulighed for og pligt til at følge op på 
vedligeholdelsen af anlægget m.v. 
 
Skanderborg Kommune peger, at minivådområder vil kunne skabe en lokal hævning af 
grundvandsstanden, der kan sikre en vandføring i sommerudtørrende vandløb. Der kan derfor 
med relativ lille investering opnås gode resultater. Samtidigt vil etablering af flere 
vådområder kunne medvirke til at forsinke afstrømningen, og dermed medvirke til at mindske 
evt. problemer med oversvømmelser. 
 
Landbrug og Fødevarer, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), Favrskov og 
Middelfart kommuner foreslår desuden nogle særlige løsningstiltag omhandlende infiltrering 
af drænvand m.m. 
 
Landbrug og Fødevarer foreslår fytoremediering som potentielt virkemiddel. Metoden dækker 
over etablering af egentlige pilebede, hvorigennem vand fra dræn eller grøfter fra et delopland 
infiltreres. Landbrug og Fødevarer fremhæver, at resultatet kan være fjernelsesrater, der er 
endnu højere end for den målrettede dyrkning af flerårige energiafgrøder – og dermed med 
endnu højere omkostningseffektivitet. 
 
Biologisk Forening for Nordvestjylland anbefaler sløjfning af markdræn i lavninger, så 
markvandet nedsiver på naturlig måde og tilgår grundvandet med henblik på genetablering af 
trykvæld ved foden af bakkedragene. Vældområderne er en væsentlig forudsætning for 
dannelsen af rigkær, der er en af de højt prioriterede naturtyper.  
 
Favrskov og Middelfart kommuner nævner, at randzonerne kunne forbedres betydeligt, hvis 
der kunne laves ordninger for, at drænvand i muligt omfang skulle afskæres vandløbet og i 
stedet ledes ud i randzonerne, evt. udvidede, hvor det lokalt er muligt. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er opmærksom på, at konstruerede minivådområder og lignende løsninger som 
virkemidler i forhold til kvælstoffjernelse, kan have flere andre effekter på det omgivende 
miljø – såvel positive som negative. 
 
Foreløbige undersøgelser tyder på at konstruerede vådområder (minivådområder), drænfiltre 
og lignende har potentiale for kvælstofreduktion. Der er dog fortsat usikkerhed om disse 
virkemidlers effekt, økonomi og potentiale. Der er igangsat en række forskningsprojekter, der 
blandt andet skal undersøge effekten af minivådområder, drænfiltre m.m. Resultaterne af 
disse projekter forventes tidligst at foreligge om 2-3 år. 
 
Når potentialet, effekterne og økonomien i næringsstofreduktion for minivådområder, 
drænfiltre m.m. er bedre dokumenteret, vil Naturstyrelsen tage stilling til en eventuel 
inddragelse af disse som supplerende virkemidler i vandplanlægningen. 
 
Linemuslingebrug– samt ophør med muslingeskrab og fiskeri med bundtrawl i 
følsomme områder 
Sammenfatning høringssvar 
Der er i alt modtaget 20 høringssvar vedrørende lineproduktion af muslinger samt 
muslingeskrab/-produktion og fiskeri med bundtrawl. De kommer fra følgende kommuner: 
Slagelse, Fredericia, Aalborg, Ærø, Svendborg, Thisted og Morsø.       
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Landbrug og 
Fødevarer, lokalafdelinger af partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk 
Folkeparti i Nordjylland, Landboforeningen Limfjord, Danmarks Naturfredningsforening, 
Dansk Akvakultur samt Danmarks Fiskeriforening. Endelig har 3 lodsejere indsendt 
høringssvar. 
 
Høringssvarene omhandler ønsker om at finde alternativer til skrab efter muslinger og/eller 
bundtrawling, som kan have skadelige virkninger på bundvegetationen – i flere tilfælde med 
henvisning til Limfjorden; og at der er behov for mere viden om betydningen af fiskeriet efter 
skaldyr. Der foreslås desuden muslingefarme på line som virkemiddel til kvælstoffjernelse. 
 
Morsø Kommune og Danmarks Fiskeriforening henviser til, at et projekt om udvikling af en 
skånsom muslingeskraber er under afslutning, og erhvervet forventer, at en ny og mere 
skånsom skraber vil kunne tages i brug fra efterårssæsonen 2011. 
 
Slagelse, Fredericia, Aalborg, Ærø, Svendborg og Thisted kommuner, Landbrug og 
Fødevarer, lokalafdelinger af partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk 
Folkeparti i Nordjylland, Landboforeningen Limfjord, Danmarks Naturfredningsforening, 
Dansk Akvakultur og 3 lodsejere foreslår, at muslingefarme/lineproduktion af muslinger 
anvendes som et virkemiddel til fjernelse af næringsstoffer fra fjordene. Det påpeges også, at 
denne muslingeproduktion har en positiv påvirkning af vandets sigtedybde på grund af 
filtreringen. Muslinger kan anvendes til dyrefoder, energi eller dyrkes som spisemuslinger. 
Ærø og Svendborg kommuner ser det som en mulighed for at producere lokale fødevarer af 
høj kvalitet. 
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Thisted Kommune gør opmærksom på, at der først skal udvikles systemer, der kan modstå 
isdrift, eller som er flytbare. Desuden påpeges, at muslingeopdræt giver lokal 
fækalieforurening, hvorfor der behøves undersøgelser af de lokale miljøpåvirkninger, inden 
muslingeopdræt som virkemiddel kan anbefales. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er opmærksom på, at produktion af muslinger på line som virkemiddel til 
kvælstofreduktion udover kvælstoffjernelse kan have flere andre effekter på det omgivende 
miljø – såvel positive som negative. Naturstyrelsen er i den forbindelse opmærksom på, at der 
ved lineproduktion af muslinger til kvælstofreduktion som udgangspunkt er tale om 
miljømuslinger, der ikke kan benyttes til konsum. Muslinger til konsum kræver en særlig 
mellemhåndtering undervejs i produktionsprocessen, der er meget arbejdskrævende, og som 
ikke i sig selv øger den potentielle produktionsmængde.  
  
Foreløbige undersøgelser tyder på, at lineproduktion af miljømuslinger har potentiale for 
kvælstofreduktion. Der er dog fortsat usikkerhed om virkemidlets effekt, teknologien, 
økonomi samt potentialet for virkemidlet i fjordene til de enkelte oplande.  
 
Der er behov for at tilvejebringe viden om lineproduktion i storskalaproduktion, viden om 
investeringsbehov, omkostninger og indtjeningsbehov, vurdering af behov og potentiale for 
muslingeproduktion i de enkelte vandoplande m.m.  
 
Når potentialet, effekterne og økonomien i næringsstofreduktion er bedre dokumenteret, vil 
Naturstyrelsen tage stilling til en eventuel inddragelse af virkemidlet i vandplanlægningen. 
 
Fleksibilitet i valg af virkemidler 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 38 høringssvar af mere generel karakter vedrørende manglende 
virkemidler i vandplanerne eller spørgsmålet om mere fleksibilitet i indsatsprogrammet. De 
kommer fra følgende kommuner: Guldborgsund, Ringkøbing-Skjern, Faaborg-Midtfyn, Vejle, 
Vejen, Fredericia, Haderslev, Billund, Vesthimmerlands, Kalundborg, Roskilde, Holbæk, 
Morsø, Aarhus, Hillerød, Aabenraa, Skanderborg, Gladsaxe, Lemvig, Rudersdal, Hørsholm, 
Viborg, Samsø, Aalborg, Mariagerfjord, Kolding og Hedensted og Limfjordsrådet. 
 
Desuden har organisationerne DN, Landbrug og Fødevarer, Kommunernes Landsforening, 
DOF, DLMØ, Landboforeningen Limfjord, Landboorganisationerne i Syddanmark og 4 
enkeltpersoner indsendt høringssvar. 
 
KL anbefaler at det kommunale råderum i forbindelse med udarbejdelse af handleplanerne 
øges. I høringssvarene fra kommunerne gøres der opmærksom på, at råderummet til at 
udarbejde omkostningseffektive handleplaner er unødigt begrænset og på forhånd fastlagt ved 
standardløsninger i vandplanerne. Vandplanerne bør give kommunerne råderum til at afveje 
forskellige indsatser i forhold til hinanden, således at indsatserne sker mest 
omkostningseffektivt og virker mest hensigtsmæssigt i forhold til helheden. Flere kommuner 
tager forbehold for målopfyldelse, hvis årsagen hertil er manglende palet af virkemidler. DOF 
ønsker ligeledes større fleksibilitet i valg af virkemidler. 
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Flere kommuner efterlyser mere fokus på synergieffekter; f.eks. Aarhus Kommune, der 
anfører, at vandplanernes indsatsprogram tager udgangspunkt i en snæver vurdering af 
omkostningseffektivitet af de valgte virkemidler i forhold til den konkrete indsats for 
målopfyldelse af et enkelt mål. Virkemidlernes positive sideeffekter i forhold til andre 
nationale eller lokale mål inddrages ikke i en samlet vurdering af omkostningseffektiviteten – 
f.eks. biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, sundheds-fremme, mindre CO2-udledning, 
klimatilpasning og rekreative fordele. 
 
Det angives at være et problem, at kommunerne selv skal finansiere anvendelsen af andre 
virkemidler, og at muligheden for at inddrage forsyningsselskaberne i de arealbaserede 
indsatser er meget vanskelig eller endda måske umulig med den nuværende lovgivning.  
 
Vejle og Haderslev kommuner fremfører, at et af argumenterne for kommunalreformen var, at 
afgørelser skal træffes lokalt, således at der kan findes de løsninger, der bedst tilgodeser 
lokale forhold. Som eksempel nævnes, at vandplanerne ensidigt fokuserer på ændret 
vandløbsvedligeholdelse frem for fysiske forbedringer i vandløbet. Vejle Kommune har 
mange års erfaring med vandløbsvedligeholdelse, og det er kommunens oplevelse, at fysiske 
forhold i mange vandløb er en væsentlig hindring for målopfyldelse selv med ændret 
vedligeholdelse. 
 
Aalborg, Mariagerfjord og Aabenraa kommuner ønsker adgang til et værktøj, som hostes af 
Aarhus Universitet - bl.a. kendt som P-indeks værktøjet. Værktøjet kan bl.a. anvendes til 
beregning af effekter og omkostninger ved anvendelse af virkemidler til reduktion af N- og P-
tab fra det åbne land. Værktøjet foreslås f.eks. anvendt til målrettet placering af virkemidler i 
oplande til søer – f.eks. som alternativ til manglende muligheder for udlægning af fosfor-
ådale. 
 
DN foreslår, at der udover de generelle virkemidler som efterafgrøder, anvendes mere 
permanente virkemidler. Det kan eksempelvis gøres ved at i stedet for at udbetale MVJ-
midler for at opnå en bestemet dyrkningsform, kan jorden opkøbes, servitutter tinglyses på 
den og jorden tilbagesælges. DN mener, dette vil give en mere permanent sikring af god 
tilstand i de berørte områder. 
 
Transform af 1994 Aps / Dansk Rodzone Teknik gør gældende, at vandplanerne er 
kendetegnet ved manglende forslag til produktiv udnyttelse og fjernelse af kvælstof og fosfor. 
Der gøres opmærksom på alternative virkemidler som muslingebrug, pilekrat o.l.. Landbrug 
og Fødevarer, Dansk Landbrug Sydhavsøerne m. fl. fremhæver stenrev, minivådområder, 
muslinge- og algedyrkning, pilebede og energiafgrøder. Bæredygtigt Landbrug fremhæver 
tidlig såning af vinterafgrøder, stenrev, minivådområder, flerårige energiafgrøder, frivillige 
efterafgrøder, efterafgrøder i majs og halmnedmuldning.  
 
Landbrug og Fødevarer finder, at der bør være størst mulig valgfrihed for den enkelte lodsejer 
til at løse sin udfordring. Der bør udarbejdes et omfattende virkemiddelkatalog med langt 
flere valgmuligheder og alternative virkemidler, som den enkelte landmand frit kan vælge fra 
til erstatning for blandt andet krav om efterafgrøder.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
I forslag til vandplaner er der foreslået en række virkemidler, som er udpeget af et 
tværministerielt virkemiddeludvalg med Finansministeriet som formand, og som er besluttet 
af forligspartierne bag den tidligere regerings Grøn Vækst-aftaler. På baggrund af en faglig 
vurdering har Naturstyrelsen foreslået de indsatser, der fremgår af indsatsprogrammet i 
vandplanforslagene. Dette program sikrer en omkostningseffektiv sammensætning af 
virkemidler. Der er et vist frirum til at vælge andre virkemidler, men vandplanernes 
indsatsprogram anviser den mest omkostningseffektive sammensætning af virkemidler. DN’s 
forslag om at opkøbe jord, tinglyse servitutter på den og tilbagesælge er en metode, der 
allerede anvendes ved vådområder. Desuden benyttes MVJ- ordninger også ved visse 
vådområde projekter. Endelig kan man som lodsejer også søge MVJ- tilskud til 
ekstensivering.  
 
Mht. bemærkninger til vandløbsindsatserne henvises til kapitel 2.6.6 - 2.6.9, mens de øvrige 
alternativer er behandlet andetsteds i dette kapitel. 
 
Ekstensivering af landbrugsdrift - Vedvarende græs og udtagning af agerjord 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 24 høringssvar vedrørende brugen af ekstensivering som alternativt 
virkemiddel i vandplanerne. De kommer fra følgende kommuner: Assens, Silkeborg, Aarhus, 
Ærø, Svendborg, Langeland, Viborg og Odense. 
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Danmarks 
Naturfredningsforening, Vestjysk Landboforening, Gudenåkomitéen, Digelaget fra Tønder, 
Frie Bønder Levende Land, De borgerlige partier i Nordjylland, Den borgerlige gruppe i 
Mariagerfjord Kommune. Endelig har Anna Bodil Hald indsendt et høringssvar. 
 
I høringssvarene efterlyses, at ekstensivering indgår som et virkemiddel i vandplanerne. Der 
kan være tale om omlægning til vedvarende græs, braklægning eller i andre tilfælde f.eks. 
skovrejsning. Der peges på, at særligt i tilknytning til ådale og øvrige lavbundsområder vil det 
være relevant at supplere indsatsen med vedvarende græs eller braklægning, som med hensyn 
til næringsstofreduktion er velafprøvede og sikre virkemidler.  
 
I høringssvarene anføres, at ekstensivering ud over reduktion af N- og P-tab indebærer 
synergieffekter, idet varige foranstaltninger giver høj biodiversitet samtidig med, at det er 
enkelt at følge op på tilsynsmæssigt. Det bemærkes at ekstensivering af lavbundsområder vil 
have en CO2 reducerende effekt og dermed bidrage til løsning af den globale 
klimaproblematik. Langeland Kommune peger på, at landbruget selv har foreslået 
ekstensivering, som også indebærer rekreative muligheder, som N-kvoter og efterafgrøder 
ikke rummer, mens Gudenåkomitéen og Danmarks Naturfredningsforening gør opmærksom 
på muligheden for høslæt f.eks. til biomasseproduktion eller afgræsning. Frie Bønder - 
Levende Land peger på, at det er vigtigt, at disse arealer ikke bliver § 3-arealer, således at de 
fortsat anvendes til ekstensivt landbrug. 
 
Odense Kommune understreger, at de valgte arealrelaterede virkemidler ikke rummer de 
tilstrækkelige incitamenter for landmanden til at anvende dem, og de fleste af høringssvarene 
gør opmærksom på, at med ekstensivering er der tale om fordele, som f.eks. efterafgrøder 
ikke rummer. Der henvises til, at omkostningseffektiviteten bør inddrages, idet den ikke 
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udelukkende afgøres ud fra en snæver betragtning om prisen pr. kg næringsstof på en relativ 
kort tidshorisont. 
 
Anna Bodil Hald ønsker mulighed for udtagning af højbundsjord. For at sikre en naturlig 
hydrologi bør overfladevand ikke føres til ådalene, men i stedet bør man lade vandet infiltrere 
på højbunden og komme ud i ådalen som rent grundvand.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Opdyrkning af lavbundsjorde medfører på grund af lav retention normalt en høj udvaskning af 
næringsstoffer. Ekstensivering af landbrugsdrift og herunder udtagning af lavbundsarealer kan 
derfor i visse tilfælde muligvis udgøre et alternativ til eksisterende supplerende virkemidler.  
 
Som opfølgning på den tidligere regerings Grøn Vækst 2.0-aftale er der under 
Kvælstofudvalget nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der blandt andet skal udarbejde en 
analyse af alternative virkemidler. Udtagning af lavbundsjorde er et af de alternativer, der 
undersøges. Desuden arbejdes på at kortlægge lavbundsarealer med lav retention. 
Arbejdsgruppen undersøger også alternativet udtagning af højbundsjord.   
 
Når potentialet, effekterne og økonomien i næringsstofreduktion er bedre dokumenteret, kan 
der tages stilling til en eventuel inddragelse af virkemidlet i vandplanlægningen. 
 
Naturstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der allerede i dag findes en frivillig støtteordning 
for ekstensivering af landbrugsarealer. Ordningen en del af den tidligere regerings tiltag i 
aftalen om Grøn Vækst og funderet i artikel 68 i EU forordningen nr. 73 om direkte støtte fra 
2009. 
 
Skovrejsning 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 6 høringssvar vedrørende brugen af skovrejsning som alternativt 
virkemiddel i vandplanerne. De kommer fra Aarhus, Langeland og Odense kommuner samt 
Vestjysk Landboforening og Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Parterne efterlyser skovrejsning som virkemiddel, idet skovrejsning varigt beskytter 
grundvand og overfladevand mod pesticider og næringsstoffer og udjævner afstrømningen til 
vandløb og dermed bidrager til klimatilpasning. Derudover vil skovene binde CO2, forbedre 
den biologiske mangfoldighed, skabe nye friluftsmuligheder, have sundhedsmæssige fordele 
og gøre tilgrænsende boligområder mere attraktive. 
 
Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der er tale om et meget omkostningseffektivt 
virkemiddel, når der tages hensyn til alle de positive afledte effekter, men både Odense og 
Aarhus kommuner anfører, at den eksisterende tilskudsordning langt fra er tilstrækkelig. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Som opfølgning på den tidligere regerings Grøn Vækst 2.0-aftale er der under 
Kvælstofudvalget nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der blandt andet skal udarbejde en 
analyse af alternative virkemidler. Mulighed for både privat og statslig skovrejsning indgår i 
denne analyse.   
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Naturstyrelsen skal gøre opmærksom på, at med hensyn til privat skovrejsning gælder, at der i 
dag kan søges tilskud under enkeltbetalingsordningen. Her kan udbetales enkeltbetaling for 
arealer i positiv- og neutralområder, hvis skovrejsningen sker på et landbrugsareal, som der 
blev udbetalt enkeltbetaling for i 2008, og jordbrugeren udøver en landbrugsaktivitet ud over 
skovrejsningen.  
 
Fjernelse af biomasse 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 3 høringssvar vedrørende fjernelse af biomasse som alternativt 
virkemiddel i vandplanerne.  
 
Vestjysk Landboforening anbefaler fjernelse af biomasse - særligt i det vestjyske område med 
mange engarealer. Det vil sikre naturpleje, reducere næringsstofbelastningen samt give en 
produktion af vedvarende energi til biogas eller alternativt kunne anvendes som strøelse eller i 
en brændselspille, hvilket der på nuværende tidspunkt forskes i. Der peges på, at der 
muliggøres en synergi mellem vand- og naturplanerne. 
 
Dansk Botanisk Forening og Anna Bodil Hald anbefaler, at der i stedet for oversvømmelse af 
ådale med næringsrigt overfladevand, hvor både en ressource (N til inaktivt N og evt. P 
frigørelse) tabes og organisk stof omsættes ved processen, ses på muligheder for at anvende 
arealer i ådale til slæt af biomasse til biogas og herigennem opsamling af næringsstoffer, jf. 
f.eks. projekt i Nørreådalen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der findes i dag en ordning med støtte til etablering af flerårige energiafgrøder.  
Som opfølgning på den tidligere regerings Grøn Vækst 2.0-aftale er der som nævnt ovenfor 
under Kvælstofudvalget nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der blandt andet skal 
udarbejde en analyse af alternative virkemidler. I den forbindelse vurderes muligheden for 
yderligere etablering af energiafgrøder på omdriftsarealer.   
 
Naturstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der eksisterer en frivillig ordning under den 
tidligere regerings Grøn Vækst-aftale, hvor der kan opnås støtte til ekstensivering af 
landbrugsdriften og hvor der samtidig stilles som krav, at biomassen fjernes enten ved slæt 
eller afgræsning. Ordningen er funderet i artikel 68 i EU forordningen nr. 73 om direkte støtte 
fra 2009.  
 
Samtidig er det Naturstyrelsens vurdering, at der i vandplansammenhæng ikke er potentiale 
for målrettet at udpege arealer, hvor biomasse skal fjernes som virkemiddel.  
 
Efterafgrøder – tidligt sået vinterhvede eller andre vintergrønne marker som alternativ 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er modtaget høringssvar fra Landbrug & Fødevarer, Landboforeningen Limfjord, 
Landøkonomisk Selskab, De borgerlige partier i Nordjylland, Den borgerlige gruppe i 
Mariagerfjord Kommune og Frie Bønder - Levende Land samt mere end 50 lodsejere 
vedrørende brugen af tidligt sået vinterhvede eller andre vintergrønne marker som alternativ 
virkemiddel i vandplanerne – særligt til erstatning af efterafgrøder. 
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Et meget stort antal lodsejere peger på, at nye forsøg fra KU-Life har vist, at en tidlig sået 
hvedemark er mindst lige så effektiv til at forhindre udvaskning af kvælstof som en 
efterafgrøde efterfulgt af vårsæd. Desuden bliver efterafgrøder på en planteavlsbedrift ofte 
kun til små planter, da der ikke er nok kvælstof i jorden efter høst til, at efterafgrøden kan 
vokse sig kraftig og dermed effektiv til at komme ned i dybden og hente kvælstof op til 
overfladen igen. 
 
Landbrug & Fødevarer peger på tidlig såning af vinterhvede som alternativ, da mange 
forskere mener, at dette tiltag har lige så stor effekt som mellemafgrøder. 
 
De borgerlige partier i Nordjylland og Den borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommune 
anfører, at efterafgrøderne, der nedpløjes, igen omsættes til næringsstoffer, som skal optages i 
løbet af et kort tidsrum (ca. fire måneder), hvorfor risikoen for udvaskning er stor i 
vinterhalvåret. 
 
Landboforeningen Limfjord, Landøkonomisk selskab, De borgerlige partier i Nordjylland og 
Den borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommune samt mange lodsejere anfører, at tidligt 
såede vinterafgrøder eller f.eks. græsarealer, roer, reduceret jordbearbejdning og 
halmnedmuldning mv. kan anvendes i stedet for efterafgrøder med markant mindre gene og 
økonomisk udgift for landbruget. 
 
Landøkonomisk selskab forslår, at der specifikt stilles krav om efterafgrøder efter majs og 
marker med rene bælgplantekulturer samt på ejendomme med et kombineret højt husdyrtryk 
og lavt udbytteniveau. Endelig ønsker Landøkonomiske selskab, at der på stærkt 
humusholdige og meget grovsandede arealer stilles krav om opretholdelse af permanent 
plantedække.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Muligheden for at erstatte etablering af efterafgrøder med udlægning af vintergrønne marker 
er som en del af den tidligere regerings aftale om Grøn Vækst ophørt, fordi efterafgrøder har 
en større effekt end vintergrønne marker i forhold til at reducere kvælstofudvaskningen til 
vandmiljøet. For at sikre jordbrugsvirksomhederne størst mulig fleksibilitet er der samtidig 
med gennemførelsen af den tidligere regerings Grøn Vækst åbnet op for andre alternative til 
erstatning af efterafgrøder (se under kapitel 2.6.10 – generelle virkemidler).  
 
Vedrørende implementering af yderligere efterafgrøder skal Naturstyrelsen bemærke, at de 
som udgangspunkt vil følge de samme regler som de nuværende lovpligtige efterafgrøder med 
beregning af efterafgrødegrundareal, og herunder hvilke afgrøder der indgår i 
beregningsgrundlaget.  
 
Angående husdyrhold og kvælstofoverskud reguleres dette ikke via vandplanerne, men via 
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Endvidere er der med implementering af de 
nuværende lovpligtig efterafgrøder, indarbejdet forskelligt krav til andel af efterafgrøder på 
baggrund af mængden af husdyrgødning udbragt på dyrkningsarealer (de 10 % vs. 14 % af 
efterafgrødegrundarealet hvis der udbringes under eller over 0,8 dyreenheder husdyrgødning 
per hektar).  
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Tidlig såning af vintersæd vurderes af den ovenfor omtalte tværministerielle arbejdsgruppe, 
der blandt andet udarbejder en analyse af alternative virkemidler.  
 
Flerårige energiafgrøder 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 5 høringssvar vedrørende brugen af flerårige energiafgrøder som 
alternativt virkemiddel i vandplanerne. De kommer fra Landbrug og Fødevarer, 
Landboforeningen Limfjord og Vestjysk Landboforening, De borgerlige partier i Nordjylland 
og Den borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommune. 
 
Landbrug og Fødevarer, Landboforeningen Limfjord og Vestjysk Landboforening anbefaler 
dyrkning af flerårige energiafgrøder særligt på arealer med lav kvælstoftilbageholdelse. 
Landbrug og Fødevarer forventer, at der vil være behov for et mindre driftstilskud via en 
miljøordning for at opretholde muligheden som en rentabel, konkurrencedygtig produktion. 
Landbrug og Fødevarer fremhæver samtidig, at der er behov for at investere i forskning og 
udvikling på området, og at der ligeledes skal skabes sikkerhed for afsætning af den 
producerede biomasse. 
 
Venstres, Konservatives og Dansk Folkepartis partiafdelinger i Nordjylland og 
Borgerforeningen i Mariagerfjord Kommune foreslår anvendelse af energiafgrøder under 
forretningsmæssige vilkår. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen skal bemærke, at der allerede i den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale på 
særlige vilkår indgår mulighed for dyrkning af flerårige energiafgrøder som alternativ til 
efterafgrøder, jf. Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække 
for planperioden 2010/2011”, gældende fra 1. august 2010 (§ 34 og § 35). 
 
Mulighed for anvendelse af virkemidlet flerårige energiafgrøder, ud over de eksisterende i 
Grøn Vækst, indgår i den tværministerielle arbejdsgruppe, der blandt andet skal udarbejde en 
analyse af alternative virkemidler.  
 
Dyrkning af soja 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 1 høringssvar fra Frie Bønder – Levende Land, som angiver lokal 
dyrkning af soja som et alternativ til den importerede soja, som beslaglægger en stor del af 
Argentinas og Brasiliens landbrugsareal. Det angives i den forbindelse at der importeres store 
mængder kvælstof, som således bidrager til øget næringsstofoverskud i naturen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Soya er en bælgplante og fikserer kvælstof fra luften. Ved høst af sojabønnen efterlades 
normalt en øget kvælstofmængde i jorden via tilbageværende rødder samt blad- og 
stængelmateriale. Naturstyrelsen finder på den baggrund ikke, at dyrkning af soja er velegnet 
som alternativt virkemiddel i vandplansammenhæng 
 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 209

Biogas og gylleseparering  
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 6 høringssvar vedrørende brugen af biogasanlæg og gylleseparering som 
alternativt virkemiddel i vandplanerne. De kommer fra Herning Kommune, Morsø Bioenergi, 
Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, 
Familielandbruget VEST-Jylland, Landboforeningen Limfjord, Venstres, Konservatives og 
Dansk Folkepartis afdelinger i Nordjylland og repræsentanterne for henholdsvis Venstre, 
Konservative, Dansk Folkeparti og Borgerlisten i Mariagerfjord Kommune. 
 
I høringssvarene anføres det, at med bioforgasning og separering af gylle kan 
kvælstofudvaskningen til lokale vandområder reduceres, hvis alene den tynde fraktion efter 
separering udbringes. Dette skyldes en højere udnyttelsesprocent af kvælstoffet end ved 
udbringning af almindeligt gylle. Den tørre fraktion med et højt fosforindhold kan enten 
afbrændes eller transporteres ud af oplandet til andre egne med færre husdyr. Samlet vil det 
betyde en reduceret kvælstofudvaskning i oplandet samt lokalt reduceret overskud af fosfor.  
 
Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis afdelinger i Nordjylland ønsker, 
at planer om tilskud til biogas fremskyndes og i øvrigt gives efter samme principper som 
vindmøller.  
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Borgerlisten i Mariagerfjord 
Kommune, Landboforeningen Limfjord og Herning Kommune ønsker fordelagtige 
økonomiske vilkår eller kompensation for biogasanlæg og afbrænding, således at disse anlæg 
bliver rentable. 
 
Morsø Bioenergi ønsker, at bioforgasning og separering synliggøres i vand- og naturplanerne 
på lige fod med andre virkemidler. Desuden ønskes, at landmænd, der får husdyrgødning 
behandlet og distribueret eller omfordeler husdyrgødning via biogasanlæg, får reducerede krav i 
forhold til efterafgrøder i lighed med separation og afbrænding af husdyrgødning. Det ønskes, at 
separation og afgasning via fællesbiogasanlæg effektmæssigt sidestilles med andre tiltag til 
begrænsning af udledning af fosfor til vandmiljøet og endelig, at der ved udbringning af væske fra 
separeret husdyrgødning ikke vil blive stillet krav til nedfældning af gyllen.  
 
Herning Kommune foreslår, at det skal være muligt at bruge lokale virkemidler som 
biogasanlæg som alternativ til generelle virkemidler som krav om randzone og lokale krav om 
P-ådale.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den tidligere regering satte med Grøn Vækst-aftalen en politisk målsætning om, at op til 50 % 
af husdyrgødningen inden 2020 skal anvendes til energiformål. Naturstyrelsen skal i den 
forbindelse bemærke, at der er åbnet en tilskudsordning til etablering og udvidelse af 
biogasanlæg på i alt 300 millioner kroner. Endvidere er der oprettet et Biogassekretariat under 
Naturstyrelsen som hjælp til kommunernes planlægning mm. af fællesbiogasanlæg. 
 
I forhold krav til om yderligere efterafgrøder, er der åbnet for visse alternativer til erstatning 
af efterafgrøder, herunder forbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning jf. § 18. 
stk. 1 i lovbekendtgørelse 757 af 29. juni 2009 (Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og 
om plantedække) og Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om 
plantedække for planperioden 2010/2011”. Herved er skabt mulighed for, at landmanden 
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gennem en omfordeling og behandling af husdyrgødningen i et biogasanlæg kan reducere det 
areal, hvor der skal dyrkes efterafgrøder.  
 
Den gødning, der efter separation og bioforgasning udbringes af landmanden, skal stadig 
håndteres i forhold til de gældende lovkrav om udnyttelsesgrad af gødningen samt krav til 
udbringningsmetoder, jf. Bekendtgørelse nr. 845 af 12. juli 2011 om jordbrugets anvendelse 
af gødning i planperioden 2011/2012 samt bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 
(ændret ved bekendtgørelse nr. 114 af 11. februar 2011) om husdyrbrug og dyrehold for mere 
end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv.  
 
Virkemidlerne randzoner og P-ådale udgør udtagning af arealer fra omdrift, og kan ikke 
erstattes af alternativer som for eksempel bioforgasning af husdyrgødning i lokale anlæg. 
 
Målrettet rådgivning på bedriftsniveau 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 2 høringssvar vedrørende brugen af målrettet rådgivning på 
bedriftsniveau. 
 
Landbrug & Fødevarer fremfører, at det er afgørende med en forvaltningsramme, der 
understøtter en aktiv lokal proces med størst mulig fleksibilitet og valgfrihed, således at den 
enkelte landmand selv er med til at vælge de bedste løsninger i forhold til at opnå en positiv 
miljømæssig og produktionsøkonomiske effekt.  
 
I den forbindelse fremhæves, at det er nødvendigt at sikre, at der også afsættes ressourcer til 
forarbejdet, herunder konkret rådgivning af de berørte landmænd. Til at gennemføre denne 
rådgivning kan det eksisterende danske rådgivningssystem benyttes. 
 
Danmarks Naturfredningsforening anfører, at Agwaplan-projektet har anvist en indsatsmetode 
i forhold til Norsminde Fjord, der er baseret på integreret rådgivning af landmænd på 
bedriftsniveau, hvorefter der indgås miljøaftaler om konkrete tiltag, der reducerer tabet af 
kvælstof på en omkostningseffektiv måde, og samtidig giver landmanden vækstmulighed. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyren finder, at rådgivning ikke i sig selv er et virkemiddel, men en metode hvor en 
jordbruger kan opnå mere viden om valg af hensigtsmæssige driftsformer. 
 
Næringsstofregnskab 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 3 høringssvar vedrørende brugen af næringsstofbalancer som alternativt 
virkemiddel i vandplanerne. De kommer fra Silkeborg Kommune, Danmarks 
Naturfredningsforening og lodsejer Henrik Wolf-Sneedorff. 
 
Silkeborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at der stilles krav 
fosforbalance på landbrugsarealer inden for afgrænsende søoplande. 
 
Jordbruger Henrik Wolff-Sneedorff fremfører, at indsatsen mod kvælstofudledning bør 
reguleres, hvor der efter balanceregnskab for hver enkelt bedrift er behov for det. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Næringsstofbalanceregnskab er en metode, hvor der skabes overblik over input og output af 
næringsstoffer på en ejendom, og på baggrund heraf kan jordbrugeren fortage driftsmæssige 
disponeringer.  
 
Den tværministerielle arbejdsgruppe, der blandt andet skal udarbejde en analyse af alternative 
virkemidler, vurderer bl.a. - på baggrund af erfaringer fra et projekt om balanceregnskaber i 
perioden 2005- 2008, hvor landmanden fik mulighed for at korrigere sin N-kvote, hvis et 
højere udbytte kunne dokumenteres - om virkemidlet er realistisk.  
 
Alger og tang   
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 6 høringssvar vedrørende brugen af alger og tang som alternativt 
virkemiddel i vandplanerne. De kommer fra Assens, Solrød, Slagelse, Fredericia og 
Svendborg kommuner, Landbrug & Fødevarer samt Dansk Akvakultur. 
 
Landbrug og Fødevarer gør opmærksom på, at produktion af tang kan anvendes til fjernelse af 
næringssalte fra vandet, enten inden vandet når ud i kystvandet (dyrkning i landbaserede 
tanke eller bassiner med drænvand eller lign.) eller ved dyrkning direkte i recipienten. 
Landbrug og Fødevarer foreslår, at det bør undersøges yderligere og støttes, da der er flere 
synergieffekter mellem f.eks. vandmiljø, energiproduktion og beskæftigelse. Landbrug og 
Fødevarer henviser til et konkret projekt Blue Foods i Horsens.  
 
Slagelse Kommune opfordrer til, at tangproduktion indgår som virkemiddel til reduktion af 
kvælstof i kystvandene. Assens og Svendborg kommuner foreslår, at staten undersøger 
muligheden for at reducere tabet af kvælstof til havmiljøet ved hjælp af algeanlæg som ved 
Onsevig på Lolland. 
 
Solrød Kommune har i 2010 gennemført en undersøgelse af mængder og sammensætning af 
opskyllet tang i Køge Bugt. Undersøgelsen har haft som formål at undersøge grundlaget for 
produktion af biogas med brug af dette materiale sammen med andre materialer. 
Undersøgelsen viser, at fjernelse af opskyllet tang vil fjerne næringsstoffer fra Køge Bugt 
svarende til op mod 10 % af belastningen. Undersøgelsen viser også, at indsamling af 
opskyllet tang er et omkostningseffektivt virkemiddel - 29 kr./kg N. 
 
Fredericia Kommune nævner, at indsamling af søsalat i lavvandede varme kystområder på 
sigt også kan være et relevant virkemiddel. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er fortsat usikkerhed om disse virkemidlers effekt, økonomi og potentiale, herunder 
optimering af dyrkningsforhold og praktiske forhold under storskala produktion. Der er 
igangsat en række forskningsprojekter og praktiske forsøg, der blandt andet skal optimere 
dyrkningen og undersøge effekten af alge- og tangproduktion. Resultaterne af disse projekter 
forventes tidligst at foreligge om nogle år.  
 
Naturstyrelsen vurderer på det nuværende grundlag, at indsamling af tang og søsalat udgør et 
forholdsvist usikkert virkemiddel til næringsstofreduktion, da tilstedeværelsen i recipienten og 
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opskylning af tang og søsalat afhænger af mange faktorer, og dermed ikke er forudsigelig 
mht. effekt og økonomi.  
 
Når potentialet, effekterne og økonomien i næringsstofreduktion ved alge- og tangproduktion 
er bedre dokumenteret, vil Naturstyrelsen tage stilling til en eventuel inddragelse af disse som 
supplerende virkemidler i vandplanlægningen. 
 
Bæredygtigt fiskeri  
Sammenfatning høringssvar 
Landbrug og Fødevarer ønsker, at fiskeriet gøres mere bæredygtigt. Når danske fiskebestande 
systematisk overfiskes i størstedelen af danske farvande, bliver der en overrepræsentation af 
mindre fisk, der spiser dyreplankton, hvorfor planteplankton ikke græsses i tilstrækkeligt 
omfang - hvilket i sidste ende fører til mindre klart vand end forventet ud fra 
koncentrationerne af næringssalte. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Fiskeriet bliver reguleret gennem både EU-regler og nationale regler - herunder fiskeriloven. 
Formålet er at undgå overfiskning og at bevare fiskeriet.  
 
Det er Naturstyrelsen vurdering, at denne regulering som udgangspunkt sikrer et bæredygtigt 
fiskeri og at en ændring af den eksisterende regulering ikke er et muligt alternativt 
virkemiddel i vandplansammenhæng. 
 
Virkemidler i søer - Andeopdræt  
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 6 høringssvar vedrørende andeopdræt. De kommer fra følgende 
kommuner: Skanderborg, Vordingborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Helsingør. Desuden 
er modtaget høringssvar fra DN Samråd Fyn. 
 
Skanderborg, Vordingborg og Langeland kommuner samt DN samråd Fyn finder, at 
andeopdræt er et stort forureningsproblem i mange søer og dermed for den økologiske tilstand 
af en sø. DN mener, at andeopdræt bør forbydes i alle søer, da det påvirker miljøtilstanden i 
søerne i negativ retning. 
 
Skanderborg, Vordingborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Helsingør kommuner ønsker, at 
vandplanerne indeholder retningslinjer og virkemidler, herunder lovhjemmel til indgreb 
overfor udsætning og opdræt af ænder.  

 
Vordingborg Kommune finder, at en væsentlig udfordring er, at kommunerne ikke er 
myndighed i forhold til udsætning af ænder, og at reguleringen sker igennem bestemmelser i 
sektorlovgivningen. Der stilles spørgsmål om hvordan en supplerende indsats af andre 
fosforbegrænsende tiltag gennemføres, hvis der påbegyndes eller fortsættes med andeopdræt i 
en fosforbelastet sø, uden at det fra Miljøministeriet er anvist, hvornår en sådan situation 
optræder eller hvilke supplerende virkemidler, der kan/skal anvendes. 
 
Langeland Kommune påpeger, at det ikke fremgår, om der er afsat midler til dækning af 
udgiften til evt. alternative supplerende indsatser. 
 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 213

Naturstyrelsens bemærkninger  
I vandplanerne er der ikke opgjort en selvstændig fosforbelastning fra andeopdræt. DMU har 
påvist, at udsætning af gråænder resulterer i en forøgelse af søers fosforkoncentrationer, men 
har ikke kunnet påvise nogen direkte sammenhæng mellem udsætningstæthed og 
fosforkoncentration i søerne (Noer m.fl. 2007). Årsagen hertil er en stor variation i 
fosforindholdet i søerne på grund af store forskelle i øvrige fosforkilder. Det er således ikke 
på nuværende tidspunkt muligt at fastlægge en eventuel indsats.  
 
2.6.20 Indsatsprogram og virkemidler relateret til grundvand 
Der er i alt modtaget 32 høringssvar om virkemidler og indsatsprogram. De kommer fra 
følgende kommuner og region: Albertslund, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Herlev, 
Hedensted, Horsens, Hvidovre, Kalundborg, Norddjurs, Odense, Randers, Ringsted, Roskilde, 
Silkeborg, Slagelse, Struer, Vallensbæk, Viborg, Aalborg, Aarhus og Region Sjælland. 
 
Desuden har følgende organisationer sendt høringssvar: Teknologirådet, Gudenåkomitéen, 
Frie Bønder – Levende Land, Danmarks Naturfredningsforening, Københavns Energi, FVD, 
Nordjysk Landbrug, DANVA, De almene vandværker i Skanderborg Kommune og Brøndby 
Vandforsyning A/S 
 
Den statslige grundvandskortlægning 
Sammenfatning af høringssvar  
Kalundborg Kommune ser frem til en dialog med de statslige myndigheder om indhold og 
tidsplan for revurdering af grundvandskortlægningen. 
  
Gudenåkomitéen, Silkeborg Kommune og Randers Kommune mener, at der af hensyn til 
tilrettelæggelse af den kommunale indsatsplanlægning savnes en vejledende tidsplan for 
igangsættelse og færdiggørelse af kortlægningsområderne. 
 
Randers Kommune anbefaler at der foretages en grundig geologisk kortlægning af 
vandværker uden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser, så kommunen har et godt 
grundlag for at udarbejde indsatsplaner. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
I forbindelse med den statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning vil der løbende 
under kortlægningsforløbet foregå en tæt dialog mellem Naturstyrelsen og kommunerne 
omkring indhold og tidsplan.  
 
Der er udarbejdet en færdiggørelsesplan for den resterende del af kortlægningsopgaven. 
Færdiggørelsesplanen, der blandt andet indeholder en tidsplan for igangsættelse og 
færdiggørelse af kortlægningsområderne, kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. 
Indvindingsoplandene til almene vandforsyninger udenfor områder med særlige 
drikkevandsinteresser er også en del af de områder, hvor der sker en afgiftsfinansieret 
kortlægning. 
 
Pesticidfri zoner ved vandværksboringer 
Sammenfatning af høringssvar  
Danmarks Naturfredningsforening og Aalborg Kommune anser de nuværende pesticidfri 
zoner som værende af helt utilstrækkelig størrelse. De har kun begrænset betydning for 
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grundvandsbeskyttelse, da arealet ikke skal indhegnes og fortsat må dyrkes, og da tilsynet er 
stort set ikke-eksisterende. Finansieringen er endvidere ikke afklaret. Aalborg Kommune 
mener, at den eksisterende kortlægning ikke er tilstrækkelig detaljeret til at sikre en effektiv 
beskyttelse af grundvandet, da der mangler en udpegning af pesticidfølsomme 
indvindingsområder. 
 
Aarhus Kommune foreslår, at vandplanen indeholder en indsats mod forurening af 
grundvandet. Region Sjælland, Gudenåkomitéen, Viborg Kommune, Silkeborg Kommune, 
Randers Kommune, Aalborg Kommune, Norddjurs Kommune, Struer Kommune og 
Hedensted Kommune foreslår, at vandplanen indeholder en indsats med pesticider. 
 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at selvom det er nitrat og pesticider, der står for 
hovedparten af problemerne, så har kommunerne med generel regulering umiddelbart ingen 
indgrebsmuligheder overfor disse. 
 
Roskilde Kommune bemærker, at det med hensyn til pesticider ikke er muligt for kommunen 
at pålægge lodsejere rådighedsindskrænkninger, da der ikke ligger et fagligt eller juridisk 
lovbestemt grundlag for udpegning af pesticidfølsomme områder på lerede jorde 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
De dyrknings- og pesticidfri zoner er med lov om Grøn Vækst ændret fra 10 meter til 25 
meter. Naturstyrelsen undersøger også muligheden for, at man kan fremskaffe grundlag for at 
udpege særligt pesticidfølsomme arealer. Endelig har regeringen med finanslovsaftalen i 2012 
og 2013 afsat 40 mio. kr. til bistand til kommunerne med etablering af boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO), inden for hvilke der vil kunne påbydes 
rådighedsindskrænkninger. 
 
Vandplanernes brug til placering af kildepladser 
Sammenfatning af høringssvar  
Københavns Energi mener, at en aktiv grundvandbeskyttelse og det rigtige administrative og 
lovgivningsmæssige grundlag herfor er helt essentiel for at fastholde indvindingen der, hvor 
den i dag er beliggende. Vandplanerne skaber usikkerhed omkring lokaliseringen af den 
fremtidige regionale vandindvinding, og dette vil selvsagt kunne medføre tilbageholdenhed, 
når det gælder større investeringer i grundvandsbeskyttelse, hvad enten disse finansieres over 
offentlige midler eller over taksterne.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Vandplanerne anviser konkrete indsatser overfor vandindvindingsmængder, der kan påvirke 
vandløb, hvilket kan bruges som retningslinjer ved planlægning af fremtidige 
vandindvindinger. Med hensyn til kemisk tilstand i forhold til drikkevandet vil vedtagne 
indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen også kunne bruges i planlægningen af fremtidige 
kildepladser. 
 
Effekt ved lukning af indvindingsboringer 
Sammenfatning af høringssvar  
FVD og Furesø Kommune bemærker, at forslag om lukning af boringer nogle steder vil 
betyde, at nærområdet i løbet af få dage vil være oversvømmet, medmindre man i forbindelse 
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med lukning også iværksætter afværgepumpning. Tiltagene kan også have store konsekvenser 
længere væk i andre kommuner. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Ved ændring af indvindingsstrukturen skal der ske en konkret vurdering af konsekvenserne og 
en afvejning af, om oversvømmelser kan accepteres og evt. i hvilket omfang. 
 
Brug af avanceret vandbehandling 
Sammenfatning af høringssvar  
Ringsted Kommune påpeger, at planforslaget alt for ensidigt fokuserede på vandindvinding. 
Avanceret vandbehandling og reduceret vandforbrug bør inddrages blandt de løsninger, som 
fører til bedre miljøtilstand i både grundvandsforekomster og andre vandområder.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Ifølge Miljøministeriets forslag til handlingsplan til sikring af drikkevand er der i Danmark 
bred politisk enighed om, at den danske drikkevandsforsyning skal baseres på uforurenet 
grundvand, som kun kræver iltning og filtrering af vandet. Det lever også op til 
vandrammedirektivet, der siger, at man skal reducere behovet for rensning. Det er dog muligt 
for kommunerne at give tilladelser til udvidet vandbehandling efter en konkret vurdering. 
Miljøministeriets udkast til handlingsplan for drikkevand lægger op til, at hovedprincippet 
fortsat skal være at beskytte grundvandet mod forurening, men i områder hvor ressourcen er 
knap kan rensning af grundvandet være en mulighed. Desuden lægges der op til, at 
Miljøministeriet udarbejder retningslinjer for, hvornår og hvordan kommunerne kan fravige 
hovedprincippet om, at drikkevandsforsyningen baseres på normal vandbehandling. Ifølge 
handlingsplanen vil der også skaffes mere viden om og stilles flere krav til vandbesparende 
aktiviteter, samt udvikling af nye miljøteknologier. 
 
Flytning af boringer til skov- og naturområder 
Sammenfatning af høringssvar  
Nordjysk Landbrug mener, hvis der er konflikt mellem den eksisterende landbrugsdrift og 
drikkevandsforsyning, kan en effektiv indsats være at flytte boringer til skov- og 
naturområder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
I forbindelse med konflikt mellem arealanvendelse og vandindvinding kan vandforsyningen 
foretage en konkret vurdering af, om vandværksboringer kan flyttes. En flytning afhænger 
bl.a. af, om kommunerne kan meddele tilladelse til den nye placering i forhold til andre 
samfundsinteresser, og om der findes konkrete områder med en tilsvarende vandressource i 
passende afstand fra vandforsyningen. Desuden skal der findes en finansiering af flytning af 
kildepladsen. 
 
Tilvejebringelse viden om effekt af vandindvinding 
Sammenfatning af høringssvar  
Aarhus Kommune foreslår, at tilvejebringelse af viden om effekt af indvinding ikke alene skal 
ske i forbindelse med kommunernes revision af nye indvindingstilladelser i første 
planperiode. Aarhus Kommune foreslår, at kommunerne ikke skal påvise, at udnyttelse af 
allerede meddelte tilladelser ikke påvirker grundvand og vandløb i for høj grad. 
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Naturstyrelsens bemærkninger  
Hvor vandplanerne ikke har en vurdering af effekten fra vandindvinding, vil det være 
Naturstyrelsens opgave at se, om der kan tilvejebringes viden i næste vandplanperiode. 
 
Varigheden for nye vandindvindingstilladelser 
Sammenfatning af høringssvar 
Slagelse Kommune spørger, om det er tanken, at indvindingstilladelserne kun fornys for en 
ganske kort årrække? Vandplanen beskriver store problemer med vandbalancen. Fristen for at 
opnå miljømålene på bl.a. dette punkt udskydes til efterfølgende planperioder, men 
kommunerne skal forny mange store vandindvindingstilladelser formentlig inden udgangen af 
2013. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Kommunerne er ifølge vandforsyningsloven vandforsyningsmyndighed, og tilladelserne kan 
meddeles for en periode på højst 30 år. Kommunerne giver tilladelser til vandindvinding ud 
fra opgørelsen i de nuværende vandplaner af grundvandsressourcens størrelse og vurdering af, 
om indvindingen påvirker den langsigtede grundvandsdannelse samt vandløb, søer og 
vandafhængige terrestriske naturtyper. 
 
Forlængelse af tilladelser 
Sammenfatning af høringssvar  
Struer Kommune spørger om, hvordan kommunen stiller sig i forhold til 
indvindingstilladelser, som kommunen administrativt har forlænget til 1 år efter vedtagelsen 
af handleplanerne, når alle indsatser med hensyn til grundvand er ude af vandplanerne. 
Endvidere spørger kommunen, hvordan handleplaner i forhold til grundvand udarbejdes, når 
alle indsatser er udskudt til efter 2015. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Kommunen kan allerede i dag give tilladelser til vandindvinding ud fra opgørelsen i 
vandplanerne af grundvandsressourcens størrelse og vurdering af, om indvindingen påvirker 
den langsigtede grundvandsdannelse samt vandløb, søer og vandafhængige terrestriske 
naturtyper. 
Samtidig er der nogle områder, f.eks. omkring markvanding og påvirkningen fra de store 
regionale vandforsyninger, hvor man fra Naturstyrelsens side arbejder på at forbedre 
vidensgrundlaget frem mod næste planperiode, og hvor indsatsen således kan udskydes til 
denne viden foreligger. 
 
I det omfang der ikke er fastsat en indsats overfor grundvandet i vandplanen, skal kommunen 
heller ikke udarbejde handleplan for grundvandet. 
 
Udpegning af BNBO 
Sammenfatning af høringssvar  
Københavns Energi, Brøndby Kommune, Frederiksberg Kommune, Vallensbæk Kommune, 
Hvidovre Kommune, Albertslund Kommune, Herlev Kommune Rødovre Kommune og 
DANVA anbefaler, at der i vandplanerne stilles krav om en obligatorisk udpegning af 
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i forbindelse med indsatskortlægningen, så 
grundvandsbeskyttelsen sikres.  
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Odense Kommune opfordrer til, at der totalt forbydes brug af pesticider indenfor 300 m-zoner 
omkring drikkevandsboringer, alternativt at der skaffes lovgivningsmæssig og økonomisk 
baggrund for at anvende BNBO til at udpege større beskyttelsesområder end dem, der lægges 
op til i BNBO-vejledningen. 
 
Frie Bønder – Levende Land kan tilslutte sig de foreslåede ændringer omkring sprøjtefrie 
zoner på 25 m omkring drikkevandsboringer. Dog skal zonerne kunne udvides, hvis særlige 
jordbundsforhold eller forbrugerønsker taler herfor. Disse arealer skal ikke skal tages ud af 
drift, men anvendes til ekstensivt landbrug uden brug af gødning og sprøjtemidler. Frie 
Bønder – Levende Land mener i øvrigt, at det er utilstrækkeligt blot at indføre sprøjtefrie 
zoner omkring boringerne, og at der derfor skal gennemføres yderligere initiativer for at 
begrænse brugen af sprøjtegifte. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Kommunerne kan allerede i dag efter de gældende regler som ansvarlig 
vandressourcemyndighed etablere boringsnære beskyttelsesområder, når de vurderer, at der 
efter en konkret risikovurdering foreligger et behov for at beskytte en vandboring. 
Naturstyrelsen vurderer, at der ikke er hjemmel til at indføre en generel pligt til, at 
kommunerne skal foretage denne vurdering. Mht. pesticider sker indsatsen ved den generelle 
regulering og godkendelse af disse. Regeringen har med finanslovsaftalen i 2012 og 2013 
afsat 40 mio. kr. til bistand til kommunerne med etablering af boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO). 
 
Ændring af indvindingsoplande 
Sammenfatning af høringssvar  
Region Sjælland, Brøndby Kommune, Frederiksberg Kommune, Vallensbæk Kommune, 
Hvidovre Kommune, Albertslund Kommune, Struer Kommune og Brøndby Vandforsyning 
A/S bemærker, at indvindingsoplandene til almene vandværker både i og udenfor Områder 
med Særlige Drikkevandsinteressser ikke fremgår af vandplanerne eller på vandplanens kort 
over grundvandsbeskyttelse, hvilket gør det vanskeligt for kommuner, vandforsyninger og 
ikke mindst regionen at prioritere grundvandsbeskyttelsen. 
 
Danmarks Naturfredningsforening mener, det er vigtigt at holde fast i et ensartet grundlag for 
optegning af indvindingsoplande. Statens vandplaner bør sikre, at det til en hver tid er de 
nyeste indvindingsoplande til almene vandværker, der ligger til grund for arbejdet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Ændringer af indvindingsoplandene til almene vandforsyninger kan foretages af kommunerne 
som vandforsyningsmyndighed. I forbindelse med den statslige grundvandskortlægning 
justerer Naturstyrelsen indvindingsoplande til almene vandforsyningers kildepladser, dog kun 
indtil kortlægningens afslutning i 2015 og ikke i allerede kortlagte områder. På nuværende 
tidspunkt er der ingen landsdækkende database for indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger, men Miljøministeriet ser på muligheden for at de kan indgå i Miljøportalen.  
 
Procedure for ændring af områdeudpegninger 
Sammenfatning af høringssvar  
Region Sjælland, Viborg Kommune, Silkeborg Kommune, Randers Kommune, Aalborg 
Kommune, Norddjurs Kommune, Struer Kommune, Horsens Kommune, Hedensted 
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Kommune, Gudenåkomitéen og De almene vandværker i Skanderborg Kommune ønsker en 
klar procedure for opdateringer af områdeudpegninger, såsom Nitratfølsomme 
Indvindingsområder og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. Det bør fastlægges, 
hvem der har ansvaret for udpegningerne og for opdateringerne, også fremover. De anmoder 
om, at der fastlægges en procedure for udarbejdelse af tillæg til vandplanen i lighed med 
udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen, således at ændringer i områdernes afgrænsning kan 
blive juridisk gældende. Det er uacceptabelt, at opdateringen kun sker hvert 6. år. Det bør 
klarlægges, hvornår udpegningerne er juridisk gældende, ”nyeste viden”.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
I forbindelse med den statslige grundvandskortlægning justeres og opdateres Områder med 
Særlige Drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger og 
Nitratfølsomme Indvindingsområder. 
 
Ændringerne overdrages i forbindelse med kortlægningsresultaterne til kommunerne og 
ændringerne af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og Nitratfølsomme 
Indvindingsområder tilføjes på Danmarks Miljøportal som ”seneste viden”. Den ny viden kan 
inddrages i kommunernes konkrete sagsbehandling, men områdernes udstrækning fastlægges 
i vandplanerne. 
 
Debatoplæg om rent drikkevand 
Sammenfatning af høringssvar  
Teknologirådet har vedlagt et debatoplæg ”Drikkevand – rent vand, men hvordan. April 
2011”, der er udarbejdet på baggrund af en konference afholdt 2. april 2011 på 
Christiansborg. Konklusionerne er foretaget ved afstemning af tilfældigt udvalgte borgere fra 
hele landet, i alt 122 borgere. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen har læst debatoplægget.  
 
2.6.20.1 Andre virkemidler relateret til grundvand 
Der er i alt modtaget 15 høringssvar om andre virkemidler. De kommer fra følgende 
kommuner: Hillerød, Køge, Lolland, Randers, Ringsted, Slagelse, Solrød og Vejle. 
 
Desuden har følgende organisationer sendt høringssvar: Roskilde Forsyning, Foreningen af 
Vandværker i Danmark, Landbrug & Fødevarer, Nordvand og Solrød Vandværk a.m.b.a. 
Endelig har to enkeltpersoner sendt høringssvar. 
 
Sammenfatning af høringssvar  
Hillerød Kommune, Køge Kommune, Randers Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse 
Kommune, Solrød Kommune, Vejle Kommune Foreningen af Vandværker i Danmark, 
Landbrug & Fødevarer, Nordvand, Solrød Vandværk a.m.b.a., Roskilde Forsyning og to 
enkelt personer anbefaler, at der inddrages andre virkemidler relateret til grundvand end de 
allerede tre beskrevne i Virkemiddelkataloget.  
 
De yderligere virkemidler, der anbefales, er for grundvandets kvantitative tilstand: 
Genanvendelse og nedsivning af regnvand, kapning af markdræn, skovrejsning, etablering af 
vådområder, anvendelse af overfladevand fra andre vandløbssystemer, opsparet vintervand i 
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vådområder, opsparet regnvand i urbane områder, udledning af renset grundvand fra 
afværgeanlæg, vandløbsrestaurering og andre fysiske indgreb samt alternerende og 
årtidsbestemt indvinding. Der efterlyses ligeledes tilsvarende virkemidler i forbindelse med 
erhvervsvanding. 
 
Endvidere bliver der i forhold til grundvandets kvalitative (kemiske) tilstand opfordret til, at 
mulige virkemidler til beskyttelse af grundvandet bliver belyst nærmere – herunder 
omdannelse af nåleskov til løvskov og erstatning af saltning med grusning til 
glatførebekæmpelse. 
 
Endelig bliver det anført, at vandplanerne ikke anfører konkrete virkemidler til opfyldelse af 
miljømål for grundvandsforekomster, og at det ikke fremgår af Virkemiddelkataloget, hvilke 
forudsætninger, der ligger til grund for virkemidlerne og beregningen af omkostningerne. 
 
Lolland Kommune foreslår, at virkemidler som krav om opmagasinering og brug af tagvand 
ved industrier og større husdyrhold, hvor der i forvejen er store tagarealer til rådighed, vil 
være gevinst for både miljøet, kommunen og de pågældende grundejere. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
De tre virkemidler relateret til grundvand i Virkemiddelkataloget udelukker ikke anvendelse 
af andre virkemidler, der kan være relevante under konkrete omstændigheder, under 
forudsætning af at den samme effekt opnås, som krævet i vandplanerne. Muligheden for 
yderligere virkemidler vurderes så mangfoldige, at det vurderes urealistisk at udforme en 
endelig liste, der ikke nødvendigvis vil omfatte alle mulige virkemidler, som kommunerne 
kan beslutte at inddrage. Det er i sidste ende kommunerne, der vælger virkemidler til 
opfyldelse af miljømål. 
 
Med hensyn til grundvandsbeskyttende virkemidler vil kommunerne ligeledes inddrage de 
foreslåede og andre virkemidler i indsatsplanlægningen for grundvandsbeskyttelse. 
Virkemidlerne i Virkemiddelkataloget kan ligeledes benyttes til opfyldelse af miljømålene i 
grundvandsforekomsterne. I forhold til beregningerne af virkemiddelomkostningerne relateret 
til grundvand indgik det som den del af arbejdet i Arbejdsgruppen om vandindvinding i 
hovedstadsområdet at beskrive virkemidler og deres omkostninger. Der henvises derfor til 
arbejdsgruppens arbejdspapir. 
 
2.7 Økonomiske forhold og finansiering   
Der er i alt modtaget 187 høringssvar vedr. økonomien, der ligger til grund for vandplanerne. 
De kommer fra følgende kommuner (76): Assens, Høje-Taastrup, Ishøj, Nordfyn, 
Vordingborg, Kalundborg, Nyborg, Gribskov, Sorø, Ringsted, Næstved, Slagelse, 
Guldborgsund, Greve, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Ballerup, Rødovre, Lyngby-
Taarbæk, Helsingør, Rudersdal, Hørsholm, Hillerød, Lejre, Furesø, Egedal, Roskilde, Herlev, 
Frederikssund, Holbæk, Odense, Langeland, Kerteminde, Ærø, Svendborg, Faxe, Stevns, 
Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Struer, Lemvig, Jammerbugt, Vesthimmerlands, Viborg, 
Aalborg, Morsø, Mariagerfjord, Rebild, Ikast-Brande, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, 
Favrskov, Randers, Syddjurs, Norddjurs, Silkeborg, Samsø, Horsens, Hedensted, Billund, 
Skanderborg, Odder, Horsens, Vejle, Fredericia, Varde, Esbjerg, Tønder, Vejen, Haderslev, 
Aarhus, Sønderborg, og Middelfart samt Limfjordsrådet og Gudenåkomitéen. 
 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 220

Desuden har følgende organisationer (38) indsendt høringssvar vedr. dette emne: KL, 
Landbrug og Fødevarer, Lyngby-Taarbæk Forsyning, Vandsamarbejde Sjælland (sammen 
med Københavns Kommune), Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 
Forening, Nordjysk Landbrug, Landbonord, Landboforeningen Limfjord, Nordjysk Landbrug 
vedr. Limfjorden, LandboThy, Lemvigegnens Landboforening, Dansk Landbrug Midt-
Østjylland, Samsø Landboforening, Nordsjællands Landboforening, Landboforeningen 
Centrovice, Landboorganisationer i Syddanmark, Landboforeningen Gefion og Sjællandske 
Familielandbrug, Bornholms Landbrug, Dansk landbrug Sydhavsøerne, Region Nordjylland, 
Himmerlands Udviklingsråd, Biologisk Forening for Nordvestjylland, DN Samråd Fyn, 
Lystfiskeriforeningen for Liver Å v/Jan Dahl Christiansen, Kontaktudvalget vedr. Gels Å, 
Lodsejerlauget ved Lerkenfeld Å, Holbæk Ålav, Gruppen ved Syv Bæk, Bestyrelsen for 
Landvindingslaget Magleby Nor, Greve Vandværk A.m.b.a., Vejle Spildevand A/S, Brøndby 
Vandforsyning A/S, Vandrådet i Lejre, Roskilde Forsyning A/S, Svendborg Vand A/S og 
Svendborg Spildevand A/S, Middelfart Trafikhavn, Den Borgerlige gruppe i Mariagerfjord 
Kommunes Byråd og De borgerlige partier i Nordjylland. 
 
Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 70 enkeltpersoner.  
 
2.7.1 Sammenhæng mellem mål, virkemidler og økonomi 
Den samlede økonomi 
Sammenfatning af høringssvar 
Limfjordsrådet, Gudenåkommiteen samt Hvidovre, Rødovre, Lejre, Egedal, Odense, 
Langeland, Kerteminde, Ærø, Svendborg Aalborg, Lemvig, Struer, Viborg, Morsø, Thisted, 
Mariagerfjord, Ikast-Brande, Favrskov, Hedensted, Fredericia, Varde, Vejen, Middelfart, 
Haderslev og Jammerbugt kommuner anbefaler, at der som grundlag for de endelige 
vandplaner er en klar og entydig sammenhæng mellem mål, virkemidler og finansiering, 
sådan at statens ambitionsniveau på indsatssiden svarer til den økonomiske ramme. 
 
Aalborg Kommune anfører vha. et eksempel på vandløbsområdet, at når omkostningerne i 
vandplanen er beregnet på annuiserede enhedsomkostninger fra virkemiddelkataloget, 
mangler der således en restfinansiering for 45 år, når midlerne i den tidligere regerings Grøn 
Vækst-aftale er opbrugte. Det er derfor Aalborg Kommunes opfattelse, at der ikke er afsat 
tilstrækkelige midler til gennemførelse af indsatserne på vandløbsområdet, og der er således et 
behov for en nærmere redegørelse for restfinansieringen, når den tidligere regerings Grøn 
Vækst kun omhandler en periode på 5 år.  
 
Faxe, Nordfyn, Kalundborg, Nyborg, Gribskov, Næstved, Slagelse, Guldborgsund, Ballerup, 
København, Lejre, Roskilde og Holbæk kommuner mener, at finansieringen og økonomien 
ikke er endelig afklaret, herunder udbetaling af midler til projektudgifter samt til anlægs- og 
erstatningssager. Kalundborg Kommune ønsker acontobevillinger til projektudlæg i.f.m. 
projektgodkendelser. Nyborg og Odense kommuner foreslår, at den nuværende 
vådområdeordning rent økonomisk anvendes som skabelon for de øvrige indsatsområder, 
således at der f.eks. kan udbetales engangserstatninger til lodsejerne. Guldborgsund 
Kommune bemærker, at det er vanskeligt at kommentere det omkostningseffektive i planerne, 
da udgifter til indsatsprogrammet opgøres budgetøkonomisk, mens anlægsudgifter anføres 
som engangsudgifter. Roskilde Kommune fremfører, at da kompensationerne først kan søges 
når vandløbsregulativerne er reviderede, og Landdistriktsmidlerne kun er tilgængelige i 
perioden 2011-2013, kan kommunen måske ikke nå at søge midlerne. 
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KL bemærker at såfremt staten ikke kan sikre finansiering af tiltagene, bør der på anden måde 
sikres overensstemmelse mellem mål, vuirkemidler og finansiering ved at justere i 
virkemidler eller mål. Et grundlæggende problem er at indsatsen grundet de valgte 
virkemidler og tilskudsordninger ikke bliver tilstrækkelig omkostningseffektiv – bl.a fordi 
kommunerne tvinges til at bruge mange ressourcer på administration, især på 
vandløbsområdet.   
 
Danmarks Naturfredningsforening anfører, at Vandplanens midler ikke synes at være 
tilstrækkelige til at nå vandplanens mål.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den tidligere regering indgik aftale om Grønt Vækst, hvorefter der er sikret finansiering til 
implementering af vandplanerne i Danmark. I et bilag til den tidligere miljøministers brev, 
som blev sendt ud ved høringens start, fremgår det, at der ikke kan iværksættes indsatser, 
uden at der penge til kompensation til alle parter. Det fremgår også at summen af disse 
udgifter skal ligge indenfor den økonomiske ramme, der er afsat i den tidligere regerings Grøn 
Vækst. De statslige midler til Grøn Vækst-aftalen er udmøntet på Finanslov 2011. 
 
Med hensyn til tilgængeligheden af Landdistriktsmidler henvises til bilaget i den tidligere 
miljøministers høringsbrev af 10. oktober 2010, hvori det bemærkes, at ”Det fremgår af Grøn 
Vækst aftalen, at de igangsatte initiativer i Grøn Vækst finansieret af 
Landdistriktsprogrammet for 2010-2013 forudsættes forlænget i udmøntning af 
Landdistriktsprogrammet for 2014 og 2015. Det lægges til grund, at det 
Landdistriktsprogram, der løber fra 2014 og frem, som minimum er af samme størrelse som 
for perioden 2010-13. Såfremt antagelsen om landdistriktsprogrammets omfang for 2014 og 
frem ikke holder, vil omfanget af de igangsatte initiativer (herunder finansiering) blive drøftet 
på ny af forligsparterne.” 
 
Kommunernes opgaver og DUT 
Sammenfatning af høringssvar 
Vesthimmerlands, Aalborg, Mariagerfjord, Ikast-Brande, Jammerbugt, Syddjurs, Helsingør, 
Norddjurs, Odder, Skanderborg, Billund, Tønder og Vejen kommuner samt Limfjordsrådet 
finder det vigtigt, at de økonomiske midler - gældende for såvel den egentlige indsats som den 
ekstraordinære administrative opgave - ikke fordeles efter DUT-princippet, men i stedet 
følger indsatsen. 
 
Jammerbugt Kommune finder, at kommunerne skal kompenseres for den administrative 
byrde, som følger af, at de skal udarbejde handleplaner.  
 
Landbonord finder, at der ikke er afsat midler til at dække udgifterne for administrationen af 
vandplanen. Der kræves fuld kompensation til kommunen (administration). 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Kompensation for vandplanindsatsen og kommunernes opgaver herunder fordeles som 
udgangspunkt efter DUT-princippet, som sikrer, at kommunerne under et kompenseres for de 
opgaver, de pålægges ved nye statslige regler. Det samlede DUT-resultat udmøntes på 
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kommunernes årlige bloktilskudsaktstykke, som i kraft af bloktilskudsnøglen sikrer, at der 
sker en balanceret udligning. 
 
De konkrete indsatsprojekter for vådområder er medfinansieret af Landistriktsprogrammet, og 
kommunerne kompenseres for omkostninger til de enkelte projekter. Derudover indgår, jf.  
med aftale med KL fra november 2009, en DUT udmøntning på i alt 9,5 mio.kr. til 
kommunerne, som følge af vådområder og fosforvådområdeindsatsen. 
 
Ønske om større økonomisk ramme 
Sammenfatning af høringssvar 
Høje-Taastrup, Ishøj, Nordfyn, Vordingborg, Kalundborg, Gribskov, Sorø, Ringsted, 
Næstved, Slagelse, Guldborgsund, Vallensbæk, Helsingør, Rudersdal, Hørsholm, 
Fredensborg, København, Hillerød, Lejre, Furesø, Egedal, Roskilde, Holbæk, Odense, 
Langeland, Ærø og Svendborg kommuner samt Lyngby-Taarbæk Forsyning og 
Vandsamarbejde Sjælland og Københavns Kommune mener, at der afsat for få økonomiske 
midler til realisering af vandplanerne. Økonomien er urealistisk, idet prissætningen i 
Virkemiddelkataloget er for lav. Der spørges til, hvordan og hvem, der skal prioritere 
projekterne, hvis der ikke er penge nok. Man mener ikke, der er taget højde for 
klimaændringernes indvirkning. Furesø Kommune spørger til, om den igangværende 
restaurering af Furesø også efter 2012 medfinansieres af staten. 
 
Aalborg, Morsø, Middelfart og Mariagerfjord kommuner finder, at ambitionsniveauet på 
vandløbsområdet ikke modsvares af tilstrækkelig afsatte midler. Syddjurs, Fredericia, 
Ringkøbing-Skjern, Struer og Middelfart kommuner anfører ligeledes, at der formodentlig 
ikke er afsat penge nok til gennemførelse af vandplanerne. 
 
Vesthimmerlands, Esbjerg og Varde kommuner finder, at økonomien bag vandplanerne er 
stærkt undervurderet. Det vurderes, at indsatsen for vandløb, vådområdeprojekter, 
spildevandsindsatsen og grundvandindsatsen bliver betydeligt dyrere end forudsat i 
vandplanerne.  
 
Limfjordsrådet, Frederikshavn Kommune, Aalborg Kommune, Morsø Kommune, 
Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Skanderborg Kommune og Tønder 
Kommune peger på, at kommunerne skal anvende ekstraordinært store ressourcer til 
gennemførelse af indsatserne: Herunder den lovmæssige sagsbehandling, 
lodsejerforhandlinger, generel borgerinddragelse og selve projekterings- og anlægsfasen. 
Kommunerne peger på, at vandplanerne ikke indregner kommunernes øgede administrative 
omkostninger ved gennemførelse af opgaverne. Kommunerne forventer, at omkostningerne 
ved gennemførelse af indsatskravene i vandplanerne vil være væsentlig højere end anslået i 
finansieringsmodellen i vandplanerne. Dette bør indgå i statens planlægning af indsatsbehovet 
samt ved fastlæggelse af finansieringsmodeller for implementering af vandplanerne.   
 
Aalborg Kommune og Mariagerfjord Kommune peger på, at med den nuværende 
vandløbslovgivning og ressourcer til gennemførelsen af opgaverne virker det urealistisk at nå 
målene i vandplanen i den 1. planperiode, f.eks. skal der ske en fjernelse af næsten alle de 
udpegede spærringer. Samtidigt skal der foretages ændret vedligeholdelse og restaurering af 
mange kilometer vandløbsstrækning. Ligeledes vurderer KL at økonomien i 
vandløbsindsatsen er betydeligt undervurderet. 
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Kalundborg Kommune foreslår, at tilsagnsbeløbet i forbindelse med vådområdeprojekternes 
forundersøgelser kan hæves, hvis det kan begrundes fagligt. Kommunen har erfaret, at det kan 
være særdeles vanskeligt at lægge budget for en forundersøgelse, når området er helt 
ubeskrevet. 
 
Lejre Kommune påpeger, at vandløbsindsatsen i private vandløb forudsætter, at vandløbene 
optages som offentlige vandløb, hvilket vil påføre kommunerne øgede driftsudgifter.  
 
Vandplanen forpligter  kommunerne til at gennemføre virkemidler på private 
vandløb. Helsingør Kommune bemærker hertil, at det er vigtigt at sikre, at kommunen 
herefter ikke nødvendigvis skal optage vandløbet som offentligt (som tilfældet er med den 
gældende vandløbslov). 
 
Tønder Kommune kan ikke se, at der er afsat penge til maskiner, grus og andre materialer til 
mange af restaurerings- og genslyngningsprojekterne. 
 
Odder Kommune har en forventning om, at økonomi til endnu ikke gennemførte tiltag, som 
indgår i vandplanernes baseline, også medregnes.  
 
DN Samråd Fyn finder, at da 50 % af den luftbårne emission af ammoniak-kvælstof stammer 
fra landbrug (staldventilation), så skal der ske en reduktion af denne kilde. Der skal sættes 
midler af til renovering og ombygning af gamle staldanlæg, så der kan ske en opgradering til 
ny BAT-teknologi. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Kommunernes opgaver til administration af indsatsen er omfattet af DUT-princippet og 
kompenseres herigennem. 
 
I forhold til prioritering af virkemidlerne følger, at de mest omkostnings-effektive virkemidler 
prioriteres før andre virkemidler. 
 
Vandplanernes baseline er det niveau, der forventes opfyldt uden vandplanernes 
indsatsprogram. Tilskud til f.eks. vandløbsrestureringer forudsættes udbetalt til vandløb 
omfattet af vandplanernes indsatsprogram. 
 
Indsatsen i de endelige vandplaner er baseret på et opdateret virkemiddelkatalog på baggrund 
af ny viden. Det bemærkes at virkemiddelkataloget indeholder enhedspriser på f.eks. 
anlægsomkostninger, der er annuiserede årlige omkostninger, idet anlægsinvesteringen 
forudsættes lånefinansieret og afdraget over f.eks. 50 år. Med hensyn til alternative 
virkemidler (f.eks. ombygning af staldbygninger for at mindske emission af ammoniak-
kvælstof) henvises til kapitel 2.6.19. 
 
Forholdet omkring indsats for private vandløb og behov for lovændringer henvises til kapitel 
2.6.6. 
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Konsekvenser hvis ikke den økonomiske ramme forøges 
Sammenfatning af høringssvar 
Skanderborg Kommune og Nordfyns Kommune forventer ikke, at opgaven kan gennemføres 
inden for tidsrammen, hvis staten ikke finansierer de ekstra årsværk, der er behov for i 
kommunerne til gennemførelse af planerne.  
 
Frederikshavn Kommune anfører, at såfremt ressourcer til den administrative opgave ikke 
kompenseres fra statslig side, vil det kunne medføre, at andre lovpligtige opgaver skal 
nedprioriteres.  
 
Syddjurs Kommune anfører, at såfremt der ikke afsættes tilstrækkelige midler til det 
administrative arbejde i kommunerne, anbefales det, at kommunerne ser på deres 
ambitionsniveau i forhold til arbejdet med vandplanerne. Syddjurs Kommune vil derfor 
forbeholde sig ret til at opstille prioriteringslister over indsatsen, hvor prioriteringen kobles til 
øvrige forhold som oversvømmelsesdirektivet, fortsat byudvikling, infrastruktur, rekreative 
forhold mv. 
 
Aarhus Kommune, Samsø Kommune og Esbjerg Kommune ønsker, at det i vandplanerne 
tydeliggøres, at manglende gennemførelse af en eller flere af indsatsprogrammernes indsatser 
inden 2015, grundet manglende statslig finansiering, alene er et statsligt problem, og at 
kommunerne dermed ikke kan gøres ansvarlig for den manglende gennemførelse af 
indsatsprogrammet. 
 
Vesthimmerlands Kommune og Syddjurs Kommune finder, at ansvaret for at nå målene i 
planen påhviler staten, som definerer opgaven, anviser virkemidler og bestemmer prisen. 
Kommunen anser sig blot som entreprenør for staten. 
 
Middelfart Kommune finder, at den begrænsede økonomi må betyde, at der i handleplanerne 
tages højde for den manglende sammenhæng mellem mål, økonomi og virkemidler. 
 
Rebild Kommune ønsker tilkendegivelse af, om det er de bindende mål i vandplanen, jf.§ 12 i 
miljømålsloven, eller den pt. afsatte økonomi, der er styrende for indsatsen i 1. planperiode, 
da det vurderes, at der ikke er afsat penge nok til indsatsen. Sønderborg Kommune bemærker, 
at det ikke må komme kommunerne til ugunst, hvis det viser sig, at finansieringen af 
vandplanernes indsatsprogram er utilstrækkelig. 
 
Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner finder, at vandplanerne er statslige planer, og 
derfor skal kommunen kompenseres for alle de udgifter, der følger ved en evt. gennemførelse 
af disse.  
 
Region Nordjylland finder, at såfremt vandplanerne og de kommunale handleplaner, medfører 
bindende tidsfrister og yderligere krav til Region Nordjyllands indsats efter 
jordforureningsloven, vil der være behov for en øget statslig finansiering af regionens indsats 
på jordforureningsområdet, eller at regionen må nedprioritere indsatsen overfor grundvand og 
menneskers sundhed. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Med den tidligere regerings aftale om Grønt Vækst er der sikret statslig finansiering til 
implementering af vandplanerne i Danmark. De statslige midler til Grøn Vækst-aftalen er 
udmøntet på Finansloven for 2011. Herudover forventes finansiering fra EU's 
Landdistriktsprogram (LDP) og den Europæiske Fiskeri Fond (EFF). 
 
Det bemærkes, at omfanget af målopfyldelse for de fastsatte vandkvalitetsmål efter 1. 
vandplanperiode opsummeres i basisanalysen og danner udgangspunkt for vandplanernes 2. 
planperiode. 
 
Kommunernes forpligtigelser til at udføre den indsats som vandplanerne foreskriver, fremgår 
bl.a. af miljømålsloven, vandløbsloven m.fl. Hertil kommer forpligtelser efter den aftale, som 
staten indgår med KL for det pågældende punkt i bloktilskudsaktstykket. På projektniveau vil 
evt. tilskudsforudsætninger fremgå af statsligt tilsagn om tilskud. 
 
Virkemiddelkatalogets priser 
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg Kommune og Hjørring Kommune har foretaget en beregning af omkostningerne ved 
fysisk forbedring af vandløb og finder, at der vil være væsentlige udgifter til 
projektudarbejdelse, drift, revision af vandløbsregulativer, som ikke er medregnet i 
vandplanen. I vandplanen mangler også omkostninger til at genskabe frilagte vandløb efter 
fjernelse af rørlægninger. Det vurderes, at de anvendte enhedspriser fra virkemiddelkataloget 
er underestimerede. Det foreslås derfor, at der enten afsættes flere midler til gennemførslen af 
indsatsen, eller at dele af indsatserne udsættes til 2. planperiode. Nordfyns Kommune finder 
på baggrund af beregninger ligeledes, at udgifterne til vandløbsrestaurering er 
underestimerede. 
 
Fredericia Kommune oplyser, at de små vandløbsprojekter, som f. eks. fjernelse af 
engstemmeværker, for længst er gennemført. De resterende faunaspærringer er større 
projekter, eksempelvis mølleopstemninger, som er meget dyrere end de projekter, der er lagt 
til grund for den afsatte økonomi. Nordfyns Kommune forventer, at det bliver vanskeligt, 
inden for den tidsmæssige og den økonomiske ramme, at fjerne de udpegede spærringer i 1. 
planperiode, da nogle er planlægningsmæssigt store og omkostningstunge projekter. Esbjerg 
Kommune finder, at særligt med hensyn til fjernelse af dambrugsspærringer er de afsatte 
midler ude af proportioner med størrelsen på det nødvendige beløb.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Virkemiddelkataloget er udarbejdet på baggrund af et omfattende forarbejde med kortlægning 
af de mest omkostningeffektive virkemidler i Virkemiddeludvalg II og sammenfatter den 
tilgængelige viden. Omkostningerne til virkemidlerne er sammenstillet som gennemsnitstal 
for det konkrete virkemiddel. Til brug i de endelige vandplaner er virkemidlernes 
omkostninger justeret i nødvendigt omfang, herunder pris- og lønreguleret. 
 
Økonomi og virkemidler  
Sammenfatning af høringssvar 
Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Rødovre, Hillerød, Roskilde og Odense 
kommuner, Greve Vandværk A.m.b.a., Brøndby Vandforsyning A/S samt Vandsamarbejde 
Sjælland og Københavns Kommune påpeger, at en stor del af vandplanens indsatser skal 
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gennemføres af forsyningsvirksomhederne. Man forventer, at de faktiske anlægs- og 
driftsudgifter til finansiering af vandplanens indsatser kan indregnes i forsyningens takster 
uden om de normale anlægs- og driftsudgifter, der er styret af prisloftet. De foreslår derfor, at 
retningslinjerne for opkrævning af udgifterne til vandplanens indsatser koordineres mellem 
Miljøministeriet og Forsyningssekretariatet. 
 
Aalborg Kommune vurderer, at ændret vedligeholdelse af vandløb kan medføre forøgede 
udgifter, hvor f.eks. maskinel vedligeholdelse ændres til en manuel og mere miljøvenlig 
vedligeholdelse, eller hvis vedligeholdelsen f.eks. ændres til flere nænsomme skæringer eller 
selektiv grødeskæring. Det vurderes derfor, at dette vil medføre en forøget udgift og ikke en 
egentlig besparelse. Aalborg Kommune anfører derfor, at der ikke vil være besparelser til 
entreprenørudgifter ved en ændret vedligeholdelse. 
 
Randers Kommune finder, at det kunne være en attraktiv investering for en kommune at 
etablere vådområder frem for f.eks. regnvandsbassiner ved nye udledninger af separat 
overfladevand til større vandløb eller havet, hvor der ikke er risiko for hydrauliske problemer 
som følge af udledningen eller andet. Udgiften til etablering af regnvandsbassiner er 
betydeligt højere. 
 
Samsø Kommune finder, at som udgangspunkt har kommunerne et godt grundlag for at 
sammensætte de virkemidler, som ud fra en samlet betragtning vil være mest 
omkostningseffektive. Men denne mulighed er reelt ikke tilstede i vandplanernes 
indsatsprogrammer, medmindre kommunerne selv finansierer anvendelsen af et andet 
virkemiddel. Det reducerer kommunernes incitament til at vælge andre virkemidler, som 
samlet set vil være mere omkostningseffektive. 
 
KL vil anbefale at vandplanerne generelt kan være dynamiske, således at det er muligt at 
”bytte rundt” mellem de forskellige virkemidler. Både i forhold til, hvad der kan lade sig gøre 
i relation til aftaler med lodsejrere samt hvilke indsatser, der viser sig mest 
omkostningseffektive.  
 
Randers Kommune vurderer, at der er risiko for, at der unødigt spildes ressourcer i 
forbindelse med implementeringen af vandplanerne. Klimaændringer er ikke medtaget i 
vandplanerne, og der kan således ikke kan skabes synergi mellem klimaindsatsen og 
vandplanernes miljømål. Der er samtidig stor risiko for, at der spildes ressourcer på 
forundersøgelser i forbindelse med vådområdeprojekter, som ikke kan gennemføres gennem 
frivillige aftaler. Generelt er den korte tidsfrist for målopfyldelse et problem, hvis 
virkemidlerne skal være omkostningseffektive. 
 
Randes Kommune finder tillige, at der er forskellige muligheder for valg af løsningsmodel, og 
til forskellige priser, i forbindelse med fjernelse af spærring i vandløb. Hvis kommunerne skal 
gennemføre projekterne ud fra maksimal omkostningseffektivitet, må vandplanen indeholde 
en angivelse af, hvilken passageeffektivitet der mindst skal opnås eller hvilken type af 
passage, der mindst skal etableres for at sikre målopfyldelse, både ved den enkelte spærring 
og ved flere spærringer efter hinanden under hensyn til den kumulerede effekt. 
 
Jammerbugt Kommune vil gerne opfordre til, at der gives større mulighed for alternative 
lokalt baserede løsninger. 
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Det er Syddjurs Kommunes opfattelse, at da finansieringen af virkemidlerne - ophør/reduceret 
vedligeholdelse og restaurering - ikke p.t. er på plads, kan det ikke fastlægges, om disse bliver 
de mest omkostningseffektive virkemidler. I Virkemiddelkataloget er det angivet, at 
omkostningen til ændret vedligeholdelse bliver 7.123 kr./km. En del af pengene skal 
formodentlig bruges til at fastlægge påvirkede arealer, og ud fra udmeldinger fra landbruget er 
det kommunens vurdering, at denne beløbsstørrelse er under hårdt pres. Dette betyder 
formodentlig, at der reduceres på antal kilometer vandløbsstrækninger med reduceret 
vedligeholdelse, da regeringen har udmeldt, at beløbsrammerne er faste. Her er kommunen 
uforstående overfor, at der opstilles bindende mål, når der ikke er overblik over, om der er 
finansiering til at nå målene. 
 
Lemvig Kommune anbefaler, at kommunerne gives mulighed for anvendelse og finansiering 
af alternative virkemidler i de tilfælde, hvor disse kan dokumenteres at være 
omkostningseffektive. Dette kunne f.eks. dreje sig om opkøb og nedlæggelse af dambrug eller 
opkøb og udtagning af lavbundsarealer. 
 
Fredericia Kommune ønsker afklaring af niveauet af dokumentation i forhold til 
kommunernes ønske om brug af alternative virkemidler / andre kombinationer af virkemidler. 
 
Vesthimmerlands Kommune angiver, at separatkloakering som udgangspunkt er en væsentlig 
dyrere løsning på kort sigt end at etablere bassiner, men kan blive en vigtig brik i arbejdet 
med at tage hånd om fremtidens klimaudfordringer. Det vil være uhensigtsmæssigt kun at 
fokusere på bassiner, der løser de nuværende miljøproblemer, når separering af spildevand og 
regnvand kan bidrage til at løse de fremtidige klimatiske udfordringer lokalt. 
 
Billund Kommune vil opfordre til, at staten afsætter en pulje, hvor kommunen kan søge 
finansiering til bl.a. opkøb af foderkvoter på dambrug.  
 
Hedensted Kommune stiller spørgsmålstegn ved at åbne rørlagte strækninger, når drænene 
stadig har levetid. Det anføres, at det på nogle rørlagte strækninger vil være forbundet med 
meget store omkostninger at åbne, uden at det giver en tilsvarende miljøgevinst. 
 
Vandsamarbejde Sjælland og Københavns Kommune mener, at det hverken er økonomisk 
rimeligt eller realistisk at benytte virkemidlet med at flytte indvindingen på Sjælland. 
Omkostningerne til at flytte indvindingen er 5 gange højere end det næstdyreste virkemiddel. 
 
Brøndby Vandforsyning A/S påpeger, at enhedsomkostningerne for virkemidler i 
virkemiddelkataloget ikke er retvisende for de indsatser, der skal gennemføres i bykommuner 
som Brøndby Kommune. Her er udgifterne, til fx arealerhvervelse, særlige anlægsmetoder 
som følge af trange pladsforhold og særlige hensyn for at undgå gener af infrastruktur og 
befolkning, væsentlig højere end indregnet i priserne i virkemiddelkataloget. Brøndby 
Vandforsyning A/S forventer derfor, at det er de faktiske og realistiske anlægs- og 
driftsudgifter betinget af de lokale forhold, der indgår i Forsyningssekretariatets fastsættelse 
af forsyningens prisloft. For at sikre at indsatserne i vandplanerne kan gennemføres af 
forsyningerne, forventer Brøndby Vandforsyning A/S derfor, at staten internt koordinerer 
retningslinjerne for opkrævning af udgifterne til vandplanerne med Forsyningssekretariatet, 
der fastsætter forsyningernes prisloft. 
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Lystfiskeriforeningen for Liver Å v/Jan Dahl Christiansen finder, at der bør afsættes 
betydelige midler fra statsligt hold til gennemførelsen af de nødvendige tiltag.  
 
Holbæk Ålav og Gruppen ved Syv Bæk efterlyser en redegørelse for hvordan tab på 
landbrugsbedrifter, som følge af indsatserne, skal erstattes.  
 
Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
finder, at der kun skal gennemføres tiltag, der er fuldt finansieret i forhold til den faktiske 
gennemførelse af tiltag.  
 
Bornholms Landbrug mener, at den årlige omkostning for landbruget på Bornholm er 
undervurderet. I alt vil tiltagene: Randzoner, forbud mod ompløjning af fodergræsmarker i 
visse perioder samt efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker koste det bornholmske 
landbrug minimum 6 mio. årligt, hvilket er mere end 3 gange så meget, som der er regnet 
med.  
 
De borgerlige partier i Nordjylland bemærker, at en række lavtliggende jorde skal behandles 
om efteråret, hvis man skal sikre dyrkningen. Alternativt kan der udlægges med flerårige 
afgrøder som pil, elefantgræs mm. Randzoner kan yderligere aktiveres til vandrensning ved at 
indbygge drænkanaler og lign. De henviser til rapporten ”Limfjordens miljøtilstand før, nu og 
i fremtiden”, 20065, hvor forskellige virkemidler var sat i rækkefølge fra billigst til dyrest: 
Muslingebrug, etablering af pilekrat, vådområder, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 
(grønne marker, efterafgrøder m.m.), skovrejsning, punktkilder og reduktion i husdyrholdet. 
Der er ingen sammenhæng mellem prisniveauerne i vandplanen og rapporten fra Limfjorden, 
hvilket kritiseres. 
 
Landboforeningen Limfjord finder, at der bør gives mulighed for at gøre brug af alternative 
virkemidler for at opnå målsætninger.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Virkemiddelkataloget er udarbejdet på baggrund af tilgængelig viden og er sammenstillet som 
nationale gennemsnitstal for det konkrete virkemiddel. Til brug i de endelige vandplaner er 
virkemidlernes omkostninger justeret i nødvendigt omfang, herunder pris- og lønreguleret. 
 
Den resterende, nødvendige indsats for at reducere kvælstofudledningen vil blive fastlagt på 
baggrund af blandt andet rapporteringen fra kvælstofudvalget og forslag fra regeringens natur- 
og landbrugskommission.  
 
Der henvises i øvrigt til det offentliggjorte arbejdspapir fra arbejdsgruppen om 
vandindvinding i Hovedstadsområdet. Med hensyn til alternative virkemidler henvises til 
kapitel 2.6.19. 
 
Det tilføjes, at vandsektorlovens bestemmelser om prisloft ikke berøres af vandplanerne. 
 

                                                 
5 http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Havet/DanskeFarvande/Limfjorden/Litteraturliste_Limfjorden.htm 
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Spildevandsindsatsen og økonomi 
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg Kommune og Randers Kommune oplyser, at vandplanens supplerende indsats i 
forhold til rensning af spildevand i det åbne land indebærer administrative omkostninger til 
tilsyn, påbud, tilladelser, og evt. politianmeldelse.   
 
KL bemærker at indsatsen overfor spildevand og overfladevand er den mest 
omkostningstunge del af indsatsen og vil medføre omfattende og betydelige milliard-
investeringer – ikke mindst i landdistrikterne. Den i regionplanerne udpegede indsats for 
forbedret spildevandsrensning i det åbne land er i vandplanen forudsat gennemført i perioden 
frem til 2015. Her forudses en overophedning af markedet med betydelige prisstigninger for 
forbrugerne. KL anbefaler derfor på det kraftigste, at implementeringshorisonten afvejes i 
forhold til omkostningseffektivitet – såvel samfundsøkonomisk som privatøkonomisk for de 
enkelte ejendomme, typisk i det åbne land.   
 
Randers Kommune vurderer, at økonomien i spildevandsindsatsen er betydeligt 
undervurderet. Udgifterne til etablering af den nødvendige indsats er brugerfinansieret, men 
kommunerne får inden 2015 en stor administrativ opgave i forbindelse med implementeringen 
af spildevandsindsatsen.  Det er helt afgørende, at kommunerne kompenseres for dette 
arbejde. Især udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag, sagsbehandling i forbindelse med 
etablering af forbedret rensning på enkelt ejendomme, samt arbejdet med at revidere og 
udarbejde udledningstilladelser i forbindelse med at de nødvendige forbedringer på 
renseanlæg og kloakker vil være ressourcekrævende. Dette er ikke ressourcer, der kan tilføres 
fra forsyningsselskaberne og dermed brugerfinansieres 
 
Vejle Spildevand A/S anfører, at der er meget stor forskel på omfanget af indsatsen i 
retningslinje 7 i forhold til retningslinje 9. Det økonomiske omfang af indsatserne på 
regnbetingede udledninger (RBU) kan derfor ikke fastlægges, og dette er uholdbart for 
selskabets økonomi. Selv hvis de forventelige store omkostninger fordeles over flere år, vil 
dette betyde en voldsom stigning i vandafledningsbidraget (op mod 20 kr. pr. m3). Svendborg 
Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S udtrykker samme bekymring. 
 
Vejle Spildevand anfører, at det er vigtigt at vælge det rigtige løsningsprincip fra starten, idet 
valg af løsningsprincip (udbygning med bassiner på fællessystemet, separering eller andet) 
skal foretages med sigte på anlæggets levetid på 50-75 år, og der er tale om meget store 
investeringer. Derfor skal f.eks. en udbygning af fællessystemet med bassiner ikke 
iværksættes, hvis der forud for de næste vandplaner i år 2021 stilles skærpede krav, som gør 
at separering ville være den optimale løsning. Der stilles endvidere spørgsmål ved, om det er 
samfundsøkonomisk rimeligt, at det i vandplanerne som hovedregel er indsatserne for 
regnvand, der skal udføres først, udelukkende fordi disse indsatser brugerfinansieres. Det bør i 
hvert tilfælde vurderes konkret, hvilken indsats der vil gavne vandløbet mest – uden at skele 
til, hvordan indsatsen skal finansieres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Kommunernes udgifter i forbindelse med det administrative arbejde i forhold til 
spildevandsindsatsen vil være omfattet af resultatet af DUT-forhandlingerne. Den konkrete 
fordeling af virkemidler vil fremgå af vandplanerne. 
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Retningslinje 7 omhandler de overløb, hvor Naturstyrelsen i vandplanen har vurderet, at der er 
behov for en indsats. Retningslinje 9 omfatter ikke de regnbetingede udløb, der er udpeget i 
vandplanen, men derimod generelt udløb, hvor der er risiko for hydrauliske problemer. Det er 
en kommunal opgave at fastlægge det konkrete krav ved meddelelse af tilladelser.    
 
Naturstyrelsen henviser i øvrigt til det offentliggjorte arbejdspapir fra arbejdsgruppen om 
spildevand, der blev fremlagt d. 31. januar 2011 på styrelsens hjemmeside. 
 
Det tilføjes, at vandsektorlovens bestemmelser om prisloft ikke berøres af vandplanerne. 
 
Der henvises i øvrigt til kapitlerne 2.6.14 og 2.6.15 om spildevand, hvor tidsfrister behandles. 
 
Tid og økonomi 
Sammenfatning af høringssvar 
Randers Kommune og Tønder Kommune påpeger, at når handleplanerne er vedtaget, er der 
kun 3 år til at gennemføre indsatserne. Det angives ikke at være realistisk. Ikke mindst fordi 
mange af indsatserne er baseret på frivillighed. Frivillighed kræver tid til dialog, og at der kan 
findes både driftsmæssige og økonomisk acceptable løsninger for lodsejere.  
 
Syddjurs Kommune anfører, at det ikke er realistisk, at den i vandplanerne definerede indsats 
skal kunne gennemføres inden 2016. Alene sagsbehandlingstiden for de enkelte projekter og 
frivillighedsprincippet vil betyde, at indsatsen ikke er gennemført før 2016, derudover 
kommer, at der formodentlig ikke er afsat penge nok til gennemførelse af vandplanerne. 
 
Gudenåkomitéen forudsætter, at de anvendte virkemidler med tilhørende økonomi er 
tilstrækkelige til at indfri de opstillede miljømål. Som eksempler kan nævnes, at rammerne for 
udførelse af vandløbsindsatsen og indsatsen for fosfor-ådale er afgørende for, om 
kommunerne har mulighed for at gennemføre disse i vandplansperioden.  
 
Randers Kommune er bekymret for, om den forventede indsats omkring vådområder kan nås 
på grund af tidsfristen, frivilligheden og den måske utilstrækkelige økonomi. Randers 
Kommune vil fremme indsatsen mest muligt, men kommunen vil ikke tage ansvaret for 
manglende implementering i forhold til fristen 2015. 
 
Tønder Kommune foreslår, at planmyndigheden i videre omfang gør brug af miljømålslovens 
muligheder for at udnytte planperioderne, og ad den vej få mere tid, dels til gennemførelse af 
indsatserne, dels mere tid til, at staten kan skaffe det nødvendige finansieringsgrundlag. 
 
Det er Svendborg Spildevand A/S vurdering, at det næppe vil være realistisk inden 2015, at 
gennemføre en indsats overfor samtlige de udløb, der er udpeget i Vandplanen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Indsatsen for nogle af virkemidlerne er i henhold til undtagelsesbestemmelserne (se afsnit 
2.5.) spredt over flere planperioder, mens andre forudsættes gennemført i 1. vandplanperiode.  
 
Endvidere bemærkes, at vandplanerne er forsinkede i forhold til vandrammedirektivets frister, 
og derfor er indsatsperioden inden næste vandplanperiode tilsvarende forkortet.  
Næste vandplanperiode går fra december 2015 til december 2021. 
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Endvidere bemærkes at effekterne i naturen og vandmiljøet for de forskellige typer 
virkemidler er længere eller kortere tid undervejs. 
 
For bemærkninger til tidsfrister for gennemførelse af spildevandsindsatser henvises til kapitel 
2.2.1 
 
Finansiering af allerede igangsatte projekter 
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg Kommune fremhæver problemstillingen vedrørende refusion af udlæg for 
gennemførelse af indsatser som vigtig. Nogle kommuner er begyndt at gennemføre 
indsatserne, der er udpegede i vandplanen, fx fjernelse af spærringer. Det kan endvidere 
forventes, at flere kommuner planlægger at gennemføre vandløbsprojekter allerede fra 2011. 
Under de nuværende forhold kan kommunerne typisk opnå 50 % medfinansiering via tilskud 
fra FødevareErhverv til gennemførelse af projekterne, mens kommunerne kan opnå 100 % 
gennem den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale. Enkelte projekter har anlægssummer på 
over 1 mio. kr., og den endelige prioritering af de planlagte projekter vil derfor afhænge af, 
om der er mulighed for fuld medfinansiering. Det er derfor vigtigt at få en hurtig afklaring af, 
om kommunerne kan få refunderet de afholdte udlæg til de projekter, der er 
opstartet/gennemført op til eller under selve vedtagelsen af vandplanen. Ellers vil der være 
risiko for, at de indsatser, som nu er i gang i de enkelte kommuner, vil blive sat i bero. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der kan kun ydes tilskud til projekter (indsatsstrækninger), der er udpeget i vandplanerne. 
Miljøministeriet sikrer den overordnede prioritering af disse indsatser.  Det forventes at 
vandløbsindsatserne kan medfinansieres via EU midler. Projekter der skal bevilges midler, 
skal derfor også overholde EU formkrav.  
 
Kommentarer til de konkrete virkemidler 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordjysk Landbrug anfører, at virkemidlerne fosfor-ådale og vådområder anses som 
omkostningseffektive tiltag, og såfremt de baseres på frivillighed og med fuld kompensation 
anses tiltagene som positive elementer i vandplanerne.  
 
Den Borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommunes Byråd stiller spørgsmålstegn ved, om der 
overhovedet kan findes egnede arealer til vådområder, og om der kan findes arealer, hvor det 
vand, der skal renses, ikke i forvejen er så rent, at der ikke kan nås nogen særlig effekt. 
Desuden er omkostningerne for store.  
 
Bornholms Landbrug og LandboThy fremfører eksempler på jordbrugere, der bliver hårdt 
ramt af krav til randzoner og efterafgrøder. 
 
Nordjysk Landbrug anfører, at i oplandet til Limfjorden findes mange områder med pumpe- 
og digelaug, som indeholder spærringer, der skal fjernes. Dette er økonomisk urealistisk, og 
planen burde tage hensyn til de uforholdsmæssigt store omkostninger. 
 
Bornholms Landbrug gør opmærksom på, at der er omkostninger til de gener, som åbning af 
rørlagte vandløb vil medføre samt evt. at ændret vedligeholdelse mv. af visse 
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vandløbsstrækninger kan påvirke afvandingen af større landbrugsarealer, hvilket også vil være 
temmelig bekosteligt for landbrugserhvervet. I forhold til genåbning af rørlagte vandløb, 
fjernelse af spærringer, ændret vandløbsvedligeholdelse mv. er der kun regnet med 329.000 
kr/år. Dette er langt fra tilstrækkelig til at udarbejde handleplaner mv. og kompensere de 
berørte landmænd.  
 
Landboforeningen Centrovice finder, at genåbning af vandløb er et stort indgreb for den 
enkelte landmand, der må se sin drift gjort mindre rationel. Genåbning vil give mange 
særdeles defigurerede (skæve, mangekantede) marker med overlap med stor betydning for 
alle arbejdsoperationer til følge – hvilket betyder ekstra kørsel og overlap med både gødning 
og pesticider. Overlap er uhensigtsmæssige både miljømæssigt og økonomisk. Der bruges 
unødig fossilt brændstof, CO2-udskillelsen øges, risikoen for udvaskning øges pga. overlap 
med gødning og mindre dyrkningssikre forpløjninger, ligesom pesticidforbruget alt andet lige 
øges. Erstatningerne bliver dyre for samfundet, idet det må forudsættes, at landmændene 
kompenseres fuldt ud.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det bemærkes, at de virkemidler, der er bemærkninger til herover (fosfor-ådale, randzoner, 
ændret vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering, fjernelse af spærringer og genåbning 
af rørlagte vandløb) er omfattet og finansieret af den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale. 
 
I forhold til vådområder og genåbning af rørlagte vandløb henvises til kapitel 2.6.4 og 2.6.9.  
 
Efterafgrøder og økonomi 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordjysk Landbrug anfører, at ved Limfjorden er mere end halvdelen af det udpegede 
bruttoareal til efterafgrøder deloplande med kvælstofreduktionspotentiale på 75-100 %. 
Derfor vil prisen pr. reduceret kg kvælstof variere fra ca. 150 kr./kg til ca. 50 kr./kg. 
Efterafgrøder skal placeres, hvor der er størst miljøeffekt for færrest penge. Derfor skal 
følgende prioriteres: Arealer med lav reduktionskapacitet, arealer, hvor der kan anvendes 
mellemafgrøder, i vårsæd og majs sædskifte samt hvedesædskifter undgåes.  
 
De øgede ekstra efterafgrøder bør erstattes med billigere og mere sikre virkemidler til gavn 
for både landbrugserhvervet og for miljøet.  
 
Landbonord anfører, at kravet om ekstra efterafgrøder vil fjerne det økonomiske grundlag for 
svine-, kyllinge- og planteproduktion uanset størrelsen af produktionen. 
 
Bornholms Landbrug gør opmærksom på, at der er ca. 30.000 ha landbrugsareal på 
Bornholm, hvoraf ca. 70 % tæller med i efterafgrødegrundlaget. Mellem 10 og 14 % af dette 
skal nu lægge med efterafgrøder. Omkostningen til udlæg af efterafgrøder sættes til 350 kr/ha. 
Dette svarer til ca. 800.000 kr/år. Da det ikke længere er tilladt at erstatte efterafgrøder med 
vintergrønne marker, vil det desuden mange steder betyde, at vintersæd skal erstattes med en 
vårsædsafgrøde. Bornholms Landbrug skønner, at dette vil berøre ca. halvdelen af de arealer, 
som nu skal ligge med efterafgrøder. Her mistes desuden dækningsbidrag, fordi 
dækningsbidraget er større for vintersæd end for vårsæd. Dette betyder et mistet 
dækningsbidrag på ca. 2,4 mio. Bornholms Landbrug gør endvidere opmærksom på, at det 
generelle virkemiddel ” forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder” vil ramme 
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kvægbrugerne hårdt på Bornholm. Dette virkemiddel må forventes at koste den enkelte 
landbruget ca. 2.000 – 2.500 kr/ha. Dvs. en samlet omkostning på omkring 1 mio. kr. 
 
Den Borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommunes Byråd påpeger, at de beregnede 
omkostninger er estimeret alt for lavt. Eksempelvis kan det påvises, at de 421 kr./ha, som er 
afsat til etablering af yderligere efterafgrøder på 3.432 ha, er alt for lave beløb. En 
omkostning på 1.000 – 1.500 kr. pr. ha er mere realistisk i et vintersædsintensivt område. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det bemærkes, at efterafgrøder og forbud mod pløjning af fodergræsmarker er nogle af de 
generelle virkemidler i den tidligere regerings Grønt Vækst-aftale som er implementeret i 
gødskningsloven. Der vil være en betydelig forskel i omkostningerne fra bedrift til bedrift og 
fra opland til opland. 
 
Der henvises endvidere til kapitel 2.6.3. om efterafgrøder. 
 
Ændret vedligeholdelse – okker 
Sammenfatning af høringssvar 
Kontaktudvalget vedr. Gels Å finder, at reduceret grødeskæring og vandstandshævning i 
forbindelse med okkerplaner kan have uoverskuelige økonomiske konsekvenser i området på 
grund af det flade terræn og den hydrauliske effekt i den sandholdige undergrund.   
 
LandboThy anfører, at for mange vandløbsnære arealer eller områder med kunstig afvanding 
vil reduceret vandløbsvedligeholdelse ligeledes betyde nedsatte udbytter og en reduktion af 
harmoniarealet.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til afsnit 2.10.2 om okker. 
 
Drikkevandsindsatsen og økonomi 
Sammenfatning af høringssvar 
Vandrådet i Lejre mener, at de angivne reduktioner for boringerne kan medføre, at 
vandværker ikke kan opretholde en produktion svarende til deres distribution, især hvis der er 
nye eller planlagte udstykninger i forsyningsområdet – der mangler anvisning af 
omkostningsdækning i forbindelse med udgifterne til at etablere alternativ indvinding.  
 
Roskilde Forsyning A/S og Brøndby Vandforsyning A/S gør indsigelser i forhold til økonomi 
og finansiering. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det bemærkes generelt, at forsyningsområderne spildevand og drikkevand er brugerbetalte. 
Det vil sige at alle indsatser herunder skal finansieres af brugerne. Der henvises til kapitel 
2.6.16 om flytning af vandforsyningsanlæg. 
 
Endvidere henvises til det offentliggjorte arbejdspapir fra arbejdsgruppen om vandindvinding 
i hovedstadsområdet (februar 2011), hvor spørgsmålet om anvendelse af 
omkostningseffektive virkemidler i forhold til vandindvinding er behandlet. Arbejdspapir kan 
ses på Naturstyrelsens hjemmeside.  
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2.7.2 Samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Sammenfatning af høringssvar 
Viborg Kommune forudsætter, at der foretages en vurdering af de makroøkonomiske 
konsekvenser, herunder konsekvenser i forhold til skattegrundlag og følgeudgifter for den 
enkelte kommune, set i forhold til kommunernes meget forskellige by- og erhvervsstruktur. 
 
Odense og Thisted kommuner foreslår, at finansiering af de nødvendige tiltag og de 
økonomiske konsekvenser af vandplanerne belyses.  
 
Syddjurs Kommune forudsætter, at der i regeringens udmelding ligger det forhold, at 
vandplanerne ikke genererer negative økonomiske virkninger for erhvervslivet i det åbne 
land. 
 
Samsø Kommune finder, at samfundsmæssigt vil anvendelse af andre virkemidler, eventuelt 
med mulighed for en grad af økonomisk medfinansiering fra kommunen, formentlig være 
mere omkostningseffektive. Som minimum bør staten medfinansiere øvrige virkemidler med 
et beløb svarende til det sammenlignelige mest omkostningseffektive virkemiddel. 
 
Lemvig Kommune finder, at de mest samfundsøkonomisk effektive tiltag, og deres 
finansiering bør anvises. 
 
Stevns Kommune bemærker, at den forbedrede spildevandsrensning økonomisk kan være en 
stor byrde for mange borgere. 
 
Landbrug og Fødevarer mener, at de valgte virkemidler er for dyre, har relativt store årlige 
omkostninger for landbruget og staten og effekternes varighed afhænger bl.a. af 
tilstedeværelsen af årlige støtteordninger. L&F anfører, at der ikke er foretaget vurderinger af, 
hvilket økonomiske konsekvenser vandplanerne giver anledning til for landbrugserhvervet. 
L&F finder det uacceptabelt, at en så omfattende planlægning ikke har vurderet og taget i 
betragtning de økonomiske byrder for landbrugserhvervet og de samfundsøkonomiske 
konsekvenser.  
 
L&F gør opmærksom på at den tidligere regering Grøn Vækst 2.0 alene tilsigter en 
konsekvensvurdering af de 10.000 tons kvælstof, der ikke er en del af de nuværende 
vandplaner. L&F finder det utilstrækkeligt, at det ikke er hele indsatsen, der 
konsekvensvurderes.  
 
L&F vurderer, til trods for usikkerheder ved opskalering, at det samlede tab for erhvervet 
(produktionsrelaterede tiltag samt randzoner) kan blive op til 1,5 milliard kroner per år. Dertil 
kommer vandløbsindsatsen, som, til trods for kompensation, kan betyde så væsentlige 
indskrænkelser på landbrugsdriften for visse ejendomme, at landbrugsproduktionen ikke er 
rentabel.  
 
Samlet vurderer L&F, at tabet for erhvervet som følge af kvælstofindsatsen i den tidligere 
regerings Grøn vækst-aftale bliver i størrelsesordnen 3 milliarder kr.  
 
L&F fremfører at vandplanerne giver en uforholdsmæssig stor omkostningsbyrde 
sammenlignet med vore nabolande. L&F understreger derfor behovet for, at der gennemføres 
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grundige økonomiske konsekvensvurderinger af vandplanernes betydning for 
landbrugserhvervet og samfundet, og at disse omkostninger tænkes i sammenhæng med de 
mange byrder, den eksisterende regulering allerede har pådraget erhvervet.   
 
Jammerbugt Kommune, Nordjysk Landbrug, LandboThy, Lemvigegnens Landboforening, 
Himmerlands Udviklingsråd og Landboforeningen Limfjord anfører, at vandplanerne for 
Limfjordsoplandet vil få omfattende konsekvenser. Det er endvidere en grundlæggende 
mangel ved planen, at den ikke indeholder økonomiske konsekvensberegninger. 
Økonomiberegninger er vigtige, fordi Limfjordsoplandet afgrænses på tværs af 
kommunegrænser, f.eks. støder Limfjordsoplandet op til Nordlige Kattegat og Skagerrak, 
hvor kravene til regulering er meget begrænsede. Der bliver en økonomisk 
konkurrenceforskel mellem Limfjordsoplandet og andre oplande i Danmark.  
 
DN gør opmærksom på, at vandrammedirektivet stiller krav om en økonomisk ananlyse af de 
væsentligste sektorer, der har indflydelse på vandmiljøet, og at en sådan analyse mangler i 
Danmark, DN ønsker en økonomisk analyse foretaget med mulighed for at anvende princippet 
om, at forureneren betaler. 
 
Dansk landbrug Sydhavsøerne, Landboorganisationer i Syddanmark, Landboforeningen 
Gefion og Sjællandske Familielandbrug finder, at der er ikke på noget tidspunkt er udarbejdet 
analyser og beregninger, der skaber helt eller delvis overblik over, hvilke økonomiske 
konsekvenser for samfundet og landbrugs- og fødevareerhvervet vandplanerne vil få.  Tiltag 
vedr. planlægning og gennemførelse af vandplanerne bør derfor udsættes, til der foreligger de 
nødvendige samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvensberegninger. Gennemføres 
vandplanerne i deres nuværende form anføres, at landbrugets muligheder for at bidrage til 
samfundsøkonomien forringes væsentligt.  
 
Landboforeningen Limfjord, Landbonord, Holbæk Ålav, Gruppen ved Syv Bæk og 
Lodsejerlauget ved Lerkenfeld Å finder, at de økonomiske konsekvenser af effektuering af 
vandplanen bør revurderes. 
 
Lodsejerlauget ved Lerkenfeld Å gør generel indsigelse mod de samfundsøkonomiske 
perspektiver i vandplanerne. Der er ikke proportionalitet mellem omkostningerne og de 
mulige – men usikre – effekter. 
 
Middelfart Trafikhavn mener, at det vil være forbundet med uforholdsmæssige store 
samfundsmæssige omkostninger at pålægge havne og skibsfart en række krav, der ikke står 
mål med den miljømæssige gevinst, idet konsekvenserne vil være mere lastbilstransport, og 
dermed højere CO2-udslip, mere trængsel på vejene, større slitage m. m. 
 
En række (8) lodsejere mener, at vandplanernes samfundsøkonomiske omkostninger burde 
være beregnet, da de kan få store konsekvenser for det danske bruttonationalprodukt. 
Ligeledes savnes beregninger, der viser omkostningerne for såvel landbrugserhvervet som 
helhed som for den enkelte landmand.   
 
Dansk Ornitologisk Forening mener, at miljøministeren har forsøgt at argumentere for 
hensynet til landbrugets konkurrencesituation til trods for, at dette ikke er et kriterium i 
vandrammedirektivet. Et ministerielt notat fra den 7. februar 2011 om ”Implementering af 
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vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark” 
dokumenterer, at behovene for kvælstofreduktion er størst i Danmark, og at de officielle 
danske reduktionsmål i første planperiode er mindre end i nabolandene. Notatet sammenligner 
fejlagtigt forholdene i vores nabolande i 2003-7 med den danske Baseline 2015 i stedet for 
med de rigtige tal fra 2005 i basisanalyserne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
En samlet samfundsøkonomisk analyse med henblik på at opgøre alle gevinster og tab ville 
fordre værdisætning af de natur- og miljømæssige gevinster, hvilket ikke forelægger. Dette er 
ikke foretaget, da Danmark er forpligtet af vandrammedirektivet til at nå bestemte mål. Der er 
derfor fokuseret på, at implementeringen primært sikrer en omkostningseffektiv indsats og en 
rimelig fordeling af byrden. 
 
Mht.  bemærkningerne fra Dansk Ornitologisk Forening om fejlagtig sammenligning med 
andre lande, er det Naturstyrelsens opfattelse, at notatet beskriver situationen tilstrækkeligt 
præcist. Det var målet for undersøgelsen at beskrive de indsatser, som nærved liggende lande 
anvender for at implementere vandrammedirektivet. Det er imidlertid vanskeligt at skaffe helt 
ens beregningsforudsætninger, men præmisserne for undersøgelsen fremgår tydeligt af 
notatet. 
 
2.7.3 Kommunernes administrative opgaver 
Faxe, Nordfyn, Kalundborg, Greve, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Egedal, Roskilde, 
Svendborg, Frederikssund, Assens, Tønder, Haderslev og Jammerbugt kommuner efterlyser 
afklaring vedrørende udgiftsdækning af en række af kommunernes administrative opgaver. 
 
Limfjordsrådet, Gudenåkommiteen samt Aalborg, Lemvig, Struer, Viborg, Morsø, Thisted, 
Mariagerfjord, Ikast-Brande, Favrskov, Hedensted, Fredericia, Varde, Vejen, Middelfart, 
Haderslev, Jammerbugt, Horsens, Vejle, Billund og Silkeborg kommuner forudsætter, at de 
får fuld statslig refusion for ikke alene anlægsmæssige udgifter, men også for den 
ekstraordinære store administrative indsats ved planlægning og gennemførelse af opgaven.  
 
Frederikssund Kommune spørger desuden om, hvem der skal betale for tilvejebringelse af den 
nødvendige viden om recipienternes tilstand i forhold til påvirkning med miljøfremmede 
stoffer. 
 
KL understreger, at der skal tages højde for den store administrative byrde, der pålægges 
kommunerne i forbindelse med gennemførelse af spildevandsrensning i det åbne land. 
Jævnfør aftale mellem staten og KL er vandplanerne – og dermed også denne indsats- 
omfattet af DUT-princippet om økonomiske kompensation.  
 
Limfjordsrådet anfører, at der i vandplanen for Limfjorden findes flere strækninger, hvor 
virkemidlet ”restaurering” er tildelt, og at det flere steder er sammenfaldende med private 
vandløbsstrækninger. Endvidere henvises til cirkulære til vandløbsloven afsnit 10.1, hvor det 
fremgår at: ”Ønskes et privat vandløb inddraget under et restaureringsprojekt iværksat af 
vandløbsmyndigheden, må vandløbet forinden overtages som offentligt.”  
 
Aalborg Kommune, Limfjordsrådet, Assens, Nordfyns og Mariagerfjord kommuner gør 
opmærksom på, at det vil have betydelige økonomiske konsekvenser og være tidskrævende 
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for kommunerne, hvis de private vandløb skal optages som offentlige, inden et 
restaureringsprojekt kan gennemføres i de private vandløb.  
 
Middelfart Kommune anfører, at enten bør der ske ændringer af lovgivningen vedr. 
vandløbsreguleringer, eller kommunen bør tilføres øgede ressourcer til administration. 
 
Limfjordsrådet finder, at tidsfrister for implementering af handleplanerne skal tage hensyn til 
realistiske sagsbehandlingstider i gældende lovgivning – herunder klagemyndighedernes 
sagsbehandlingstider – eller at der gennemføres regelforenkling. De ændringer til 
vandløbsloven, der skal sikre opnåelse af vandplanernes målsætninger, giver ikke den 
fornødne forenkling af sagsgangen.  
 
Randers Kommune understreger, at frivillighed kræver tid til dialog, for at der kan findes 
både driftsmæssige og økonomisk acceptable løsninger for lodsejere. Vesthimmerlands 
Kommune og Randers Kommune gør opmærksom, at der er et loft over kommunernes takster. 
 
Morsø, Randers og Tønder kommuner samt Limfjordsrådet peger på, at planernes supplerende 
indsats i forhold til rensning af spildevand i det åbne land indebærer administrative 
omkostninger til tilsyn, påbud, tilladelser, og evt. politianmeldelse.   
 
Haderslev Kommune forventer, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til den nødvendige 
dialog mellem lodsejere og kommune, som er essentiel for succesfuld gennemførelse af 
indsatsen. Der sættes her spørgsmålstegn ved, om der fra statens side er tilstrækkelig fokus på 
omfanget af de kommunale opgaver, der affødes af vand- og naturplanerne. Navnlig for 
vandplanerne må det forventes, at der venter kommunen en omfattende myndighedsopgave, 
bl.a. hvis der kommer mange klager fra berørte lodsejere i forbindelse med gennemførelse af 
de enkelte indsatser i den kommunale handleplan. 
 
Lystfiskeriforeningen for Liver Å finder, at de økonomiske forpligtigelser som kommunerne 
får, næppe kan løftes eller vil blive prioriteret i forbindelse med de kommunale 
budgetlægninger. Kommunerne bør kompenseres fuldt ud. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanindsatsen og kommunernes opgaver herunder fordeles som udgangspunkt efter 
DUT-princippet, som sikrer, at kommunerne under et kompenseres for de opgaver, de 
pålægges ved nye statslige regler. Det samlede DUT-resultat udmøntes på kommunernes 
årlige bloktilskudsaktstykke, som i kraft af bloktilskudsnøglen sikrer, at der sker en balanceret 
udligning. 
 
De konkrete indsatsprojekter for vådområder og ændret vandløbsvedligeholdelse er 
medfinansieret af Landdistriktsprogrammet, mens vandløbsrestaurering er medfinansieret af 
midler fra EU's Fiskeri Fond. Kommunerne kompenseres for omkostninger til de enkelte 
projekter. 
 
Forholdet omkring muligheden for at gennemføre indsatser i private vandløb er beskrevet i 
kapitel 2.6.6, mens bemærkninger til tidsfrister for gennemførelse af spildevandsindsatser 
henvises til kapitel 2.2.1. 
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Det tilføjes, at vandsektorlovens bestemmelser om prisloft ikke berøres af vandplanerne. 
 
Grøn vækst-samleloven, (lov nr. 553 af 1. juni 2011), indeholder bl.a. ændringer i 
vandløbsloven. Herefter er adgangen til at gennemføre restaureringsprojekter ikke begrænset 
til offentlige vandløb, men kan også gennemføres i private vandløb. Det indebærer, at 
kommunerne ikke som tidligere behøver at optage et privat vandløb som offentligt for at 
gennemføre en restaurering. 
 
2.7.4 Kompensation til lodsejere 
Sammenfatning af høringssvar 
Kalundborg, Haderslev, Norddjurs, Mariagerfjord, Middelfart og Aalborg kommuner samt 
Den Borgerlige gruppe i Mariagerfjord Kommunes Byråd anfører, at det forventes, at 
kommunerne holdes økonomisk skadefrie, eksempelvis ved gennemførelse af indsatserne i 
vandløb.  
 
Samtidig påpeges det, at det er statens forpligtelse at sikre, at kommunerne ikke kommer i den 
situation, at kommunerne er forpligtigede til at gennemføre handleplanen, uden at der er 
bevilliget tilstrækkeligt penge til erstatninger og kompensation til lodsejere fra statens side.  
 
Nordfyns, Favrskov, Tønder og Norddjurs Syddjurs kommuner anfører omkring indsatsen 
ændret vedligeholdelse, at der ikke foreligger et kvalificeret bud på, hvor store arealer der 
bliver påvirket, hvorfor erstatningens størrelse må være ukendt, samt at det er vanskeligt for 
kommunerne at redegøre for konsekvenserne af de foreslåede virkemidler. 
 
Randers og Vejle kommuner vurderer, at der ikke er afsat tilstrækkelige økonomiske midler 
til erstatninger til lodsejere, samt at indsatsen så vidt muligt gennemføres ved frivillige aftaler. 
Jo ringere kompensation jo sværere vil det blive at nå målene.   
 
Fredericia Kommune bemærker, at kompensationsordningerne gennemføres, så der ikke 
indføres regler om årlige ansøgninger.  
 
Norddjurs Kommune vil med vedtagelsen af Handleplanerne for implementeringen af 
Vandplanerne tage forbehold for, at der ikke gennemføres nogen miljøforbedrende 
foranstaltninger, før de økonomiske rammer for hver enkelt indsats er fastlagt og godkendt af 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og de berørte lodsejere. 
 
Hedensted Kommune er bekymret for, hvordan kompensation for reduceret brug af 
sprøjtemidler i zoner omkring vandværkernes indvindingspladser skal finansieres, da 
vandværkerne ikke kan løfte denne byrde alene. 
 
Svendborg og Ærø kommuner påpeger en udformning af model for vandløbsindsatsen som 
tager hensyn til EU-reglerne omkring landbrugsstøtte, idet de forudsætter at arealerne skal 
være til rådighed hele året for at være berettiget til støtte. Kommunerne opfordre derfor til, at 
lodsejerne kan få landbrugsstøtten helt frem til projektstart. 
 
Landbonord og Lodsejerlauget ved Lerkenfeld Å finder ikke, at der er afsat midler til at 
kompensere landmændene. Landbruget skal have fuld kompensation for indsatserne i 
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vandplanen. Der kræves tilsvarende fuld kompensation for oversvømmelser og for 
udbyttenedgang og tab pga. krav om efterafgrøder og randzoner.  
 
Venstre i Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Kommune påpeget at landbrugserhvervet 
skal kompenseres for indsatserne i vandplanerne herunder også når  husdyrloven benyttes som 
reguleringsværktøj for målopfyldelse. Ellers vil landbruget blive mødt med begrænsninger, 
som der ikke modtages kompensation for. 
 
Landboforeningen Limfjord, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion, 
Sjællandske Familielandbrug, Kontaktudvalget vedr. Gels Å, Samsø Landboforening, 
Lemvigegnens Landboforening og Nordjysk Landbrug ønsker ikke, at der stilles krav om 
indsatser, eksempelvis i og langs med vandløb og efterafgrøder og lignende, uden at der er 
tilstrækkelig kompensation i forhold til de faktiske udgifter for den enkelte landmand. 
 
Holbæk Ålav og Landvindingslaget Magleby Nor mener, at efterafgrøder generelt, både 
lovpligtige og ekstra efterafgrøder er et ekspropriativt indgreb i forhold til ejendomsværdien, 
som skal erstattes efter grundlovens regler om ejendomsrettens ukrænkelighed og fuld 
erstatning for indskrænkning i råderetten over medlemmernes landbrugsjorde. Dette i 
særdeleshed ved de ekstra efterafgrøder, som ikke er et generelt tiltag for alle landbrug. 
 
Nordsjællands Landboforening påpeger vedr. etablering af vådområder ved Værebro og 
Apholm, at begge områder lider under tilbagevendende oversvømmelser ved kraftig nedbør, 
og dette udløser en bekymring for, om en evt. erstatningsfastsættelse tager udgangspunkt i de 
reelle tab i forhold til normal mulig dyrkning. 
 
Landboforeningen Centrovice anfører, at genåbning af vandløb er et stort indgreb for den 
enkelte landmand, der må se sin drift gjort mindre rationel. Erstatningerne bliver dyre for 
samfundet, idet det må forudsættes, at landmændene kompenseres fuldt ud.  
 
Mange lodsejere fremhæver, at de økonomiske tab, som implementeringen af vandplanerne 
vil medføre, skal dækkes fuldt ud. Det være sig værdiforringelser af ejendommene pga. 
dyrkningsrestriktioner i forbindelse med ekstra efterafgrøder, rådighedsindskrænkninger ifm. 
randzonerne, driftsmæssige gener som følger af genåbning af vandløb samt vandlidende 
marker som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse og genåbning af vandløb.  
 
Nogle mener, at blot det at der foreligger planer, der begrænser bedriftens fremtidige 
produktionsforhold, vil medføre en værdiforringelse, som skal erstattes. En enkelt lodsejer 
ønsker fuld erstatning i form af en engangsudbetaling ved vandlidende marker. Ikke-optimale 
sædskifter som følge af ekstra efterafgrøder, vandlidende marker, vedligeholdelse af 
randzoner, tab af harmoniareal og tab af foderproduktion vil medføre driftsomkostninger, som 
reducerer indtjeningen, disse driftstab skal også erstattes. Flere lodsejere forventer, at de ikke 
kan overleve som landbrug, hvis planerne realiseres. 
 
Den tid, som den enkelte lodsejer skal anvende til administration af vandplanerne, ønskes af 
nogle også kompenseret. Flere mener, at den statslige finansiering af vandplanerne er usikker, 
og kan derfor ikke acceptere kompensationsmodeller, der er afhængige af Folketingets 
finansieringsmodel. 
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Vandskader på ejendomme og behov for fornyet rørlægning som følge af 
vandløbsrestaurering og dermed forøget vandstand kræves også erstattet. 
 
Enkelte forventer, at de ikke kan overleve som landbrug, hvis planerne realiseres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det bemærkes, at der kompenseres for hovedparten af de erhvervsøkonomiske omkostninger 
som følge af de konkrete indsatser i vandplanerne. Det gælder fx for randzoner og 
vådområder. Flere af indsatserne medfinansieres af EU's Landdistriktsprogram. 
 
Det bemærkes endvidere, at de generelle virkemidler såsom ændring af gødningsnormerne 
ikke er omfattet af erstatningspligt til enkelte lodsejere. Det bemærkes, at med den tidligere 
regerings Grøn Vækst-aftale blev det besluttet, at jordbrugserhvervet kompenseres med en 
reduktion i jordskatterne på ca. 500 mio.kr. årligt fra 2011. 
  
2.7.5 Administrationsmodeller 
Sammenfatning af høringssvar 
Høje-Taastrup, Vejen, Næstved, Albertslund og Ballerup kommuner savner administrative 
modeller i forbindelse med ændringer af vandløbsregulativerne, til vandløbsindsatsen og til 
administration af den reducerede vandløbsvedligeholdelse.  
 
Randers, Middelfart og Vesthimmerlands kommuner bemærker, at administrationsmodellen 
for vandløbsindsatsen ikke pt. er på plads, men det må forventes, at alene 
prioriteringsopgaven i og på tværs af kommunerne og i sidste led staten, vil blive meget 
ressourcekrævende og administrativ tung. Aarhus Kommune efterlyser ligeledes 
administrationsmodellen for bl.a. de juridiske og økonomiske konsekvenser af ændret 
vedligeholdelse. 
 
Aarhus Kommune og Thisted Kommune finder, at der er en særlig problemstilling ved 
virkemidlet ændret vedligeholdelse i private vandløb, da kommunen i mange tilfælde ingen 
viden har om disse vandløb. Der er behov for en præcisering af modelværktøjet herunder, 
hvilke kriterier der skal ligge til grund for konsekvensberegningerne samt finansiering af 
opgaven. 
 
Favrskov Kommune og Middelfart Kommune anbefaler, at der ikke indføres en VOS-model 
til gennemførsel af vandløbsindsatsen. Favrskov Kommune foreslår, at staten i stedet opstiller 
prioriteringskriterier, efter hvilke kommunerne prioriterer indsatsen i handleplanerne. 
 
Skanderborg Kommune og Gudenåkomitéen efterlyser administrationsmodellen for vandløb 
og fosfor-ådale, og understreger at administrationsmodellerne og specielt økonomiaftalen skal 
udformes, så det er sandsynligt, at indsatsen kan nås i kommunerne inden for planperioden, 
og at der er tilstrækkelige økonomiske ressourcer til planens gennemførelse.  
 
Varde Kommune finder, at der hurtigt skal laves en fleksibel model for økonomisk tildeling. 
Større reguleringsprojekter med mange lodsejere løber typisk over 2 arbejdssæsoner. 
Midlerne skal derfor være til rådighed ved indsatsplanernes ikrafttræden.   
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Holstebro Kommune påpeger, at manglende oplysninger om administrationsmodeller og 
finansieringen af de kommende vand- og naturplaner gør det vanskeligt at forholde sig 
kvalificeret til de foreliggende forslag til vand- og naturplaner. I forslag til vandplaner er der 
angivet samlede årlige omkostninger til finansiering af de enkelte indsatser i de enkelte 
hovedvandoplande. Hvordan disse angivelser skal forstås i relation til finansiering af de 
enkelte kommuners handleplaner, er uklart. 
 
Middelfart Kommune anfører, at EU-regler omkring landbrugsstøtte kræver, at et areal skal 
være til rådighed hele året for at være støtteberettiget. Ofte vil man påbegynde 
vådområdeprojekter efter høst. For at sikre en smidig proces, skal landmanden have mulighed 
for at få landbrugsstøtte frem til projektstart. Alternativt skal landmanden have erstatning, 
hvilket vil fordyre projekterne.  
 
Hedensted Kommune anfører, at der bør tænkes i helhedsløsninger, gerne med mulighed for 
fundraising eller anden medfinansiering. De økonomiske konstruktioner, der opstilles til 
finansiering af tiltagene, må derfor ikke forhindre dette. 
 
Biologisk Forening Nordvestjylland anfører, at Vandrammedirektivet forudsætter de 
væsentlige sektorers indflydelse på vandmiljøet analyseret, så økonomiske instrumenter - 
herunder ikke mindst forureneren betaler princippet - kan iværksættes med henblik på 
opfyldelsen af miljømålene.  Direktivets krav omfatter som minimum sektorerne 
husholdninger, landbrug og industri analyseret. Foreningen ønsker endvidere fastholdelse af 
”forurener betaler” princippet. 
 
Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
anfører, at for genåbning af rørlagte vandløb lægges der i vandløbsloven op til, at der skal 
ydes erstatning til de berørte lodsejere efter reglerne i vandløbsloven. I mange tilfælde vil det 
næppe være muligt at opnå forlig mellem vandløbsmyndighed og lodsejer om erstatningens 
størrelse, hvorefter sagen skal afgøres af taksationsmyndighederne. Imidlertid er det 
erfaringen, at der ikke ydes fuld kompensation. På den baggrund foreslås, at evt. åbning af 
rørlagte strækninger skal ske på grundlag af frivillige aftaler mellem lodsejer og myndighed.  
 
Dansk Landbrug Sydhavsøerne forudser, at kompensation efter gennemførelsen af en indsats i 
forhold til påvirkningsgraden i klimatisk varierende år stort set er umulig at fastsætte, samt at 
der i det hele taget er tale om et administrativt meget tungt udbetalingsforløb, der formentlig 
betyder, at der vil skulle bruges flere midler på at vurdere kompensationens størrelse, end der 
udbetales i kompensation. Det opfordres derfor til, at der udbetales engangserstatninger og 
ikke årlige kompensationer. 
 
Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
finder, at der bør udvikles en nøjagtig model, så arealpåvirkningerne – inklusive påvirkninger 
af dræn, grøfter, stuvning, langtidseffekter mv. – kendes i detaljer, inden der arbejdes videre 
med projektet.  
 
Lystfiskeriforeningen for Liver Å v/Jan Dahl Christiansen finder ikke, at der er en klar 
rollefordeling vedrørende de økonomiske forpligtelser, der kan gøres gældende ved bl.a. 
restaurering, fjernelse af rørlægning mv. i de private vandløb.  
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Naturstyrelsens bemærkninger  
For så vidt angår vandløbsindsatsen og administrationsmodellen for kompensation ved ændret 
vandløbsvedligeholdelse henvises til beskrivelsen i afsnit 2.6.6. 
 
For så vidt angår administration af tilskud til etablering af vådområder er det staten, der 
administrer ordningen og tildeler tilskud ud fra indkomne ansøgninger. Se yderligere i afsnit 
2.6.6. 
 
Omsættelige kvælstofkvoter 
Sammenfatning af høringssvar 
De borgerlige partier i Nordjylland anfører, at omkostningerne ved de omsættelige 
kvælstofkvoter ikke er beregnet, hvilket er en svaghed i forhold til de øvrige 
reduktionsforslag. De finder, at der bør sættes økonomi på kvælstofreduktionerne. 
Omsættelige kvoter vil ikke være den mest hensigtsmæssige måde at reducere udvaskningen 
på, og kvoterne forventes at gå i retning af de afgrøder, der betaler bedst og ikke efter dem, 
hvor udvaskningen er størst. Derfor finder de, at det er uhensigtsmæssigt at lade 2/3 af 
kvælstofreduktionerne bygge på en så usikker form.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger:  
Vandplanerne fatslægger den konkrete indsats i forhold til 9.000 tons kvælstof, mens der 
udestår en kvælstofreduktion på minimum 10.000 tons. Vurderingen af virkemidler til at 
gennemføre kvælstofreduktionen på yderligere minimum 10.000 tons vil indgå som et 
element i den kommende Natur- og Landbrugskommissions arbejde. Resultatet fra et udvalg 
nedsat af den tidligere regering, kvælstofudvalget, vil udgøre input hertil. På baggrund af 
Natur- og Landbrugskommissionens arbejde kan regeringen træffe beslutning om virkemidler 
og tidshorisont for fuld gennemførelse af vandrammedirektivet og herunder yderligere 
kvælstofreduktion. 
    
2.8 Juridiske grundlag for planudkast   
Miljømålsloven er grundlaget for implementering af bl.a. dele af EU’s vandrammedirektiv, 
habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv i Danmark. Loven har efter § 1 til formål at 
fastlægge rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand samt for planlægningen 
inden for de internationale naturbeskyttelsesområder. De statslige vandplaner, som udarbejdes 
i medfør af miljømålsloven vil efterfølgende være grundlaget for kommunernes udarbejdelse 
af kommunale handleplaner.  
 
Miljømålsloven fastsætter krav til indholdet af de statslige planer, fastlæggelse af miljømål, 
procedurer for offentlighedens inddragelse mv. og er således det overordnede grundlag for 
udarbejdelse af rammerne for vand- og naturplanlægningen i Danmark. Udmøntningen af de 
enkelte initiativer til opfyldelse af vand- og naturplanerne er – eller vil blive fastsat – i 
sektorlovgivningen. Vandplanerne er således de overordnede planer, der fastsætter rammerne 
for vandbeskyttelsen og de opfølgende handleplaner, mens de efterfølgende konkrete 
afgørelser efter sektorlovgivningen udmønter planernes indhold.  
 
2.8.1 Ejendomsrettens ukrænkelighed og ekspropriation 
Der er i alt indkommet 20 høringssvar, der indeholder spørgsmål om ejendomsrettens 
ukrænkelighed og ekspropriation. Høringssvarene kommer fra Landbrug og Fødevarer, 
Bæredygtigt Landbrug, Patriotisk Selskab, Holstebro Struer Landboforening, Hedens 
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Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, Familelandbruget VEST-Jylland, Dansk 
Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, 
Landøkonomisk Selskab, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Sydøstsjællands Landboforening, 
Østlige Øers Landboforeninger, Landboorganisationerne i Limfjordens opland, Kolding 
Herreds Landbrugsforening, Holbæk Ålav, Landvindingslavet Magleby Nor, samt 
Valnæsgaard Gods, Gunderslevholm Gods, Orenæs Gods, Bregentved, Jan Hjeds, Niels 
Hjorth og Hans Henrik Hovmand. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Landøkonomisk Selskab og Niels Hjorth 
finder, at der kan sættes spørgsmålstegn ved forholdet til ejendomsrettens ukrænkelighed i 
henhold til Grundlovens § 73 og EU-rettens beskyttelse af ejendomsrettens kerne. Der er 
henvist til responsa fra henholdsvis professor, dr. Jur. Peter Mortensen om ’Implementering af 
vandplaner’ og ’Ophør med eller reduktion af vandløbsvedligeholdelse mv., og et notat 
udarbejdet af advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø Jensen & partnere. 
 
Patriotisk Selskab finder, at vandplanerne og alle de deri indeholdte virkemidler samlet set må 
antages at være ekspropriation 
 
Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, 
Familelandbruget VEST-Jylland, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion 
og Sjællandske Familielandbrug, Dansk Landbrug Midt-østjylland, Sydøstsjællands 
Landboforening, Østlige Øers Landboforeninger, Landboorganisationerne i Limfjordens 
opland, Kolding Herreds Landbrugsforening samt Valnæsgaard Gods, Gunderslevholm Gods 
og Orenæs Gods, Bregentved og enkelte lodsejere efterlyser specifikt, at der tages stilling til 
erstatningskrav på grund af de store økonomiske konsekvenser og ekspropriationslignende 
forhold, det har for de landmænd, der ligger inden for et delopland med stort krav til 
efterafgrøder. Det vurderes af flere af parterne, at omkostninger er betydeligt større end 
antaget i vandplanerne – og at de indgreb, der følger af vandplanerne, i mange tilfælde vil 
være så intensive, at der er tale om ekspropriation.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Afgørelsen af, om der er tale om ekspropriation eller erstatningsfri regulering, beror efter 
retspraksis på et samlet skøn over indgrebets beskaffenhed. Som momenter, der tillægges 
betydning ved udøvelsen af dette skøn, peger man i almindelighed navnlig på indgrebets 
formål, i hvilken grad indgrebet er generelt eller konkret (herunder om det rammer mange 
eller få rettighedshavere), indgrebets intensitet, om indgrebet angår en fremtidig eller aktuel 
råden, og om der er tale om en tilintetgørelse af rettigheden eller en overførelse til andre 
fysiske eller juridiske personer. 
 
Udgangspunktet for en ekspropriationsretlig vurdering er de enkelte virkemidler set for sig og 
ikke den samlede virkning af den regulering, der ud fra hensyn til miljø og natur gennemføres 
gennem tiden.  
 
Den tidligere regering har i forbindelse med vedtagelsen af Grøn Vækst og de lovforslag, der 
er blevet gennemført i forbindelse hermed, vurderet de omhandlede initiativer, som aftalen 
indeholder med hensyn til spørgsmålet ekspropriation.  
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Som det fremgår af disse lovforslag, er det regeringens opfattelse, at initiativerne kan 
gennemføres som erstatningsfri regulering. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at enkelte 
jordbrug vil kunne blive ramt så atypisk hårdt, at der vil kunne være tale om et ekspropriativt 
indgreb, som vil kunne berettige til (fuldstændig) erstatning efter grundlovens § 73. Den 
endelige afgørelse ligger hos domstolene. Naturstyrelsen vil være opmærksom herpå i 
forbindelse med gennemførelsen af vandplanerne. 
 
2.8.2 Forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet 
Der er i alt indkommet 9 høringssvar om forvaltningsretlige principper, herunder 
proportionalitetsprincippet, undersøgelsesprincippet og forsigtighedsprincippet. 
Høringssvarene kommer fra Landbrug og Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, 
Landboorganisationer i Syddanmark, Patriotisk selskab, Landøkonomisk Selskab, 
Gunderslevholm Gods, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug samt Niels 
Hjorth. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevarer, Dansk Landbrug for Sydhavsøerne, Landboorganisationer i 
Syddanmark, Bæredygtigt Landbrug og Niels Hjorth har anført, at proportionalitetsprincippet 
er tilsidesat, idet der ikke er taget stilling til, om de enkelte virkemidler har den fornødne 
proportionalitet i forhold til ”mest miljø for pengene” og ”forureneren betaler”, ligesom 
proportionalitetsbetragtningen skal vurderes i forhold til det usikre videnskabelige grundlag, 
der gælder for planerne. Landboorganisationer i Syddanmark mener endvidere at 
vandplanerne strider mod forsigtigheds- og undersøgelsesprincippet. Det er endvidere anført, 
at officialprincippet og god forvaltningsskik er overtrådt. Patriotisk Selskab finder, at der er 
sket en tilsidesættelse af forvaltningsprincipper (høringsproces, officialprincippet og 
proportionalitet) i forhold til planerne. DN mener at vandplanerne benytter 
forsigtighedsprincippet omvendt, se kapitel 2.2.2 Målsætning for kvælstofindatsen. 
 
Gunderslevholm Gods, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, mener 
ikke, det stemmer overens med de EU-retslige forudsætninger om, at der skal være 
proportionalitet og sammenhæng mellem et virkemiddel, en målsætning og en tilstræbt 
tilstand. 
 
Landøkonomisk Selskab anfører, at proportionalitetsprincippet er krænket ved at der ikke er 
anvendt alternative virkemidler. 
 
Ifølge Landbrug & Fødevarer kræver de væsentligt mere intensive indgreb, som følge af 
vandplanerne, en tilsvarende større og mere detaljeret moniteringsindsats, da begrundelsen for 
indgrebet følgelig skal styrkes. I modsat fald vil indgrebet ifølge Landbrug & Fødevarer være 
imod proportionalitetsprincippet, idet det ikke vil være dokumenteret, at der er 
overensstemmelse mellem middel og mål. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Spørgsmålet om proportionalitet knytter sig først og fremmest sig til afgørelser i konkrete 
sager. Det samme gælder andre forvaltningsretlige principper, herunder partshøring, 
officialprincippet og god forvaltningsskik. Tilsidesættelse af disse principper kan føre til en 
konkret afgørelse om ugyldighed.  
 
Vandplanerne har imidlertid ikke karakter af en konkret afgørelse, men anviser en række 
tiltag, der skal gennemføres for at opnå de fastsatte miljømål. Vandplanerne er derfor at 
betragte som generel statslig regulering, hvor spørgsmålet om gyldighed knytter sig til 
spørgsmålet om overensstemmelse med højere retskilde. Spørgsmålet om overensstemmelse 
med de nævnte forvaltningsprincipper er derfor ikke aktuelt i forhold til spørgsmålet om 
vandplanernes gyldighed. 
 
2.8.3 Øvrige problemstillinger 
Der er indkommet 16 høringssvar der relaterer til en række forskellige love og lovmæssige 
problemstillinger, der adskiller sig fra emnerne i ekspropriation i 2.8.1 og 
farvaltningsmaæssige principper i 2.8.2. Svarene kommer fra kommunerne Odense, Ærø, 
Svendborg Roskilde, Randers, Fredericia, Viborg, Randers, Odense, Syddjurs, Viborg og 
Kerteminde. DN, Dansk Landbrug for Sydhavsøerne, Frie Bønder- Levende Land og Carsten 
Cederholm. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Dansk Landbrug for Sydhavsøerne mener, at der skal være en specifik klagemulighed for de 
lodsejere, der direkte berøres af vandplanerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Lodsejerne kan efter miljømålslovens § 53 påklage spørgsmål om vandplanens 
tilvejebringelse. For så vidt angår indgreb hos de enkelte lodsejere, vil dette kunne påklages 
efter særlovgivningen, når der bliver truffet konkret afgørelse herom. 
 
Sammenfatning af høringssvar  
DN gør opmærksom på, at den tidligere regering har ændret lovgivningen således, at 
adgangen til at prøve indholdet i vand- og naturplanerne er fjernet. Det vil ikke være muligt at 
klage til Natur- og Miljøklagenævnet over, at en konkret vandplan evt. ikke opfylder kravene 
til såvel vandrammedirektivet og miljømålsloven. Ved at fjerne klageadgangen kan en 
konsekvens være, at mangelfulde planer kun kan prøves, hvis det har principiel betydning 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ændringerne af klagemulighederne indgik i loven om Grøn Vækst og er ikke en del af 
vandplanen. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Kommunerne Odense, Ærø, Svendborg og Kerteminde gør opmærksom på, at staten efter 
vedtagelsen af vandplanerne bør sikre tilstrækkelig kapacitet hos klageinstansen i forbindelse 
med afgørelser efter vandløbsloven således, at indsatserne ikke forsinkes i forhold til 
tidskravet om målopfyldelse.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Spørgsmålet om tilstrækkelig kapacitet hos klageinstansen er ikke en del af vandplanen. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Roskilde Kommune anfører Forsyningssekretariatets afgørelser i oktober 2010 om prisloft for 
vandforsyningerne i 2011 tyder på, at der er en modsætning mellem Vandsektorloven og 
reglerne om grundvandsbeskyttelse i henholdsvis Miljøbeskyttelsesloven og 
Vandforsyningsloven. Roskilde Kommune mener ikke det er hensigtsmæssigt, hvis denne 
tilsyneladende modstrid tvinger kommunerne til at meddele påbud i stedet for som hidtil at 
lade vandværkerne indgå frivillige dyrkningsaftaler med lodsejere." 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Retsstillingen er pt. uafklaret, idet der ligger en lang række klager vedrørende dette spørgsmål 
i Konkurrenceankenævnet. Det er imidlertid Naturstyrelsens vurdering, at dette ikke er 
omfattet af høringstemaet i forhold til vandplanerne 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Randers Kommune anbefaler at der fastlægges en procedure for udarbejdelse af tillæg til 
vandplaner i lighed med kommuneplantillæg. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det fremgår af miljømålslovens § 3, stk. 3, at "Vandplanen kan ændres i planperioden efter 
reglerne i §§ 28-31. Hvis ændringen vedrører indsatsprogrammet, kan fristen i § 29, stk. 3, 
dog fraviges, hvis hensynet tilsigter det. En ændring i vandplanen har samme retsvirkning 
som vandplanen, jf. stk. 2." Proceduren for udarbejdelse af tillæg er identisk med 
tilblivelsesreglerne for vandplanerne. Der er således udarbejdet et fuldt regelsæt så 
muligheden for at udarbejde tillæg til vandplanerne foreligger. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Frie Bønder- Levende Land anbefaler, at strukturudvikling i retning af en spredning af 
jordejendommen på flere hænder anvendes som et aktivt middel i bestræbelserne på 
forbedring af vandmiljøet, såvel som miljøet generelt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen bemærker at dette emne ligger udenfor Naturstyrelsens myndighedsområde. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Odense Kommune mener, der er en kompleks opdeling af lovgivningen i Danmark i 
henholdsvis beskyttelse og benyttelse af natur og vand. De mange forskellige lovområder, der 
indvirker på opgaveløsningen, besværliggør overblikket. Ved at samle lovområderne vil man 
kunne opnå en større grad af simplicitet og derved medvirke til en mere omkostningseffektiv 
indsats. Kommunen vurderer at dette ikke er tilfældet i dag. Det er kommunens erfaring, at 
der også indenfor statens egne ressortområder er uklarhed om administration af reglerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Spørgsmålet om den øvrige lovgivnings kompleksitet er ikke en del af vandplanen. 
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Sammenfatning af høringssvar 
Odense Kommune og Kerteminde Kommune foreslår at der etableres en smidig og effektiv 
administrationsmodel til opnåelse af tilsagn om midler til de konkrete vandløbsindsatser som 
for eksempel åbning af rørlagte vandløb og vandløbsrestaurering. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Administrationsmodellen for vandløbsindsatsen vil i videst muligt omfang blive udarbejdet i 
samarbejde med bl.a. KL.  
 
Sammenfatning af høringssvar 
Kommunerne Fredericia, Viborg og Randers opfordrer til, at der i vandløbsloven indføres 
hjemmel til at udlægge offentlige vandløb som naturvandløb uden fastsættelse af faste krav til 
skikkelse eller vandføring, så regulativarbejdet for en række vandløb kan reduceres. 
Svendborg og Viborg Kommune opfodrer til at revidere bl.a. vandløbsloven, således at 
kommunen får mere effektive lovgivningsmæssige virkemidler til realisering af 
indsatsprogrammet. Randers Kommune anbefaler, at det tydeliggøres i vandplanerne, 
hvorledes frivillighedsaspektet for lodsejere indgår i vandløbsindsatsen. Randers Kommune 
anbefaler endvidere, at man på nationalt plan påtager sig opgaven at udarbejde et 
vedligeholdelsesregulativ for private vandløb for at ligestille kravene til de private bredejere. 
 
 Naturstyrelsens bemærkninger 
De foreslåede ændringer af vandløbsloven er gennemført med Grøn Vækst-loven. 
Foranstaltninger efter vandløbsloven kræver som hidtil ikke accept fra samtlige berørte 
lodsejere, 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs Kommune finder det betænkeligt, at staten har fjernet klageadgangen på de statslige 
planer. Kommunen finder endvidere, at fjernelse af klageadgangen samt selve processen 
omkring planerne er i strid med forvaltningsloven. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Spørgsmålet om klage indgik i loven om Grøn Vækst og er ikke en del af vandplanen. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Viborg Kommune anfører, at vandplanerne angiver en række tiltag, der skal gennemføres i 
forhold til eksisterende udledninger af spildevand. Kommunen skal udarbejde en handleplan 
for hvilke tiltag, der skal gennemføres i relation til de angivne spildevandsudledninger. 
Herefter skal tiltagene indarbejdes i spildevandsplanen og udføres af 
spildevandsforsyningsselskaberne. Kommunerne har således med den nuværende lovgivning 
ikke myndighed til at sikre, at tiltagene gennemføres eller tidsplanen overholdes. 
Viborg Kommune anbefaler at lovgivningen ændres, således at kommunerne har 
myndighedskompetence til at sikre, at de kommunale handleplaner gennemføres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen bemærker, at kommunerne efter vandsektorlovens ikrafttræden ikke længere 
varetager driftsopgaverne på spildevandsforsyningsområdet. Driftsopgaven er nu placeret i 
selvstændige aktie- eller anpartsselskaber. Da spildevandsforsyningsselskaberne er 
kommunalt ejede, og spildevandsforsyning fortsat betragtes som en kommunal opgave, uanset 
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at den skal løses i et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab, forudsættes det, at selskaberne 
følger kommunens spildevandsplanlægning og eventuelt også inddrages i denne. 
 
Sammenfatning af høringssvar  
Naturstyrelsen bemærker, at kommunerne efter vandsektorlovens ikrafttræden ikke længere 
varetager driftsopgaverne på spildevandsforsyningsområdet. Driftsopgaven er nu placeret i 
selvstændige aktie- eller anpartsselskaber. Selskaberne er ikke retligt forpligtet til at følge 
kommunens spildevandsplan, men da spildevandsforsyningsselskaberne er kommunalt ejede, 
og spildevandsforsyning fortsat betragtes som en kommunal opgave, uanset at den skal løses i 
et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab, forudsættes det, at selskaberne følger kommunens 
spildevandsplanlægning og eventuelt også inddrages i denne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen skal bemærke, at dette ikke er en del af vandplanen. 
 
2.9 Kommunale handleplaner 
Der er indkommet 2 høringssvar fra Mariagerfjord Kommune og Aalborg Kommune, der 
omhandler forhold til de kommunale handleplaner.  
 
Sammenfatning af høringssvar 
Mariagerfjord Kommune og Aalborg Kommune finder, at det meget vigtigt, at tidsfrister for 
implementering af handleplanerne tager hensyn til realistiske sagsbehandlingstider i gældende 
lovgivning – herunder klagemyndighedernes sagsbehandlingstider eller at der gennemføres 
regelforenkling 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Efter miljømålslovens § 31c skal kommunen vedtage en vandhandleplan senest 1 år efter, at 
de statslige vandplaner er vedtaget. Vandhandleplanen skal nærmere redegøre for, hvorledes 
vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske 
område på land og for den kystnære del af vanddisktriktet, jf. lovens § 31. De enkelte tiltag 
skal gennemføres efter reglerne i særlovgivningen – eksempelvis vandløbsloven. Der er med 
den tidligere regerings Grøn Vækst gennemført de nødvendige hjemler til udmøntning af de 
enkelte tiltag.  
 
2.9.1 Udarbejdelse af handleplaner 
Der er indkommet 3 høringssvar, der omhandler udarbejdelse af vandhandleplanerne. De 
kommer fra Syddjurs Kommune, Kolding Kommune og Dansk Landbrug Sydhavsøerne 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs, Helsingør og Kolding kommuner finder ikke, at planerne indeholder et 
tilstrækkeligt råderum og ønsker værktøjer, så der kan ske en lokal optimering i forhold til 
målsætningerne. Kommunerne mener de kommunale handleplaner skal beskrive og prioritere 
den kommunale indsats, men at de ikke må være så konkrete, at de foregriber det præcise 
indhold af de aftaler eller afgørelser der skal træffes i forbindelse med planen (netop pga. 
princippet om frivillighed). Det er en vanskelig øvelse for kommunen og det står ikke helt 
klart, hvorledes det kan lade sig gøre. 
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Dansk Landbrug Sydhavsøerne fremhæver, at virkemidlerne skal være omkostningseffektive 
og foreslår en større lokal lodsejerinddragelse og rådgiverinddragelse. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er kommunerne, der står for at udmønte de forskellige tiltag inden for kommunens 
geografiske område, jf. kapitel 2.9. Det er forventningen, at dette sker i samarbejde med de 
involverede herunder nabokommuner. Det fremgår af miljømålslovens kapitel 11 (§§ 31a-
31e), hvorledes kommunen skal udarbejde vandhandleplanen. Herunder skal planen sendes i 
høring hos berørte nabokommuner og kan ikke vedtages, hvis denne kommune har modsat sig 
planen. Der er med reglerne lagt op til et tæt samarbejde mellem kommunerne i forbindelse 
med udarbejdelse af de enkelte planer. For samarbejdet inden for Natura 2000 områder vil der 
yderligere blive stillet yderligere krav om koordinering i en kommende bekendtgørelse om 
udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner. 
 
2.9.2 Gennemførelse af indsatsen 
Sammenfatning af høringssvar 
KL konstaterer at i og med at statens vand- og naturplaner er næsten 2 år forsinket, bliver 
kommunernes implementeringsperiode forkortet fra 5 til 3 år, hvor det må forventes at det 
første 1 år anvendes til udarbejdelse og vedtagelse af handleplanen. Mange kommuner vil i så 
stort omfang som muligt forsøge at indhente noget af statens forsinkelse, men det er vigtigt at 
være opmærksom på, at handleplanerne er bindende for kommunerne og lodsejerne og 
styrende for den efterfølgende implementering – og en frugtbar dialog mellem kommuner, 
lodsejere og borgere er nødvendig for at sikre implementeringen. Det er derfor vigtigt at 
kommunerne får den fornødne tid til at gennemføre opgaverne.  
 
KL anbefaler, at dem videre implementering af planerne i videst muligt omfang sikrer lokalt 
råderum og synergi med national og lokal arealplanlægning. Kun derved skabes 
omkostningseffektivitet og mulighed for målopfyldelse.  
 
KL forudses at det med de nuværende mål, virkemidler, finansiering og tidshorisont ikke vil 
være muligt for kommunerne at sikre planernes målopfyldelse i 2015. Dette vil kræve 
omfattende ændringer i statens finansiering og virkemidler.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det forhold, at vandplanerne er forsinket i forhold til vandrammedirektivets frister har 
betydning for kommunalbestyrelsernes vedtagelse af de kommunale handleplaner. Efter 
miljømålslovens § 31 c skal kommunalbestyrelserne vedtage den kommunale handleplan 
senest ét år efter vandplanens offentliggørelse. Endvidere skal foranstaltningerne i 
vandplanerne efter miljømålslovens § 25, stk. 2 første gang være iværksat senest den 22. 
december 2012.  
 
Forsinkelsen af de statslige vandplaner har som konsekvens, at kommunernes frist for 
vedtagelse af den kommunale handleplan er 22. december 2012. Foranstaltningerne i 
vandplanerne skal senest iværksættes straks herefter. 
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2.10 Påvirkninger 
Dette kapitel relaterer sig til høringsvar om påvirkninger fra spildevand og okker, samt i 
forbindelse med fysiske forhold, havne, klapning, sejlads, fiskeri, akvakultur, slusefjorde, 
jordforurening, mv. 
 
2.10.1 Miljøfarlige forurenende stoffer 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 14 høringssvar vedrørende virkemidler og indsatsprogram for så vidt 
angår miljøfarlige forurenende stoffer i vandplanerne. De kommer fra følgende kommuner 
Slagelse, Norddjurs, Albertslund, Herning, Køge, Odense, Sønderborg, Frederikssund og 
Furesø. Desuden er der modtaget høringssvar fra følgende organisationer: DN, Landbrug og 
Fødevarer, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug samt Holmgaard Gods. 
 
Slagelse Kommune henviser til, at havbrug bidrager med en ikke ubetydelig belastning med 
kobber, og DN stiller forslag om, at oprenset havbundsmateriale ikke klappes, men føres på 
land for dermed at kunne udnytte næringsstofferne. 
 
DN påpeger endvidere, at skibstrafik i internationalt farvand fortsat udgør en belastning med 
TBT, samt at skibstrafik generelt bidrager til luftforurening med NOx. Skibstrafik udgør 
desuden en trussel for olieforurening. 
 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug påpeger, at der ikke er taget højde 
for, at væksten af ålegræs kan blive påvirket af forekomsten af miljøfarlige forurenende 
stoffer. 
 
Norddjurs Kommune påpeger, at de marine vandområder, som grænser op til kommunen, for 
flere stoffers vedkommen ikke har god kemisk tilstand. Kommunen fremfører, at kommunen 
allerede i dag via tilladelser til udledninger sikrer anvendelsen af bedst mulig teknologi 
(BAT). 
 
Albertslund Kommune mener ikke, at vandplanerne forholder sig til rensning af vand for 
miljøfarlige forurenende stoffer, og kommunen anbefaler, at der i vandplanen tages stilling til 
den nødvendige rensning af vand for miljøfarlige forurenende stoffer. 
 
Herning Kommune kommenterer på kriterierne for, at et vandområde indsættes i 
indsatskategori 1 ”vandområde uden problem”. Herning Kommune opfordrer således til, at 
delkriteriet ”alle kilder til stoftilførsel er kendt” fjernes. Herning Kommune mener, at 
myndigheden kun kan forholde sig til udledninger, som er kendte, og at der altid kan være 
udledninger, som myndigheden ikke kender til. Herning Kommune anbefaler alternativt, at 
punktet ændres til, at miljømyndigheden vurderer, at alle kilder til stoftilførsel er kendt. 
Herning Kommune opfordrer ligeledes til, at det præciseres, hvilke oplysninger og 
dokumentation, der skal foreligge for, at myndigheden kan siges at have ”Viden om, at der 
ikke sker betydende tilførsel af forurenende stoffer”, jf. delkriterium ift. til indsatskategori 1. 
Herning Kommune foreslår, at punktet eventuelt kan formuleres således, at det fremgår, at 
myndigheden ikke har viden om, at der sker betydende tilførsel af forurenende stoffer.  
 
Køge Kommune ønsker, at det præciseres, hvilke MFS data, der planlægges tilvejebragt 
inden næste planperiode. Ligeledes bemærker Frederikssund Kommune, at det ikke fremgår, 
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hvem der skal betale, hvad der skal måles for, og hvor ofte der skal måles. Frederikssund og 
Herning kommuner mener, at der mangler nogle retningslinjer/krav til kommunerne, således 
at den manglende viden tilvejebringes i planperioden på et ensartet niveau.  Herning 
Kommune mener ligeledes, at der er en væsentlig forskel på, om miljømyndigheden skal 
igangsætte opsøgende arbejde i form af måleprogrammer og lignende, eller om indsatsen skal 
ske ud fra miljømyndighedens foreliggende viden om udledninger til vandmiljøet. Herning 
Kommune vurderer umiddelbart, at kravet vil medføre behov for en ekstra indsats i 
kommunen i form af arbejdstimer og evt. også økonomisk udgift til prøveudtagning og 
analyser. Herning Kommune anbefaler ligeledes, at det beskrives, hvordan kommunen skal 
følge udviklingen i den samlede belastning på enkelt stoffer. 
 
Holmgaard Gods mener ikke, det fremstår klart, hvad der menes med, at et vandområde er 
under observation. 
 
Odense Kommune bemærker, at der i vandplanen er angivet en række vandløb, hvor 
vandløbsfaunaen er forarmet, og i de fleste tilfælde er årsagen vurderet at være udledninger af 
pesticider fra væksthusgartnerier eller landbrug i oplandet. Odense Kommune anfører, at 
omfanget af opgaven ikke kendes pt. da Odense Kommune mener, at der kan ligge et større 
opsøgende arbejde i fx at få lokaliseret kilderne til påvirkningerne og derfor tager Odense 
Kommune forbehold for, om tiltag i forhold til påvirkningerne vil kunne nås i 1. 
vandplanperiode. 
 
Herning Kommune kommenterer i forhold til vandplanernes indsats over for de miljøfarlige 
forurenende stoffer, at såfremt det er hensigten, at der fremover skal stilles krav til 
renseanlæggene med hensyn til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer, vil dette betyde 
en betydelig økonomisk udgift for renseanlæggene til udtagning og analyse af et stort antal 
stoffer. 
 
Herning Kommune kommenterer på, at det i vandplanen er anført, at myndigheden skal sikre 
tidssvarende spildevandstilladelser i forhold til gældende regler. Herning Kommune 
anbefaler, at det præciseres, hvad der forstås ved ”tidssvarende” spildevandstilladelser – en 
præcisering af hvilke kriterier, der skal lægges til grund for envurdering af, om en tilladelse er 
tidssvarende og hvem, der skal foretage denne vurdering. 
 
Herning Kommune bemærker, at regulering af udledninger fra punktkilder og tilslutninger 
allerede i dag sker efter gældende regler og vejledninger. Herning Kommune anfører, at 
kommunen antager, at det er de af Miljøstyrelsen udarbejdet BAT-noter, som kommunerne 
skal tage udgangspunkt i ved udarbejdelse af spildevandstilladelser. Herning Kommune 
bemærker, at BAT-noterne ikke er dækkende for al industriaktivitet, og Herning Kommune 
opfordrer til, at der udarbejdes flere BAT-noter og, at foreliggende BAT-noter holdes 
opdateret. 
 
Herning Kommune bemærker, at etablering af oversigt over udledninger af forurenende 
stoffer samt kvantificering af udledningerne ligger ud over, hvad kommunen gør i dag i 
forbindelse med industriudledninger og -tilslutninger. I retningslinje nr. 13 er forurenende 
stoffer defineret som stoffer omfattet af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Herning 
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Kommune spørger, om definitionen også er gældende for retningslinje 49 og 50 (retningslinje 
52 og 53 i de endelige vandplaner).  
 
Herning Kommune anfører, at det forventes, at listen over stoffer, for hvilke der er fastsat 
miljøkvalitetskrav, er dynamisk, hvorfor listen over stoffer, som skal registreres, ikke vil være 
endelig. Kommunen mener derfor, det kan være nødvendigt at registrere samtlige udledte 
kemiske stoffer, som kan forventes at have en miljømæssig påvirkning, og Herning Kommune 
vurderer, at kravet vil medføre behov for en betydelig indsats i kommunen. Herning 
Kommune anbefaler, at der bliver fastsat en nedre koncentrationsgrænse for, hvornår et stof 
skal registreres.  
 
Herning Kommune bemærker, at en spildevandstilladelse pt. ikke er omfattet af 
retsbeskyttelse og vilkår kan revideres på baggrund af en begrundet vurdering. Herning 
Kommune opfordrer til, at kommunerne bevarer bemyndigelsen til at foretage vurdering af, 
hvornår en spildevandstilladelse revideres, og at der ikke fastsættes krav om regelmæssig 
revision af alle gældende spildevandstilladelser.   
 
Herning Kommune mener ikke, at det på det foreliggende grundlag er muligt at vurdere 
konsekvensen for kommunens indsats på området. 
 
Landbrug & Fødevarer anfører, at der ikke med hjemmel i planernes foreslås yderligere 
skærpelser af virksomhedens udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer. Landbrugs & 
Fødevarers vurdering er derfor, at de gældende vilkår af virksomhedens miljøgodkendelse, 
herunder spildevandstilladelser, hverken nu eller fremadrettet berøres af vandplanerne. 
Landbrug & Fødevarer går derfor ud fra, at de stoffer, der er nævnt i bilaget til 
vandrammedirektivet, alene er de stoffer, der vil blive stillet krav om i fremtidige 
spildevandstilladelser i henhold til vandplanerne.  
 
Furesø Kommune bemærker, at vandplanerne foreskriver, at indsatsen i den kommende 
planperiode vil blive at tilvejebringe mere viden om miljøfarlige stoffer. Kommunen vil gerne 
pege på følgende hovedspørgsmål: Hvad indeholder vandet typisk, er der forskel på indholdet 
i vandet fra små villaveje og fra store motorveje, hvilke stoffer skal kommunen være særlig 
opmærksomme på, hvilke renseteknikker er tilgængelige og praktisk mulige at føre ud i livet.  
 
DN påpeger den manglende målopfyldelse for kviksølv i biota. DN er enig i princippet for 
indsatsen mht. indsats ved kilden, men ønsker at indsatsen og målopfyldelse sker i første 
planperiode. 
 
Sønderborg Kommune bemærker, at overfladevand ifølge vandplanerne har en god tilstand, 
når både den økologiske og den kemiske tilstand er god, og at det i vandplanens bilag 7 i 
høringsudgaven (bilag 6 i den endelige vandplan) angives, hvilke stoffer der er fastsat 
miljøkvalitetskrav for. Sønderborg Kommune mener ikke, at det fremgår af vandplanen om 
forekomsten af disse stoffer har indgået i vurderingen af den nuværende tilstand af 
overfladevandet, der er foretaget i kapitel 2.3, ej heller om den kemiske tilstand har haft 
indflydelse på sammensætningen af indsatsprogrammet for vandløbenes vedkommende. 
Sønderborg Kommune anfører, at den kemiske tilstand er ukendt for vandløbene i 
hovedvandoplandet, og kommunen spørger i den forbindelse, om dette betyder, at der vil 
blive foretaget en beskrivelse af den kemiske tilstand frem til den anden planperiode, og at der 
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på ny skal laves et indsatsprogram, der inddrager målene for vandløbenes kemiske tilstand. 
Kommunen mener ikke, at man ellers i direktivmæssig sammenhæng kan udtale sig om 
overfladevandets tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Drift af havbrug reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og havmiljøloven. Kommunerne 
godkender og fører tilsyn med havbrug inden for 1 sømil fra land, mens staten er 
godkendelses- og tilsynsmyndighed uden for 1 sømil fra land. I det omfang de enkelte 
havbrug er medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i vandplanen, vil kommunen eller 
staten via regulering efter eksisterende lovgivning sikre, at vandplanernes målsætning 
opfyldes.  
 
Miljøbeskyttelseslovens § 14, stk. 2, indeholder hjemmel til at ministeren til opfyldelse af 
internationale forpligtigelser kan fastsætte bindende regler om kvalitetskrav til bl.a. vand. 
Bemyndigelsen er udnyttet i bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om 
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, 
søer eller havet. Det følger heraf, at miljømyndigheden ved fastsættelse af vilkår i 
udledningstilladelser skal sikre overholdelse af de miljøkvalitetskrav, der er fastsat i 
bekendtgørelsens bilag og i vandplanen. Det følger endvidere af Miljøbeskyttelseslovens § 
14, stk. 4, at afgørelser efter loven m.v. kan ændres, hvis dette er nødvendigt for at tilgodese 
opfyldelsen af regler udstedt med hjemmel i stk. 2.  
 
I forbindelse med håndtering af materiale fra oprensning og uddybninger på søterritoriet, vil 
der i hvert enkelt tilfælde ske en samlet vurdering og afvejning af, om materialet er egnet til 
nyttiggørelse til anlægsarbejder på land. Marint sediment er generelt ikke velegnet til 
udbringning på dyrkningsjord, fordi sedimentet indeholder høje koncentrationer af salt. I 
vandplanernes retningslinje for klapning står, at klapning ikke må give anledning til 
forurening af havet. Naturstyrelsen vurderer, at uforurenet havbundsmaterialer i størst muligt 
omfang skal forblive i det marine miljø, da sedimentet er et vigtigt element i det marine 
økosystem, jf. klapvejledningen6. Særligt forurenet havbundsmateriale vil skulle deponeres i 
specialdepoter på land.  
 
Vandplanerne omfatter geografisk en afgrænsning af havområderne ud til 12 sømil for så vidt 
angår den kemiske tilstand. Såfremt manglende målopfyldelse skyldes forureningskilder, der 
ligger uden for medlemsstaternes nationale juristiktion anses medlemsstaternes forpligtelser i 
forhold til vandrammedirektivet, herunder direktiv om miljøkvalitetskrav for prioriterede 
stoffer, ikke at være misligeholdt. Planlægning og målsætning for de åbne farvande vil 
efterfølgende blive håndteret ved implementeringen af EU’s Havstrategidirektiv. 
Reguleringen af forureninger som følge af international skibstrafik ligger uden for 
vandplanernes rammer, men såfremt en sådan forurening er årsag til at planernes miljømål 
ikke kan opfyldes, er der i vandrammedirektivet bestemmelser om, at der kan rettes 
henvendelse bl.a. til EU- kommissionen med anbefalinger vedrørende løsning af problemet. 
Forurening fra skibe reguleres ved Danmarks deltagelse i de internationale fora som IMO og 
HELCOM. Naturstyrelsen er opmærksom på forureningen fra skibstrafikken.  
 
Naturstyrelsen er opmærksom på, at livsbetingelserne for alle organismer kan påvirkes af 
miljøfarlige forurenende stoffer. Vandplanens mål er at sikre opnåelsen af god økologisk og 
                                                 
6 Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen: Dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning  (VEJL nr. 9702 af 20/10/2008) 
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kemisk tilstand. Dette sikres ved fastsættelsen af miljøkvalitetskrav for miljøfarlige 
forurenende stoffer således, at der ikke sker uacceptable negative effekter på 
vandøkosystemer.   
 
Det er positivt, at Norddjurs Kommune gør en indsats i forhold til anvendelsen af BAT. Det 
skal dog også vurderes om anvendelse af BAT er tilstrækkelig til at miljøkvalitetskravene kan 
sikres opfyldt. Som det fremgår af vandplanerne, blandt andet tabel 2.4.1, vil vandområder 
blive placeret i indsatskategori 3, hvis et stof under den kemiske tilstand (dvs. for prioriterede 
stoffer) overskrider miljøkvalitetskravet, og indsatsen vil i disse områder udover regulering 
efter gældende regler blandt andet også omfatte behov for identificering af eventuelle 
problemer vedr. diffuse kilder. Det samme vil være gældende for øvrige miljøfarlige 
forurenende stoffer under økologisk tilstand. Indsatsen i forhold til vandområder placeret i 
indsatskategori 3 fremgår af tabel 2.4.1 i vandplanerne. Som det fremgår af vandplanerne kan 
der ud over de landbaserede kilder, være tilførsler af miljøfarlige forurenende stoffer som 
hidrører fra fjerntransport (luftforurening) eller skibsbaserede kilder.  
 
Men hensyn til synspunktet om, at vandplanerne ikke forholder sig til rensning af vand for 
miljøfarlige forurenende stoffer, så er det en grundlæggende foranstaltning i vandplanerne, at 
udledninger af disse stoffer skal reguleres efter gældende regler, det vil sige i henhold til 
bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav. Det fremgår dog af vandplanerne, at grundlaget for at 
kunne beskrive påvirkningerne af vandforekomster og vurdere miljøtilstanden for så vidt 
angår miljøfarlige forurenende stoffer generelt har været spinkelt. Der har derfor ikke været et 
tilstrækkeligt grundlag til at vurdere om og i givet fald i hvilket omfang, der måtte være 
behov for nye reguleringer for at kunne opfylde miljømålene. Vandplanernes strategi 
vedrørende miljøfarlige forurenende stoffer bygger derfor i den første planperiode på en 
videreførelse af den eksisterende regulering af udledninger med hensyn til at kunne opfylde 
miljøkvalitetskrav i vandområder, hvortil udledningen sker, og på at forbedre 
vidensgrundlaget både for så vidt angår tilstanden i vandområderne og påvirkninger eller 
rettere tilførslen af miljøfarlige forurenende stoffer til konkrete vandområder. Som 
udgangspunkt viser resultater fra det nationale overvågningsprogram for punktkilder, at 
udledninger fra almindeligt belastede renseanlæg med tretrins rensning generelt ikke giver 
anledning til overskridelser af miljøkvalitetskrav. For særligt industribelastede renseanlæg 
kan der dog være behov for at træffe særlige foranstaltninger, der sikrer opfyldelse af 
miljøkvalitetskrav for udledningen fra renseanlægget. 
 
Angående opfordringen til, at delkriteriet ”alle kilder til stoftilførsel er kendt” fjernes eller 
alternativt ændres til, at miljømyndigheden vurderer, at alle kilder til stoftilførsel er kendt, 
samt opfordringen til at ”Viden om, at der ikke sker betydende tilførsel af forurenende 
stoffer”, jf. delkriterium ift. til indsatskategori 1, omformuleres således, at det fremgår, at 
myndigheden ikke har viden om, at der sker betydende tilførsel af forurenende stoffer, kan 
Naturstyrelsen henvise til, at rammerne for det midlertidige vurderingsgrundlag er givet i By- 
Landskabsstyrelsens ”Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 5.0, 
december 2010”, som findes på Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk). 
Heraf fremgår, at placering af et vandområde i indsatskategori 1 kræver, at alle kilder til 
stoftilførsel er kendt og viden om, at der ikke sker betydende tilførsel af forurenende stoffer. 
Hvornår disse kriterier er opfyldt vil afhænge af en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. I 
december 2009 blev der udarbejdet et notat om KL og By- og Landskabsstyrelsens fælles 
forståelse af vandplanernes retningslinjer og redegørelse relateret til indsatsen overfor 
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miljøfarlige forurenende stoffer. Notatet er tilgængeligt på Naturstyrelsens hjemmeside under 
”Forslag til vandplaner incl. bilag og kortmateriale” 
(http://vandognatur.kontainer.com/files/folders/0/17586202294ceb7c9658518/. Det fremgår 
af notatet, at der i dialogen mellem KL og By- og Landskabsstyrelsen ikke blev lagt op til at 
ændre på ordlyden i det pågældende delkriterium. KL og Naturstyrelsen har efterfølgende i et 
arbejdsgruppenotat konkretiseret, hvad der indgår i opgaven jf. nedenfor.  
 
Vedrørende ønsket om at præcisere, hvilke MFS data, der planlægges tilvejebragt inden 
næste planperiode, på hvilket niveau der skal tilvejebringes viden samt klare retningslinjer 
herfor, kan Naturstyrelsen henvise til tabel 2.4.1 og 2.4.2 i vandplanernes kapitel 2.4, 
hvoraf det fremgår, hvilken viden der skal tilvejebringes i første planperiode, ligesom By- 
Landskabsstyrelsens ”Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 5.0, 
december 2010”, som findes på Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk) 
giver en uddybende beskrivelse af dette.  
 
I forbindelse med høring af forslag til vandplanerne blev der endvidere nedsat en 
arbejdsgruppe om vandplanens indsats for miljøfarlige forurenende stoffer med 
repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. 
Arbejdsgruppen havde til formål at skabe grundlaget for at kunne gennemføre 
vandplanernes indsatsstrategi med hensyn til miljøfarlige forurenende stoffer, og 
arbejdsgruppens arbejde blev afsluttet med et notat indeholdende blandt andet overblik 
over eksisterende viden, viden der yderligere er behov for samt en prioriteringsplan. 
Notatet vil danne rammen om det fremadrettede arbejde med den konkrete gennemførelse 
af vandplanernes indsatsstrategi med hensyn til miljøfarlige forurenende stoffer.  Notatet 
kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, og det fremgår konkret heraf, at der er behov 
for, at der udarbejdes konkrete retningslinjer for håndteringen af disse indsatsprogrammer, 
således at Miljøministeriet og kommunerne har klare linjer i forhold til at udføre indsatsen 
overfor de miljøfarlige forurenende stoffer, og at denne opgave har høj prioritet.  
 
Naturstyrelsen vil endvidere i denne sammenhæng oplyse, at der i forbindelse med 
planlægningen af NOVANA 2011-2015, blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udvikle en 
strategi for miljøfarlige stoffer. I den strategi der blev udviklet indgik bl.a. et dynamisk 
element, som skulle sikre at der kunne skabes fokus på fremtidige / nye miljøfarlige stoffer. 
Der følges således en overordnet strategi på området. 
  
Yderligere om høringssvar til vandplanernes retningslinjer kan ses i kapitlerne 2.12 og 2.13. 
 
At et vandområde er under observation betyder, at det er placeret i indsatskategori 2. En 
uddybende forklaring kan findes i vandplanerne blandt andet i tabel 2.4.2, hvoraf det fremgår, 
hvilke kriterier, der skal være opfyldt før et vandområde kan indplaceres i indsatskategorien 2 
”under observation”, samt hvilke indsatsbehov der er for vandområder indplaceret i denne 
indsatskategori. 
 
Med hensyn til de vandløb, hvor vandløbsfaunaen er forarmet, og bemærkningen om, at der 
kan ligge et større opsøgende arbejde i fx at få lokaliseret kilderne til påvirkningerne, og 
forbeholdet for at indsatsen kan nås i 1. vandplanperiode, kan Naturstyrelsen henvise til 
notatet fra den tidligere beskrevne arbejdsgruppe, hvoraf det fremgår, at der er behov for, at 
der udarbejdes konkrete retningslinjer for håndteringen af indsatsprogrammet, således at 
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Miljøministeriet og kommunerne har klare linjer i forhold til at udføre indsatsen overfor de 
miljøfarlige forurenende stoffer, og at denne opgave har høj prioritet.  
 
I erkendelse af at vurderes som en meget stor og vanskelig opgave at lokalisere identitet 
(stoffer) og kilder til forureningen, er der fastsat kvalitetskriterier for en række prioriterede 
stoffer i vandrammedirektivet, så den kemiske tilstand kan vurderes. Det forventes derfor kun 
at være i ganske særlige tilfælde, at der er behov for et ”større opsøgende arbejde” i 
forbindelse med situationer hvor vandløbs fauna (el. flora) er forarmet.  
 
Med hensyn til om der fremover skal stilles krav til renseanlæg med hensyn til udledning af 
miljøfarlige forurenende stoffer, kan Naturstyrelsen henvise til ovenstående bemærkning om, 
at resultater fra overvågningsprogram for punktkilder viser, at udledninger fra almindeligt 
belastede renseanlæg med tretrins rensning generelt ikke giver anledning til overskridelser af 
miljøkvalitetskrav.  Dermed vil der ikke være behov for at fastsætte yderligere krav til 
kontrolprogram. Analyse af udledningsniveauer er i den sammenhæng tilvejebragt via 
NOVANA eller særlige kampagner/projekter. Det er dog miljømyndighedens ansvar at 
vurdere de konkrete forhold i relation til en udledning og fastsætte de nødvendige krav og 
vilkår, der sikrer, at miljøkvalitetskrav kan overholdes. Det kan specifikt være aktuelt for 
renseanlæg med særlig industribelastning, hvor der kan blive tale om kontrolprogrammer eller 
særlige foranstaltninger, der skal føres kontrol med, og som skal kunne vise, at tilslutningen 
og den resulterende udledning fra renseanlægget ikke medfører overskridelse af 
miljøkvalitetskrav. 
 
I forhold til en præcisering af, hvad der forstås ved ”tidssvarende” spildevandstilladelser, samt 
spørgsmålene omkring, hvornår en udledningstilladelse skal revideres, kan Naturstyrelsen 
henvise til ovennævnte notat fra den nedsatte arbejdsgruppen om forbedring af 
vidensgrundlaget for vandplanernes indsats relateret til miljøfarlige forurenende stoffer i 
vandløb, søer og kystvande. Der fremgår heraf konkret, hvor og hvornår der ud fra gældende 
lovgivning og oplysninger, er grundlag for at revidere udledningstilladelser og 
tilslutningstilladelser af hensyn til miljøfarlige forurenende stoffer. Af notatet fremgår blandt 
andet, at der i vandplanernes strategi ikke er lagt op til en generel gennemgang af udlednings- 
og tilslutningstilladelser, men prioriteringen af indsatsen foreslås at følge administrationen 
efter de gældende regler, det vil sige godkendelses- og påbudsmuligheder, der generelt 
fremgår af miljøbeskyttelsesloven. Enhver udledning af miljøfarlige forurenende stoffer, som 
kan have betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskrav i det vandområde, der udledes til, er 
underlagt disse regler. Dette gælder for udledning af alle stoffer, uanset om de fremgår af 
vandplaner, eller om der er fastsat miljøkvalitetskrav for stofferne i bekendtgørelse om 
miljøkvalitetskrav (BEK nr. 1022 af 25. august 2010). Revurdering og om nødvendigt 
revision af både udlednings- og tilslutningstilladelser bør således opprioriteres, hvor tilsyns- 
og /eller godkendelsesmyndigheden har viden om eller har konstateret, at konkrete 
udledninger har eller kan have betydning for, at miljøkvalitetskrav ikke kan opfyldes i det 
vandområde, hvortil udledningen fra spildevandssystemet sker, eller hvor tilslutninger til 
offentlige spildevandssystemer er årsag til en afvigende sammensætning af spildevandet, der 
på samme måde har betydning for muligheden for at kunne opfylde miljøkvalitetskravene. 
 
Både på EU- og på nationalt niveau bliver der løbende taget stilling til, hvad der er bedste 
tilgængelige teknik for de enkelte brancher, ligesom ny viden vil føre til opdateringer af BAT 
anbefalingerne. BAT-noter er i den sammenhæng et udtryk for den bedste tilgængelige teknik, 
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der generelt kan anbefales inden for en branche, men inden for konkrete brancher kan der 
findes BAT-teknologi, som går videre.  
 
Definitionen i retningslinje 13 af forurenende stoffer, er også gældende for retningslinje 
49 og 50 (retningslinje 52 og 53 i de endelige vandplaner).  
 
Med hensyn til beskrivelsens i retningslinje 49 af registrering af udledte stoffer, som kan 
forventes at have betydning for vandmiljøets tilstand, er det en opgave, der har været 
gældende siden 1996. I bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til 
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet findes endvidere 
bestemmelser om bagatelgrænser.  
 
Som beskrevet ovenfor i Naturstyrelsens bemærkninger skal det udarbejdede notat fra den 
nedsatte arbejdsgruppe danne rammen med det fremadrettede arbejde med den konkrete 
gennemførelse af vandplanernes indsatsstrategi med hensyn til miljøfarlige forurenende 
stoffer.  Af notatet fremgår blandt andet, at det er Naturstyrelsens opgave at udarbejde 
oversigter over udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer, men at det kun kan ske på 
baggrund af oplysninger fra kommunerne. Ligeledes forholder notatet sig til aspektet 
omkring revision af spildevandstilladelser. Notatet findes på Naturstyrelsens hjemmeside.  
 
Med hensyn til de hovedspørgsmål Furesø Kommune peger på, vil Naturstyrelsen tage dem 
med i det videre arbejde jf. ovennævnte notat fra arbejdsgruppen. 
 
Med hensyn til DNs ønske om indsats og målopfyldelse kan henvises til Naturstyrelsens 
ovenstående bemærkninger om vandplanernes indsatsprogram overfor de miljøfarlige 
forurenede stoffer.  
 
Med hensyn til om de EU prioriterede stoffer samt andre stoffer med miljøkvalitetskrav har 
indgået i vurderingen af den nuværende tilstand af overfladevandet, kan Naturstyrelsen 
oplyse, at det i vandplanernes kap 2.3 for hhv. vandløb, søer og kystvande er beskrevet, at 
nævnte stoffer indgår i vurderingen af hhv. den økologiske og kemiske tilstand i det omfang, 
der har været data og fastsatte miljøkvalitetskrav. Som det fremgår ovenfor i Naturstyrelsens 
øvrige bemærkninger, er der for miljøfarlige forurenende stoffer et særligt indsatsprogram, og 
den kemiske tilstand har derfor ikke haft indflydelse på sammensætningen af 
indsatsprogrammet for vandløbenes vedkommende. Som det ligeledes fremgår af 
Naturstyrelsens bemærkninger ovenfor, er indsatsprogrammet for de miljøfarlige forurenende 
stoffer sammensat med henblik på blandt andet at skaffe viden frem til næste planperiode.  
 
Sammenhæng med bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav m.v.  
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 3 høringssvar fra Furesø Kommune, Frederikssund Kommune og 
Lyngby-Taarbæk Kommune samt DN vedr. sammenhæng med bekendtgørelse om 
miljøkvalitetskrav mv. for så vidt angår miljøfarlige forurenende stoffer. 
 
Furesø Kommune savner værktøjer til at håndtere udledningen af miljøfarlige forurenende 
stoffer fra regnbetingede udledninger gennem et bedre formaliseret nationalt vidensgrundlag, 
især fra separate regnvands- og vejvandsudledninger. Lyngby-Taarbæk Kommune mener 
ligeledes, at der er behov for udvikling af overordnede værktøjer og retningslinjer for 
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miljøfarlige forurenende stoffer, som muliggør vurdering af udfordringer som følge af 
klimaforandringerne.  
 
Furesø Kommune ønsker derudover konkret lovhjemmel til at regulere udledningen af 
miljøfarlige stoffer fra allerede eksisterende diffuse udledninger, som f.eks. fra veje.  
 
Frederikssund Kommune bemærker, at der ikke er udpeget blandingszoner i planperioden. 
Kommunen mener derfor, at der bør fremgå, hvorledes kommunerne så skal forholde sig, hvis 
der opstår behov for at definere en blandingszone.  
 
Lyngby-Taarbæk Kommune mener, at der er brug for mere konkrete anvisninger til, hvornår 
det er at betragte som en regnbetinget udledning eller en særlig udledning, som hører under 
bekendtgørelse 1022 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Ligeledes bemærker Lyngby-Taarbæk 
Kommune, at der i deres kommune er flere tilfælde, hvor effekten af udsivning fra forurenede 
grunde til vandområder bør undersøges. 
 
DN mener, at følgende tekst i udkast til vandplanerne tilrettes så der står: 
”Miljømyndighederne i oplandet til Hovedvandopland XX (bør -rettes til) skal gennem 
tilladelser og godkendelser sikre, at udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer begrænses 
… ” 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den arbejdsgruppe om forbedring af vidensgrundlaget for vandplanens indsats for 
miljøfarlige forurenende stoffer, der, med repræsentanter fra KL, Danske Regioner, 
Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, blev nedsat i forbindelse med udsendelse af udkast til 
vandplanerne og den efterfølgende høring, har udarbejdet et notat indeholdende blandt 
andet et overblik over eksisterende viden samt den viden, der er yderligere behov for, for 
at kunne gennemføre vandplanernes indsatsstrategi med hensyn til miljøfarlige 
forurenende stoffer. Notatet vil danne rammen med det fremadrettede arbejde.   
 
Af vandplanerne fremgår, at der i planperioden vil blive foretaget en nærmere vurdering 
af behovet for udpegning af blandingszoner. § 12 i Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav 
for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 
sætter rammerne for miljømyndighedens (herunder kommunernes) konkrete udpegning af 
blandingszoner omkring udledningspunkter. 
 
Naturstyrelsen er opmærksom på, at der mangler vejledningsmateriale til bekendtgørelse om 
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, 
søer eller havet. Naturstyrelsen vil udarbejde vejledningsmateriale i 2012.  
 
Naturstyrelsen har på baggrund af DN’s bemærkning ændret vandplantekstens ”bør” til ”skal” 
i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven og Bekendtgørelse om 
miljøkvalitetskrav, Bek nr. 1022 af 25. august 2010.   
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2.10.2 Okker 
Okkersøer 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstebro-Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Landboorganisationerne i 
Syddanmark, Sønderjysk Landboforening, Ikast-Bording Landboforening og 
Familielandbruget VEST-Jylland foreslår flere okkerfældningssøer som okkervirkemiddel, så 
en hævning af vandstanden i vandløbene og de vandløbsnære arealer undgås. Herning 
Kommune stiller spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at foretage okkerindsatser 
opstrøms eksisterende okkerrensningsanlæg. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har ikke anvendt okkersøer som et virkemiddel i forbindelse med 
okkerbekæmpelsen. Hvis okkerforureningen bekæmpes med okkersøer, vil okkerudledningen 
fortsat foregå ud til vandløbet ovenfor søen, der herved ikke kan opnå god økologisk tilstand. 
En hævning af vandstanden i vandløbet kan medvirke til at forebygge okkerudvaskningen.  
Indsatsprogrammet omfatter dog ikke fjernelse af eksisterende okkersøer (heller ikke selvom 
de evt. udgør en spærring), og indsatsprogrammet omfatter ikke okkerindsatser opstrøms 
disse søer. 
 
Vandstandshævning 
Sammenfatning af høringssvar 
DN Varde skriver i relation til Vandplan 1.10 Vadehavet, at der bør iværksættes en generel 
hævning af vandstanden i vandløbene, hvilket ligeledes kan reducere okkerbelastningen. 
Naturfredningsforeningen skriver videre, at direkte drænudløb i vandløb bør fjernes. 
Drænvand bør fremover nedsives ovenfor ådalen så langt fra vandløbet som muligt for at give 
ådalen en mere naturlig vandtilførsel via grundvandet hvorved udledning af gødningsstoffer 
og okker mindskes betydeligt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Virkemidlerne i indsatsprogrammet i vandplanerne indeholder bl.a. vandløbsrestaurering og 
ændret vandløbsvedligeholdelse til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. 
Vandstandshævning derudover indgår ikke som virkemiddel i første vandplanperiode.  
 
Proportionalitet 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboorganisationerne i Syddanmark finder, at Naturstyrelsens forslag om 
okkerbekæmpelse er for unuanceret og for generel, og det anføres videre, at betydningen heraf 
kan være, at indsatsen bliver uforholdsmæssigt dyr og samtidig ikke giver den forventede 
effekt på okkerforureningen. 
 
Kontaktudvalget vedrørende Gels Å finder det uforholdsmæssigt dyrt at hæve vandstanden i 
oplandet til Gels Å, da det er et relativt fladt område, hvor store landbrugsarealer vil komme 
til at stå under vand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsatsprogrammet indeholder indsatser over for okkerforureninger, hvor der er 
overvågningsdata, som dokumenterer behov for indsats mod okker af hensyn til vandløbenes 
opfyldelse af målsætningen. Hvis virkemidlet ”Ændret vandløbsvedligeholdelse” ikke er 
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tilstrækkeligt til at nå målet i indeværende planperiode, kan andre virkemidler blive inddraget 
i næste planperiode for de pågældende vandløbsstrækninger. 
 
Effekt af ændret vandløbsvedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboorganisationerne i Syddanmark fremfører, at ændret vandløbsvedligeholdelse ikke kan 
løse okkerproblemerne, da en reduceret grødeskæring kun kan hæve vandstanden om 
sommeren. Om vinteren vil grøden ikke i så stort omfang som om sommeren kunne holde en 
høj vandstand, og der vil derfor fortsat kunne komme okkerudledninger i vinterperioden. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Hvis det viser sig, at virkemidlet ikke er tilstrækkeligt effektivt, vil Naturstyrelsen i næste 
planperiode overveje at anvende alternative virkemidler for at opnå målopfyldelse i 
vandløbet. 
 
Geografiske forskelle i indsatser 
Sammenfatning af høringssvar 
Ringkøbing-Skjern Kommune noterer sig, at staten på grund af manglende viden har valgt at 
se bort fra okkerproblemerne i første planperiode i kommunes område. Kommunen anbefaler, 
at staten allerede i første planperiode foretager en omfordeling af midlerne afsat til 
okkerrensningsindsatser, så en væsentlig del målrettes indsatser i Ringkøbing-Skjern 
Kommune, hvor der er meget store okkerproblemer i vandløbene. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er i de endelige vandplaner foretaget justeringer af indsatsen overfor okker således, at den 
beskrevne geografiske forskel er mindsket. Indsatsprogrammet er sammensat på baggrund af 
dokumentation for okker påvirkninger af vandløbene. En del af denne dokumentation 
omfatter kemiske målinger i vandløbene, som ikke foreligger i bla. Ringkøbing-Skjern 
Kommune.  
 
2.10.3 Fysiske forhold vandløb 
Udover en række principielle høringssvar fra Hjørring og Roskilde kommuner, Vejle 
Spildevand A/S, DTU Aqua, Nordsjællands Landboforening og 1 lodsejer er der modtaget et 
meget stort antal høringssvar fra enkeltlodsejere og sammenslutninger af lodsejere, der 
specifikt handler om vandløbenes fysiske forhold på egne matrikler. For disse sidste henvises 
til høringsnotaterne udarbejdet for den enkelte vandplan. 
 
Blødbundsvandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Hjørring Kommune fremfører, at definitionen af blødbundsvandløb ikke er tilstrækkelig 
tydelig i vandplanerne.  
 
Roskilde Kommune ønsker mulighed for, at vandløbsstrækninger også efter vandplanens 
endelige vedtagelse kan udpeges som blødbundsvandløb, i de tilfælde hvor dette kan 
dokumenteres. Begrundelsen er dels erkendelsen af, at kommunen p.t. ikke har fyldestgørende 
oplysninger om alle vandløb, og dels at det ikke vil være omkostningseffektivt at forsøge at få 
et blødbundsvandløb til at opnå god økologisk kvalitet. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Blødbundsvandløb defineres som mindre, naturlige vandløb, der på den overvejende del af 
længden har et naturligt ringe fald (< 0,1 – 0,5 ‰), ringe vandhastighed og med et naturligt 
blødt og overvejende organisk bundsubstrat. Der vil i denne type vandløb maksimalt kunne 
opnås en faunaklasse 5. Naturstyrelsen vurderer, at definitionen af blødbundsvandløb er 
tilstrækkelig tydelig. 
 
Fordelingen af vandløbene på typerne ”Normaltype” og ”Blødbundstype” kan ændres ved 
udarbejdelsen af vandplanerne i den næste planperiode (2015-2021).  
 
Udlægning af sten og grus 
Sammenfatning af høringssvar 
DTU Aqua anbefaler, at såfremt de fysiske forhold i vandløb forsøges forbedret ved 
udlægning af sten og grus for at sikre opfyldelse af miljømålet om god økologisk kvalitet, bør 
der samtidig etableres gydemuligheder for laksefisk, lampretter m.fl. ved at udlægge grus i en 
størrelse velegnet til disses gydning. Det vil samtidig alt andet lige også være det bedste for 
smådyrsfaunaen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er enig med DTU Aqua i, at der i forbindelse med udlægning af sten og grus 
for at sikre opfyldelse af miljømålet samtidigt sikres gydeområder for laksefisk, lampretter 
m.fl.. I forbindelse med kommunernes konkrete implementering af indsatserne forventes disse 
hensyn imødekommet i størst muligt omfang.  
 
Prioritering af virkemidler 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Spildevand A/S påpeger at i områder, hvor der kræves indsats i forhold til punktkilder, 
bør der også investeres i at forbedre de fysiske forhold i vandløb, hvor det er nødvendigt. 
Indsatserne over for regnbetingede udløb er meget omkostningstunge, hvorfor det bør 
overvejes, om det er samfundsøkonomisk rimeligt, at det i vandplanerne som hovedregel er 
indsatserne over for de regnbetingede udledninger, der skal udføres først. Vejle Spildevand 
A/S anbefaler, at det i hvert tilfælde konkret vurderes, hvilken indsats der vil gavne vandløbet 
mest. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har som udgangspunkt kun krævet indsatser over for regnbetingede udløb, hvis 
det vurderes nødvendigt for at opnå miljømålet. Hvis de fysiske forhold samtidigt er vurderet 
at være utilstrækkelige i forhold til at opnå målopfyldelse, er der som udgangspunkt også 
krævet en indsats i forhold hertil. 
 
Vandafledning fra de store byområder i Nordsjælland 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordsjællands Landboforening påpeger, at den forøgede afstrømning fra befæstede arealer 
ikke passer ind i vandplanernes indsatser, der forringer vandføringsevnen. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Inden der gennemføres indsatser over for de fysiske forhold i vandløb, udarbejdes der 
konsekvenskort, der også inddrager konsekvenserne i relation til vandafledningen fra større 
byområder. 
 
Fjernelse af spærringer i kanaler 
Sammenfatning af høringssvar 
Et høringssvar fra en privatperson påpeger, at der i kanaler gravet til afvanding, ikke bør 
fjernes spærringer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanerne åbner mulighed for at undtage en indsats overfor spærringer i kanaler gravet til 
afvanding, hvor der er tale om: 

• større spærringer, hvor der kun findes korte strækninger opstrøms, og hvor effekten af 
at skabe passage er minimal 

• historiske eller samfundsmæssige bevaringsværdige opstemningsanlæg 
• opstemningsanlæg, hvor nedlæggelse af opstemningen vil medføre afvanding af 

særligt værdifulde naturområder 
• pumpestationer, hvor det pga. tekniske vanskeligheder er vanskeligt at genskabe 

naturlige forhold 
• spærringer i okkerforurenede vandløb, hvor der ikke foreligger målinger af ferrojern 

til dokumentation af omfanget af okkerforureningen 
    
2.10.4 Havne, klapning, sejlads, fiskeri, akvakultur og øvrigt    
Havne og sejladsrelaterede aktiviteter 
Med sejladsrelaterede aktiviteter forstås i denne sammenhæng f.eks. etablering og 
vedligeholdelse af sejlrender, klapning og anden slutdeponering af optaget 
havbundsmateriale, skibes manøvrering i havne mv. 
 
Der er i alt modtaget 68 høringssvar vedr. havne, klappladser, sejlrender, søveje o.l. De 
kommer fra kommunerne Guldborgsund, Fredericia, Vejle, Odder, Fredensborg, Norddjurs, 
Køge, Esbjerg, Hjørring, Frederikshavn, Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Kolding, Lemvig, 
Helsingør, Thisted, Lolland, Langeland, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, Aalborg og 
Morsø samt Danmarks Naturfredningsforening, Limfjordsrådet og Kystdirektoratet (KDI). 
Desuden er der kommet høringssvar fra organisationen ”Foreningen af Lystbådehavne i 
Danmark” (FLID), ”Danske Havne”, fra havnene: Guldborgsund, Rønne, Esbjerg, Aabenraa, 
Aalborg, Skagen, Grenå, Akzo Nobel Salt A/S, Strandby, Hirtshals, Odense, Aarhus, 
Frederikshavn, Hvide Sande /”Søvejen mod Vest”, Fredericia/Associated Danish Ports, 
Middelfart og Thyborøn samt fra Statoil Refining Denmark, Dan Steel A/S.  
 
Sammenfatning af høringssvar 
De fleste høringssvar peger på at havne, klappladser og sejlrender skal udlægges som 
aktivitetszoner eller stærkt modificerede områder, og der er enkelte konkrete ønsker om at 
ændre status til karakteriseringen ”stærkt modificeret område” i forhold til udpegningen i 
vandplanerne udsendt i høring.  
 
Fredericia Kommune nævner også andre typer nærområder, f.eks. ved rensningsanlæg, 
havbrug og råstofindvindinger som bør målsættes som stærkt modificerede områder. 
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Mange havne anfører, at områderne og aktiviteterne skal beskrives bedre i planerne inklusive 
planlagte udvidelser. Endvidere peger de på vigtigheden af, at vandplanen åbner op for 
muligheder for udvidelse, at godstransport via søvejen er samfunds og miljømæssig 
fordelagtig. Mange anfører, at havnen ikke er det rette sted at sætte miljømæssigt ind, eller at 
det ikke er havnen der forurener, men at den største effekt nås ved begrænsning af 
forureningen ved kilden. En enkelt angiver, at aktivitetsområderne omkring havnen bør 
udtages af aktuelle og fremtidige indsatsprogrammer. DanSteel A/S ønsker Stålværkshavnen 
kategoriseret som aktivitetszone i relation til havne mv. Endvidere peger havnene på 
vigtigheden af at kunne anvende klappladser udlagt i nærheden. Danmarks 
Naturfredningsforening ønsker for Aarhus Bugt, at oprensningsmateriale skal deponeres og 
genanvendes og ikke klappes. Hedensted Kommune påpeger, at der er udpeget en klapplads 
lige uden for As Vig. Hedensted Kommune skal opfordre til, at denne klapplads flyttes. 
Klappladsen belaster området i strid med målsætningen, og det virker 
konkurrenceforvridende, at de etablerede havbrug i området pålægges begrænsninger 
samtidig med at der klappes forurenet slam fra bl.a. Horsens Havn. 
 
De fleste høringssvar tilkendegiver ønske om tydeliggørelse af vandplanerne i forhold til 
myndighedernes administrationsgrundlag for havne, slusefjorde og sejladsrelaterede 
aktiviteter mv., herunder forståelsen af vandplanernes retningslinjer og redegørelse samt 
tydeliggørelse af hvilke myndigheder og aktører, der har initiativpligt i relation til 
retningslinjerne. Der ønskes bl.a en konkretisering af vandplanerne i forhold til betydningen 
af miljømål, der er fastlagt for de vandområder med havne og sejladsorienterede aktiviteter, 
og betydningen for de påvirkninger som der er relateret til aktiviteterne. 
 
Kystdirektoratet bemærker, at vandplanernes formulering er kvalitativ vedr. retningslinjen for 
håndtering af klapmateriale indeholdende forurenende stoffer. KDI vurderer, at 
indplaceringen i vandplanerne af havne og klappladser i indsatskategori 2 og 3 hvad angår 
indsats i forhold til miljøfarlige forurenende stoffer er sket på et spinkelt datagrundlag. KDI 
ønsker, at indsatsen til nedbringelse af forureningen i klapmateriale sker ved kilden. 
 
Kystdirektoratet (KDI) har fremsendt et samlet høringssvar til de 23 forslag til vandplaner 
med fokus på en række problemstillinger og synspunkter omkring kystområderne, som 
Kystdirektoratet finder, bør overvejes på ny eller som bør uddybes/ændres i planerne. 
Høringssvaret indeholder overordnede bemærkninger til planerne samt generelle 
bemærkninger vedrørende klapning, oprensning/uddybning, havne/sejlrender, kystbeskyttelse 
samt slusedrift i Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord, se senere afsnit om slusefjorde i dette 
kapitel. I et vedlagt bilag har Kystdirektoratet specifikke bemærkninger til forhold i en række 
vandplaner. 
 
Kystdirektoratet (KDI) er generelt bekymret for, at de myndighedsopgaver som KDI skal 
varetage vedr. driftmæssige forpligtigelser til sikring af sejladsforhold for en række havne og 
sejlrender, samt varetagelse af slusedrift for en række fjorde, kan og vil blive vanskeliggjort 
som følge af vandplanernes rammebetingelser udmøntet i miljømål og retningslinjer. KDI 
ønsker, at uklarheder i tolkningen af disse rammebetingelser konkretiseres. 
 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 264

Naturstyrelsens bemærkninger 
En arbejdsgruppe under Naturstyrelsen med repræsentanter fra KL, Kystdirektoratet (KDI), 
Danske Havne, Foreningen af lystbådehavne i Danmark og Miljøstyrelsen har udarbejdet et 
arbejdspapir om ”forståelse af vandplanernes retningslinjer og redegørelse relateret til havne, 
slusefjorde og sejladsrelaterede aktiviteter”.  Arbejdspapiret konkretiserer vandplanerne på en 
række punkter relateret til sejladsrelaterede aktiviteter, aktiviteter i havne, drift af slusefjorde 
og kystbeskyttelsesaktiviteter. Arbejdspapiret adresserer også svar på en række af de 
spørgsmål, synspunkter og ønsker som rejses i høringssvarene relateret til havne og 
sejladsrelaterede aktiviteter. 
 
Et vandområde kan udpeges som ’stærkt modificeret vandområde’, når fysiske ændringer i 
vandområdet har en så væsentlig indvirkning på de biologiske forhold i området, at ’god 
økologisk tilstand’ ikke kan opnås, og når de fysiske ændringer ikke kan bringes tilbage til 
naturlige forhold uden betydelig negativ indvirkning på det samfundsnyttige formål, som er 
tilsigtet med de modificerede karakteristika i vandområdet. Andre miljøpåvirkninger fra de 
aktiviteter, som er forbundet med de modificerede forhold, kan ikke begrunde en udpegning 
af vandområdet som stærkt modificeret. For at et vandområde kan udpeges som stærkt 
modificeret, forudsættes endvidere, at der er tale om fysiske ændringer, der udgør en større 
del af det overordnede vandområde, hvori de er beliggende, og at ’god økologisk tilstand’ 
ikke vil kunne opnås for vandområdet som helhed.  
 
Det er på denne baggrund Naturstyrelsens vurdering, at det kun er ganske få 
aktivitetsområder, herunder sejladsrelaterede aktivitetsområder (havne m.v.), som har et 
omfang, der berettiger til, at disse udpeges som stærkt modificerede vandområder; hvilket 
afspejler sig såvel i vandplanerne i høring som i de endelige vandplaner.   
 
Udpegning af fx. en havn som et stærkt modificeret vandområde betyder ikke i sig selv, at der 
kan stilles et lempeligere miljømål. Konsekvensen for et vandområde, der er udpeget som 
stærkt modificeret er således, at ændringer i områdets biologiske forhold som følge af de 
fysiske ændringer af vandområdet accepteres med fastsættelse af et miljømål om ’godt 
økologisk potentiale’. Herunder skal den fysisk-kemiske vandkvalitet opfylde de samme krav 
som i naturlige vandområder. Det vil sige at miljøpåvirkninger fra aktiviteter, der er forbundet 
med det modificerede område skal forvaltes på samme måde som for naturlige områder. 
 
Problemstillingerne omkring klapning rejst af bl.a. KDI er blevet behandlet i den ovennævnte 
arbejdsgruppe vedr. vandplaner og havne. Det skal bemærkes, at retningslinje 45 i 
høringsudgaven af planerne (47 i de endelige planer) for håndtering af klapmaterialet har 
hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljø (LBK nr. 929) § 26 stk. 3. Tilladelse til dumpning 
kan ske såfremt klapmaterialet vurderes at indeholde uvæsentlige mængder og 
koncentrationer af forurenende stoffer. Vandplanernes retningslinje er således en 
videreførelse af den nuværende praksis. En konkretisering af, hvad uvæsentlige mængder og 
koncentrationer nærmere omfatter, er udmøntet i gældende vejledning til loven. 
 
Indplaceringen i Vandplanerne af havne og klappladser i indsatskategorierne 2 og 3 i forhold 
til indsats overfor miljøfarlige forurenende stoffer, beror på den eksisterende viden om 
forekomster af kilder og belastninger. Kategori 2 er områder, der er under observation med 
henblik på at vurdere, om der skal gennemføres en indsats, og kategori 3 er områder, hvor der 
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er grundlag for at gennemføre en indsats med henblik på at nedbringe 
forureningsbelastningen. 
 
Indsatsen vil understøtte ønsket om at begrænse forureningen ved kilden via indsatsen i de 
kommunale handleplaner med det formål samlet at nedbringe forureningen. Via 
Naturstyrelsens tilsyn med klappladser vil der løbende blive dannet grundlag for at vurdere 
fremadrettet, om tilstanden udvikler sig i overensstemmelse med vandplanernes målsætning.  
 
Vedrørende klapning af materiale i forhold til landdeponering er grundlaget for den konkrete 
vurdering, at oprensningsmateriale kan klappes, hvis det ikke er forurenet og det ikke har et 
genanvendelsespotentiale. Det klappes på de godkendte klappladser, som vil kunne udlægges 
som aktivitetszoner. Påvirkningen er primært en fysisk forstyrrelse med midlertidig og 
gentagen påvirkning af bundfaunaen på klappladserne. Det samlede areal af områder der er 
udlagt til klappladser i kystvandene er relativt begrænset. 
 
På baggrund af høringssvar samt drøftelserne og anbefalingerne i arbejdsgruppen for 
vandplaner og havne m.v., har Naturstyrelsen i de endelige vandplaner foretaget følgende 
justeringer relateret havne og sejladsrelaterede aktiviteter: Antallet af havne og sejlrender 
udpeget som stærkt modificerede reduceres fra 5 til 2, og begrundelserne for udpegningen 
tydeliggøres i vandplanerne. I vandplanernes retningslinjer for myndighedsadministration 
tilføjes en ny retningslinje om udlægning af aktivitetszoner relateret 
myndighedsadministration i forbindelse med specifikke aktiviteter (havne, sejlrender og 
klappladser samt kystbeskyttelse). Naturstyrelsen iværksætter et udredningsarbejde om 
fastlæggelse af grænser/retningslinjer for så vidt angår tilladelsesmyndighedens praktiske 
arbejde i forbindelse med udlægning af aktivitetszoner med henblik på at konkretisere 
administrationsgrundlaget herfor. 
 
Arbejdspapiret fra arbejdsgruppen om vandplaner og havne supplerer/uddyber på en række 
områder Naturstyrelsens bemærkninger til høringssvar relateret havne og sejladsrelaterede 
aktiviteter. Se arbejdspapiret på Naturstyrelsens hjemmeside. 
 
Kystdirektoratets specifikke kommentarer til lokale forhold er håndteret i de lokale 
høringsnotater til de påældende vandplaner. 
 
Kystbeskyttelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Kystdirektoratet (KDI) påpeger, at de som myndighed for tilladelser til kystfodring har en 
forventning om, at vandplanernes retningslinjer ikke vil medføre ændringer i den hidtidige 
praksis. Det påpeges, at der i to vandplaner (1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord og 1.8 
Hovedvandopland Ringkøbing Fjord) refereres til, at kystfodring kan medfører negative 
effekter. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Problemstillingen er blevet behandlet i den ovennævnte arbejdsgruppe vedr. vandplaner og 
havne.  Der er i overensstemmelse hermed foretaget justeringer og ændringer af teksten i de 
endelige vandplaner. Naturstyrelsen vurderer ikke, at de endelige vandplaner vil medføre 
problemer i relation til udmøntning af myndighedsbehandling i KDI af sager vedr. 
kystbeskyttelse. De fornødne afvejninger, herunder også af de natur- og miljømæssige 
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forhold, vil indgå som hidtil i forbindelse med myndighedsbehandling af sager om 
kystbeskyttelse. 
 
Råstofindvinding 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker for Aarhus Bugt at stoppe råstofindvinding. Til 
vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak angiver DN, at de har konstateret stenfiskeri fra 
Natura 2000 området ved Læsø Trindel, og påpeger at det skal stoppes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen skal henvise til gældende lovgivning på området. Stenfiskeri er forbudt i 
danske farvande. Det følger af råstoflovens § 20, stk. 4 (lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. 
september 2009).  Råstofindvinding foretages i henhold til råstoflovens § 20 stk. 3 på 
geografiske afgrænsede miljøvurderede arealer, der i dag omfatter tilsammen 800 km2 ud af 
105.000 km2 havområde. 
 
Fiskeri 
Der er i alt modtaget 20 høringssvar vedr. fiskeri i kystvande. De kommer fra følgende 
kommuner: Lejre, Horsens og Mariagerfjord. Desuden har følgende organisationer indsendt 
høringssvar: Danmarks Fiskeriforening, Foreningen Muslingeerhvervet, Danmarks 
Naturfredningsforening (10 svar), samt fra enkeltpersonerne Allan Jensen (3 svar), Jens 
Vadstrup og Leif A. Christiansen og Sven Olesen. 

Sammenfatning af høringssvar 
Hovedindholdet af høringssvarene omhandler dels behov for indsats i forhold til fiskeri med 
bundskrabende redskaber og dels lineproduktion af muslinger som alternativ til bundskab af 
muslinger. 

  
Kommunerne påpeger, at der skal indarbejdes yderligere tiltag i vandplanerne med hensyn til 
at begrænse muslingefiskeriets påvirkning af plante- og dyrelivet, og at det er en forudsætning 
for at opnå god økologisk tilstand.  

Fiskeri- og erhvervsforeningerne påpeger, at andre forhold end lys og fysiske forstyrrelser har 
effekt på ålegræssets spredning. De påpeger, at der pågår en udvikling af en mere skånsom 
skraber, og at den påregnes taget i brug fra efterårssæsonen 2011. De finder det dokumenteret, 
at viden om påvirkning fra fiskeriet i forhold til vandrammedirektivets målsætning om god 
økologisk tilstand er alt for begrænset. Endvidere påpeger de, at fiskeriet med MSC-
certificering er godkendt som bæredygtigt og mener ikke, at det er relevant at inddrage 
linebrug som alternativ til traditionel skrabning efter muslinger. De mener ikke, de to metoder 
kan sidestilles og vil gerne i dialog med myndighederne omkring bæredygtighed og 
dokumentation af fiskeriets samlede effekter. Limfjordsrådet anbefaler, at intensivere 
samarbejdet mellem Miljøministeriet og Fødevarestyrelsen, således at nye undersøgelser og 
indsatser tager sit afsæt i eksisterende viden, og at fremtidige indsatser foretages i et 
samarbejde, herunder inddragelse af fiskeriets organisationer for at sikre lokal forankring.  
 
Danmarks Naturfredningsforenings hovedafdeling og lokale afdelinger har givet høringssvar 
omkring muslingefiskeri med bundskrabende eller bundslæbende fiskeredskaber generelt til 
en række af vandplanerne. De peger alle på utilstrækkelig indsats i forhold til indsatsen 
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overfor muslingefiskeriet i vandplanerne. I flere af DN’s høringssvar foreslås et totalt forbud 
mod fiskeri med bundskrabende redskaber især i NATURA 2000 områderne, herunder 
omplantning af muslinger fra områder, der rammes af iltsvind. Der bliver henvist til 
forskernes påpegning af negative konsekvenser for biodiversitet og skader på plante og 
dyreliv. Der peges endvidere på opdræt af muslinger (linebrug) udenfor NATURA 2000 
områder som alternativ.  

Enkeltpersonerne har bemærkninger om, at der er behov for stop af muslingeskrabning med 
baggrund i omfattende henvisninger til litteratur om skadelige effekter heraf eller med 
baggrund i observeret dårlig tilstand.  

Naturstyrelsens bemærkninger 
Som det også fremgår af vandplanerne, kan fiskeri med skrabende redskaber (herunder 
muslingeskrab) have en effekt på bundvegetation og bunddyr. Fiskeri kan vanskeliggøre 
mulighederne for, at større alger kan vokse i det befiskede område som følge af fjernelse af 
sten og ophvirvling af sediment, så strukturen af havbunden og havbundens substrat ændres. 
Fiskeri på lokaliteter tæt på eller i ålegræsbevoksninger kan have en negativ virkning på 
udbredelsen og dybdegrænsen for ålegræs. Fiskeriet kan også påvirke diversiteten af 
bundfaunaen på de befiskede arealer.  
 
I vandplanerne er det konstateret, at der mangler viden i forhold til en omstilling til en 
miljøvenlig skaldyrsproduktion. Mulighederne for at sikre opfyldelse af god økologisk 
tilstand vil i et samarbejde mellem Miljøministeriet og Fødevareministeriet blive undersøgt 
gennem de i vandplanerne anførte tiltag. I vandplanerne er angivet, at der ved administration 
af tilladelser til skaldyrfiskeri med bundslæbende redskaber skal fastlægges vilkår, der sikrer, 
at den nuværende tilstand ikke forringes, at fiskeri efter skaldyr sker i begrænsede, præcist 
definerede vandområder ud fra en konkret vurdering og at der skal være mulighed for 
udbredelse af ålegræs til den målsatte dybdegrænse. Det skal bemærkes, at det er 
Fødevareministeriet (Fiskeridirektoratet), der giver tilladelser til fiskeri og herunder 
muslingefiskeri således, at udmyntningen af vilkår i tilladelserne sker her. Bidragene i 
høringssvarene vil sammen med et forbedret vidensgrundlag indgå i afklaringen af 
problemstillingerne frem til næste planperiode.  
 
I forhold til påvirkning med andre bundslæbende redskaber er der ikke fastlagt særlige 
retningslinier i vandplanen, hvilket er begrundet i, at viden om påvirkningen i forhold til at 
opnå god økologisk tilstand ikke vurderes at være tilstrækkelig til at fastlægge en indsats i 1. 
planperiode. Mulighederne for at sikre målopfyldelse for denne påvirkning vil i et samarbejde 
mellem Fødevareministeriet og Miljøministeriet blive undersøgt ved vurdering af mere 
miljøskånsomme fiskerimetoder. 
 
Akvakultur 
Der er i alt modtaget 6 høringssvar vedr. akvakultur i kystvande. De kommer fra følgende 
kommuner: Odsherred og Kalundborg. Desuden har følgende organisationer indsendt 
høringssvar: Snaptun Frysehus, Snaptun Fisk Export A/S, Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Hovedindholdet af høringssvarene kan grupperes indenfor følgende emner: 

• Fejl i vandplanens vurdering af påvirkningen fra navngivne havbrug. 
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• Urealistisk krav til reduktion af udledning fra havbrug i Vandplanen for 
hovedvandopland Kalundborg. 

• Forslag om lempet målsætning for havbrugsområder. 
• Forslag om stop for udbygning og/eller forbud mod havbrug i visse kystvande. 

Sammenfatning af høringssvar 
Kalundborg Kommune oplyser, at den belastning der er regnet med i vandplanen for 
Hovedvandopland 2.1 Kalundborg på 1,9 tons N pr år for Asnæs Fiskeopdræt er for lav i 
forhold til den aktuelle udledning som i 2008 var udledningen 3,7 tons N.  Asnæs 
Fiskeopdræt har ifølge tilladelse fra Storstrøms Amt godkendelse til årligt at udlede 14 tons 
N. Kalundborg Kommune oplyser, at det ved en revision af tilladelsen vil være muligt at 
reducere udledningen af N, men ikke til det niveau der fremgår af planforslaget. 
  
Odsherred Kommune har stor interesse i at få etableret et ansøgt havbrug, men er usikker på 
om det er i konflikt med vandplanlægningen for området. Kommunen antager, at et 
havbrugsområde kan omfattes af ”lempet” målsætning i stil med hvad der var gældende under 
regionplanerne, men ser en begrænsning i vandrammedirektivet i forhold til at kunne lempe 
den fastsatte målsætning.  
 
Snaptun Fisk Export A/S og Snaptun Frysehus mener, at man fra politisk hold har forventet 
og accepteret en udvikling som resulterer i øget belastning i en periode indtil 
produktionsforbedringerne for havbrugsproduktionen slår igennem. De mener, at der burde 
have været givet N- og P kvoter for udvidelse af produktionen ved eksisterende og nye anlæg. 
De håber og tror, at revisionen af de foreliggende vandplaner kan blive et vendepunkt for 
driften og udviklingsmulighederne for dansk akvakultur og at Danmark derved atter kan 
indtage en førende rolle i udviklingen af en bæredygtig udnyttelse af de akvatiske ressourcer 
 
Som en kommentar til, at der i vandplanen står, at havbruget i sommerperioden lokalt kan 
udgøre et væsentligt bidrag til fortsat vækst af planktonalger i vandet, mener Snaptun Fisk 
Export A/S, at dette er udokumenteret for det pågældende havbrug pga. stor fortynding i 
området og at kvælstof overkoncentrationen i området som følge af, havbruget dermed ikke 
vil overstige 1 %. Snaptun Fisk Export A/S mener således ikke, at der er belæg for, at 
”havbrugenes udledning af kvælstof og fosfor lokalt kan udgøre et væsentligt bidrag til fortsat 
vækst af planktonalger i vandet”. 
 
DN Halsnæs ønsker, at etablering af et havbrug i udmundingen af Roskilde Fjord forhindres, 
idet det med stor sikkerhed må forventes at skade genopretningen af Roskilde Fjord og 
muligvis også Isefjorden. Undersøgelser indikerer, at truslerne især er for høje 
koncentrationer af kvælstof, hvorfor DN Halsnæs mener, at der skal ske en begrænsning i 
såvel udledning af kvælstof fra landbrug som havbrug som kan bidrage yderligere til 
næringsstoftilførslen.  
 
DN mener, at havbrug som det pågældende ved Skærbæk ved Fredericia i modsætning til 
landbaserede dambrug er langt fra at være bæredygtige og anmoder Fredericia Kommune 
arbejde for, at det nedlægges og ikke får lov til at øge produktionen, samt at der ikke gives 
muligheder for flere anlæg i Fredericia Kommune.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
I den endelige vandplan for Hovedvandopland 2.1 Kalundborg er den aktuelle udledning af N 
fra havbruget Asnæs Fiskeopdræt anvendt i beregningerne.  

I vandplanerne har det generelt været forudsat, at der ikke skulle ske reduktion i havbrugenes 
udledning af næringssalte. I akvakulturudvalgets anbefalinger indgår endvidere, at der ikke vil 
kunne gives tilladelse til yderligere belastning som kan medføre at tilstanden i et område 
forringes. Der er i vandplanlægningen således ikke lagt op til en merbelastning uden 
kompenserende tiltag. Akvakulturudvalget siger endvidere, at Akvakulturens vækst og 
udvikling skal ske inden for rammerne af de overordnede reduktionskrav for N og P som 
forudsættes i vandplanerne, og vandplanernes samlede loft skal overholdes.     
 
I forhold til et konkret havbrugs påvirkning af nærområdet, vil det område som havbruget 
arealmæssigt dækker og en randzone uden om blive udlagt som en "aktivitetszone", hvor der 
accepteres en påvirkning fra havbruget, men ikke større end at miljømålet for hele det område 
havbruget er beliggende i, skal kunne opfyldes ind til randen af aktivitetszonen.  
 
Det er korrekt, at jo større initial fortynding der er fra et havbrugs udledning, jo mindre vil 
den direkte målbare effekt i lokalområdet være. Den samlede kvælstofpulje i lokalområdet 
kan dog ikke umiddelbart sammenlignes med det kvælstof der udledes fra havbruget, idet den 
samlede kvælstofpulje i sommerperioden typisk vil være på en form som ikke medfører øget 
planteplanktonproduktion, hvorimod det kvælstof (ammonium-kvælstof) der udledes fra 
havbruget umiddelbart vil give anledning til øget planktonvækst. 
 
Det er kommunerne, der som myndighed behandler ansøgninger og meddeler tilladelser til 
drift af havbrug, der ligger inden for 1 sømil fra land, og Miljøstyrelsen er myndighed for 
havbrug uden for 1 sømil. En eventuel merbelastning fra havbrug må således ikke ske uden 
kompenserende tiltag. Vækst og udvikling indenfor akvakultur skal således ske inden for 
rammerne af de reduktionskrav for N og P, som er forudsat i vandplanerne. Indenfor det 
område ”aktivitetszonen”, som et givent havbrug dækker, vil der kunne accepteres en 
påvirkning fra havbruget. Miljømålet for det større vandområde havbruget er beliggende i skal 
dog være opfyldt på randen af aktivitetszonen. Se kapitel 2.6.18 om virkemidler og 
akvakulturanlæg. 
 
Invasive/uønskede arter 
Sammenfatning af høringssvar 
Østlige Øers Landboforening anfører, at mange af de marine områder lider under uønskede 
arter, der formodes at true både bundvegetation og fiskeyngel. Hvis målsætningerne vedr. 
bundvegetation og fiskebestande skal opfyldes i de marine områder, skal det sikres, at disse 
uønskede arters forekomst og betydning afdækkes fyldestgørende, inden der pålægges 
erhvervsmæssige rådighedsindskrænkninger.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er enig i, at der skal være opmærksomhed på forekomst og betydning af 
invasive arter. I forhold til de trusler (næringsstoffer og muslingefiskeri), der er indsats for i 
vandplanerne er der tilstrækkelig viden i forhold til den planlagte indsats. 
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2.10.5 Slusefjorde 
Der er modtaget i alt 9 høringssvar vedrørende slusefjorde. De kommer fra Kystdirektoratet, 
Landboforeningerne Holstebro Struer, Hedens, Ikast-Bording og Familielandbruget VEST-
Jylland, Nordjysk Landbrug og Landboforeningen Limfjorden, Dansk Landbrug Midt-
Østjylland samt fra Danmarks naturfredningsforening. Høringssvarene omhandler 
synspunkter vedrørende vandplanernes indvirkning på driftsmæssige forpligtigelser i forhold 
til slusedrift, udpegning af konkrete områder som stærkt modificeret i forbindelse med 
forekomst af sluse, slusedrift - herunder regulering af tilstanden i vandområderne. Derudover 
er der indkommet kommentarer om, at Hjarbæk Fjord ikke menes at leve op til 
Vandrammedirektivet, fiskepassage samt forslag til præciseringer og tekstjusteringer. 
 
Kystdirektoratet (KDI) har fremsendt bemærkninger vedrørende slusedrift i Ringkøbing Fjord 
og Nissum Fjord. I et vedlagt bilag har Kystdirektoratet specifikke bemærkninger til 
vandplanen for Ringkøbing og Nissum Fjorde vedrørende slusedrift, som efter 
Kystdirektoratets opfattelse enten er faktuelt forkerte eller som kan give anledning til 
misforståelser og som således bør uddybes eller rettes. 
 
KDI ønsker slusen i Hvide Sande og Thorsminde benævnt ”afvandingssluse”. KDI ønsker 
endvidere tilføjet, at afvandingsslusen i Hvide Sande allerede i 1955-72 regulerede vandstand 
og saltholdighed i Ringkøbing Fjord og tilsvarende at afvandingsslusen i Thorsminde allerede 
i 1957 - 66 regulerede vandstand og saltholdighed i Nissum Fjord. KDI finder det uklart, om 
vandplanen angiver, at slusepraksis for Ringkøbing Fjord er fastlagt idet de finder, at der er 
anført, at der ikke skal ske ændringer i slusepraksis, selv om der ikke kan findes en løsning på 
problemerne på tipperne. Endvidere bemærker de, at det ikke er muligt at pumpe vand ind 
gennem slusen i Thorsminde og at flere forhold gør, at det ikke er muligt at afvandingsslusen 
kan medføre samme forhold som i Ringkøbing Fjord. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har haft nedsat en arbejdsgruppe (havnegruppen) om vandplanerne og tekniske 
anlæg i kystområderne, herunder de havnerelaterede forhold. Det er aftalt mellem NST, KDI, 
Kommunernes Landsforening KL og Danske Havne (DH) i et fælles dokument, hvorledes 
teksterne i vandplanerne udmøntes og afklares i forhold til de havnerelaterede forhold, 
herunder sedimenthåndtering ved oprensning og klapning i havne og sejlrender, 
kystbeskyttelse og strandfodring samt retningslinjer for slusedrift. Der er i overensstemmelse 
hermed foretaget justeringer og ændringer af teksten i de endelige vandplaner. 
 
Det indføjes i planen Ringkøbing Fjord at afvandingsslusen i Hvide Sande regulerede 
vandstand og salt allerede i 1955-72, og at afvandingsslusen i Thorsminde regulerede 
vandstand og salt allerede i 1957-66 indføjes i planen for Nissum Fjord. 
 
Det er medtaget i vandplanen for Nissum Fjord, at det skal undersøges, om en justering af 
slusepraksis kan fremme en ”god økologisk tilstand”. Undersøgelser af om slusepraksis skal 
ændres og af om, slusen vil være i stand til at honorere de ønsker om ændret slusepraksis, der 
måtte fremsættes, foregår i et teknisk udvalg under sluseudvalget i perioden frem mod næste 
vandplan. 
 
Se de lokale høringsnotater for de enkelte vandplaner for en uddybning af de øvrige mere 
lokalt orienterede høringssvar. 
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2.10.6 Jordforurening 
Der er i alt modtaget 4 høringssvar om jordforurening fra Allerød Kommune, Region 
Nordjylland, Region Midtjylland, og Region Hovedstaden. 
 
Indsats overfor forurenede grunde 
Sammenfatning af høringssvar  
Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden bemærker at der er en risiko 
for at indsatsen overfor grundvand vil blive nedprioriteret de kommende år. Det skyldes en 
lovændring der er på vej, hvor regionernes indsats efter jordforureningsloven relateret til 
grundvandsbeskyttelse og sikring af følsom arealanvendelse (boliger og børneinstitutioner) 
forventes udvidet til også at omfatte naturområder og overfladevand. Regionerne gør 
opmærksom på, at det vil medføre et behov for øgede bevillinger, så uden en statslig 
finansiering vil det indebære, at regionerne må nedprioritere indsatsen overfor grundvand og 
menneskers sundhed, der er de nuværende indsatsområder. Regionerne nævner, at indsatsen 
efter jordforureningsloven med den nuværende ressourcetildeling først kan afsluttes betydeligt 
senere end 2028 (2015 med fristforlængelser), hvilket de mener, bør nævnes i vandplanerne.  
 
Region Hovedstaden påpeger, at de prioriterer de jordforureninger højest, der truer væsentlige 
drikkevandsforekomster, det vil sige, der er grundvandsressourcer, der ikke prioriteres. 
Regionerne ønsker at blive inddraget i det videre arbejde med vandplanerne. Det gælder 
emner som vurdering af konsekvenserne af ændringer i den fremtidige indvindingsstruktur, 
byudvikling i OSD og kommende lovændringer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Regionerne er høringspart på linje med andre interessenter i det videre arbejde med 
vandplanerne og vil desuden blive inddraget konkret i forbindelse med den statslige 
afgiftsfinansierede grundvandskortlægning og udarbejdelse af indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse. 
 
Tærskelværdier ved miljøgodkendte lossepladser 
Sammenfatning af høringssvar  
Allerød Kommune bemærker, at ved losse- og fyldpladser er der i overvågningsprogrammet i 
pladsernes miljøgodkendelse ofte fastlagt tærskelværdier, der ikke overholder vandplanernes 
miljømål, og kommunernes mulighed for en indsats er derfor ikke til stede. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Ifølge bekendtgørelsen om deponeringsanlæg fra 2009 skal alle nye og eksisterende 
deponeringsanlæg have en bundmembran, med mindre man kan godtgøre, at der ikke sker 
udsivning, der overskrider grænseværdier for konkrete stoffer. Grænseværdierne er sat under 
hensyn til drikkevandskvalitetskrav. I forbindelse med fornyelser af miljøgodkendelserne 
hvert 8. år kan der ske en vurdering af, om miljømålene i vandplanen overholdes. 
Tærskelværdierne skal sikre alle anvendelser af grundvandet, herunder anvendelse til 
vandforsyning. Det er således tærskelværdien kommunen skal forholde sig til ved udmøntning 
af vandplanens krav, f.eks. i forbindelse med fastsættelse af krav til losse- og fyldpladser.  
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2.11 Sammenhæng med Natura 2000-planerne 
Der er modtaget 23 høringssvar vedrørende sammenhængen mellem vandplanerne og Natura 
2000-planerne. De kommer fra følgende kommuner: Nordfyns, Gribskov, Bornholms, Vejle, 
Assens, Faaborg-Midtfyn, Mariagerfjord, Middelfart, Thisted, Helsingør, Jammerbugt, 
Aalborg, Holstebro, Slagelse, Morsø. Desuden har følgende organisationer indsendt 
høringssvar: Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Botanisk 
Forening, Limfjordsrådet, Biologisk Forening for Nordvestjylland, samt følgende 
enkeltpersoner: Torben Spanggaard Frandsen, Jørgen Skeel og Henning Sørensen. 
 
Vægtning af økonomi og indsats i vandplaner og Natura 2000-planer 
Sammenfatning af høringssvar 
Dansk Botanisk Forening finder, at vandplanerne overordnet er tillagt større vægt i forhold til 
Natura 2000-planer, samt at vandplanerne også er mere konkrete omkring økonomi, hvor der 
ikke står noget i Natura 2000-planerne. Dansk Botanisk Forening bemærker desuden, at 
vandplanerne har nogle mere håndfaste mål, hvor Natura 2000-planerne mere indeholder 
hensigtserklæringer og forslag til virkemidler.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den tidligere regerings aftaler om Grøn Vækst er blandt andet udmøntet i vandplanerne. I 
forarbejderne til disse aftaler ligger der en omfattende dokumentation omkring indsatser, 
virkemidler, effekter og økonomi. Det er således ambitionen, at miljømålene i størst mulig 
udstrækning indfris gennem en for samfundet og erhvervslivet omkostningseffektiv indsats. 
Indsatsprogrammerne i udkast til vandplanerne er således prioriteret ud fra, om de i praksis 
kan gennemføres, og hvor stor miljøeffekten er i forhold til, hvor meget de koster for samfund 
og erhverv at gennemføre. 
 
Samspillet mellem vand- og Natura 2000-planerne  
Sammenfatning af høringssvar 
Assens, Nordfyns og Faaborg-Midtfyn kommuner opfordrer til, at der laves konkrete 
synergiindsatser, hvor det er relevant i forhold til Natura 2000-områderne. Assens Kommune 
finder, at det vil forbedre omkostningseffektiviteten. Mariagerfjord Kommune opfordrer 
ligeledes til, at sammenhængen mellem vand- og Natura 2000-planer analyseres nærmere og 
synliggøres i planerne. 
 
Aalborg og Morsø kommuner samt DN Nordjylland påpeger, at synergipotentialet ikke er 
benyttet i fuldt omfang. Der er eksempelvis i Natura 2000-planerne ikke foretaget en grundig, 
specifik, geografisk og målrettet analyse af, hvorledes vandplanerne kan spille positivt 
sammen med disse og hæve niveauet for den samlede planlægning.  
 
Helsingør og Jammerbugt kommuner finder, at der helt generelt mangler koordinering mellem 
Vandplanen og Natura 2000-planerne. 
 
Biologisk Forening Nordvestjylland savner tekst i vandplanudkastene om de våde naturtyper 
og beskrivelse af, hvordan vandplanerne forbedrer tilstanden for udpegningsgrundlaget i 
Natura 2000-områderne. 
 
Dansk Botanisk Forening savner en samlet naturmæssig konsekvensvurdering af de enkelte 
oplande/vandområder, hvor alle væsentlige faktorer er inddraget. Dansk Botanisk Forening 
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mener, at for vandløb er det ikke tilstrækkeligt, at der ses specifikt på vandføring og 
spildevandsbidrag omkring den konkrete vandløbsstrækning. 
 
DN finder, at vandplanerne omtaler mange muligheder for synergi med Natura 2000-planerne 
og vandplanen, men at der i vandplanerne mangler en indsats overfor Natura 2000-områders 
udpegningsgrundlag i forhold til specifikke våde naturtyper og vandbehov i Natura 2000-
områderne. DN finder, at vandplanernes indsatsprogram er stærkt begrænset og at udsættelser 
medfører stramme rammer for kommunernes handlemuligheder i planperioden. DN 
bemærker, at alle Natura 2000-planer henviser til vandplanen, hvad angår konkret løsning af 
en lang række vandrelaterede forhold, som skal bedres af hensyn til Natura 2000-naturen. DN 
finder, at vandplanen er generel og der savnes konkrete indsatser i forhold til behovene 
afdækket i Natura 2000-planerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Med den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale er det besluttet, at der i første planperiode er 
en fordeling mellem planerne, således at vandplanlægningen adresserer vandkvalitet i 
vandløb, større søer, kystvande og fjorde, mens Natura 2000-planlægningen adresserer 
småsøer og de supplerende tiltag som ekstensivt drift og reduktion af forstyrrelser af 
naturtyper. 
 
Da miljøindsatsen vil være fastlagt i vandplanen, er det besluttet, at en mere detaljeret 
information om, hvilke vandindsatser der tillige tilgodeser natur-forpligtelsen beskrives i 
vandplanerne. 
 
Naturstyrelsen er klar over, at vandplanlægningen i 1. planperiode i mange tilfælde ikke vil 
være tilstrækkelig til at sikre gunstig bevaringsstatus. Målet for Natura 2000-planlægningen i 
1. planperiode er heller ikke i alle tilfælde gunstig bevaringsstatus, men at stoppe 
tilbagegangen for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget. Dette er ikke i 
konflikt med direktivforpligtelserne, og derfor er der heller ikke konflikt mellem 
planlægningen og direktivforpligtigelserne. 
 
Vandplanernes redegørelsesdel beskriver den koordinerede indsats med Natura-2000 
planerne. 
 
Konkrete eksempler på manglende koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer 
Sammenfatning af høringssvar 
Bornholms og Mariagerfjord kommuner samt DN anfører eksempler på, at der er flere af 
Natura 2000-områder, der indeholder vandafhængige naturtyper, men hvor der ikke i 
vandplanen foretages en indsats i deres opland pga. manglede data.  
 
DN påpeger eksempelvis, at det ikke fremgår af vandplanen for Nissum Fjord, at der skal ske 
en specifik indsats rettet mod Natura 2000-områdets naturtyper og arter, således at gunstig 
bevaringsstatus opnås. Indsatsen i vandplanen overfor kvælstofbelastningen er utilstrækkelig i 
forhold til det samlede indsatsbehov. DN finder derfor, at der ikke er sammenhæng mellem 
Natura 2000-planen og vandplanen for Nissum Fjord.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale indebærer, at forbedring af vandkvaliteten i Natura 
2000-områder i 1. planperiode skal opnås gennem vandplanerne. Vandplanernes 
redegørelsesdel beskriver den koordinerede indsats med Natura-2000 planerne. 
 
Habitatdirektivet forpligter medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger, der tager sigte på at 
opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som Natura 
2000-områderne er udpeget for at beskytte. Habitatdirektivet fastsætter ikke krav om, hvornår 
målet skal være nået, men kræver, at der træffes foranstaltninger, som understøtter, at naturen 
udvikler sig i den rigtige retning. Med opfølgningen af den tidligere regerings Grøn Vækst-
aftale er det sikret, at Danmark honorerer sine forpligtelser. Natura 2000-planlægningen er en 
løbende proces med 6-årige planperioder. 
 
Tidsfrister for indsatsen 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordfyns Kommune finder, at da der løbende er sket udsættelse af indsatser i vandplanerne, 
bør det også fremgå tydeligt af Natura 2000-planerne, hvilke tiltag der forventes løftet af 
vandplanerne i første planperiode, og hvilke tiltag der udskydes til følgende planperioder. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune finder, at bindingen mellem de to plantyper er problematisk, når 
der er krav om tidsfrister for målopfyldelse i vandplanen, mens der ikke er tidsfrist for 
målopfyldelse i Natura 2000-planen. 
 
Biologisk Forening for Nordvestjylland bemærker, at det af mange Natura 2000-planer 
fremgår, at de våde naturtypers tilstand skal forbedres gennem indsatsen i vandplanerne med 
henblik på at nå gunstig bevaringsstatus. Biologisk Forening for Nordvestjylland ønsker, at 
områderne behandles efter kravene i vandrammedirektivet, samt at der iværksættes den 
nødvendige indsats i den 1. planperiode. 
 
DN savner argumentation for beslutningen om den generelle udsættelse af gennemførelse af 
vandplanerne fra 2015 til 2027 og finder, at det alene er økonomiske hensyn, der er årsag til 
udsættelsen. DN finder, at det formentlig vil fordyre indsatsen senere. DN finder, at det vil 
have en negativ indvirkning på gennemførelsen af Natura 2000-planerne, fordi synergien 
mellem gennemførelsen af de to plansæt derved forsinkes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er klar over, at vandplanlægningen i 1. planperiode i mange tilfælde ikke vil 
være tilstrækkelig til at sikre gunstig bevaringsstatus. Målet for Natura 2000-planlægningen i 
1. planperiode er heller ikke i alle tilfælde gunstig bevaringsstatus, men at stoppe 
tilbagegangen for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget. Både vand- og 
naturdirektiverne har et krav om, at tilstanden ikke må forringes, og der vurderes derfor ikke 
at være konflikt mellem direktivforpligtelserne og planlægningen. 
 
Indsats i vandplanen er utilstrækkelig i forhold til Natura 2000-områder 
Sammenfatning af høringssvar 
Bornholms, Aalborg og Morsø kommuner finder at den indsats, der er nødvendig for at opnå 
god økologisk tilstand i vandplanen ikke er tilstrækkelig i forhold til den nødvendige indsats 
for gunstig bevaringsstatus i Natura 2000-områder.  
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Aalborg Kommune anfører, at Vand- og Natura 2000-planerne burde sammentænkes endnu 
mere, således at vådområdeprojekter op til de marine fuglebeskyttelsesområder blev fremmet 
med det mål at skabe gode betingelser for nogle af de fugle, der er en del af 
udpegningsgrundlaget samtidig med, at der sikres en omkostningseffektiv reduktion af 
kvælstofbelastningen på især sårbare Natura 2000-områder. Aalborg Kommune finder 
ligeledes, at indsatsen i udkast til vandplan ikke er tilstrækkelig for hovedparten af de andre 
vandafhængige naturtyper. Det drejer sig bl.a. om en stor del af indsatsen for vandløbene, 
søerne, fjordene og kystvandene og det dertil knyttede rige fugleliv og fisk. 
 
DN bemærker, at en række arter tilknyttet vandløb også vil være afhængige af andre krav, end 
krav til grundvand med god kemisk og næringsfattig tilstand, for at opnå gunstig 
bevaringsstatus, f. eks betyder fiskeriregulering og regulering af vandindvinding en væsentlig 
del.  
Dansk Botanisk Forening vurderer, at kvælstofdeposition sammen med manglende 
forvaltning er en af de alvorligste trusler mod flere af habitatnaturtyperne. Foreningen 
bemærker, at der ikke er planlagt konkrete tiltag med henblik på at sikre god bevaringsstatus. 
Dansk Botanisk Forening er bekymret for, hvor meget kommunerne kan gennemføre indenfor 
rammerne af naturplanerne.  
 
Holstebro Kommune finder, at hvis udpegningsgrundlaget i et habitatområde er truet ved en 
given målsætning, så skal målsætningen skærpes, fordi det af miljømålslovens § 20 fremgår, 
at miljømål i vandplanen skal sikre en vandkvalitet, der som minimum lever op til krav i 
medfør af anden lovgivning, her habitatreglerne. 
 
DN (høringssvar til Limfjorden) finder, at der ikke er udarbejdet specifikke kriterier for 
gunstig bevaringsstatus for hovedparten af de udpegede arter og naturtyper i Natura 2000-
områderne. Af Natura 2000-planerne fremgår, at gunstig bevaringsstatus for arter og 
naturtyper skal løftes af indsatsen i vandplanerne. DN finder, at dette krav ikke kan løftes og 
vurderes i en målrettet indsats i forhold til gunstig bevaringsstatus i Natura 2000-områder. 
Vandplanerne opererer udelukkende med krav til faunaklasse (invertebratfauna) udtrykt ved 
DVFI.  
Naturstyrelsens bemærkninger 
Miljøministeriet er klar over, at vandplanlægningen i 1. planperiode i mange tilfælde ikke vil 
være tilstrækkelig til at sikre gunstig bevaringsstatus. Målet for Natura 2000-planlægningen i 
1. planperiode er heller ikke i alle tilfælde gunstig bevaringsstatus, men at stoppe 
tilbagegangen for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget. Både vand- og 
naturdirektiverne har et krav om, at tilstanden ikke må forringes, og der vurderes derfor ikke 
at være konflikt mellem direktivforpligtelserne og planlægningen. 
 
Indsatser over for vandindvinding og grundvand 
Sammenfatning af høringssvar 
Dansk Botanisk Forening fremfører, at en række af virkemidler, som nævnes i vandplanerne, 
kan være direkte skadelige for naturområder. Disse indgår i det hydrologiske miljø i oplandet, 
som ikke blot omfatter det konkrete vandområde (sø eller vandløbsstrækning), men nok så 
meget vådbundsnatur som kildevæld. Disse kan befinde sig i større afstand fra selve 
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vandløbet, men den naturlige hydrologi, grundvandskemi samt temperatur har en væsentlig 
betydning for flora og fauna. 
 
DN Helsingør og Dansk Botanisk Forening finder det kritisabelt, at indsatsprogrammerne 
ikke rettes mod de primære årsager til manglende målopfyldelse. Målet må derimod være 
nedsivning (infiltrering) af nedbør på stedet, øget tilbageholdelse (retention) ved at minimere 
dræning og reduktion af grødeskæring for således at maksimere vandets opholdstid i 
landskabet og maksimere grundvandsdannelsen. DN finder, at dræning af skovområder bør 
ophøre. Disse forslag vil være med til at få god økologisk tilstand for ferske og marine miljøer 
og har samtidig en synergi med Natura 2000 målet for gunstig bevaringsstatus.  
 
Aalborg Kommune finder, at indsatsen i udkast til vandplan ikke er tilstrækkelig for 
hovedparten af de andre vandafhængige naturtyper, bl.a. indsatsen for de naturtyper, der er 
afhængige af rent grundvand i rigelige mængder som f. eks. kildevæld og rigkær.  
 
Dansk Botanisk Forening finder tillige, at der skal tages hånd om risikoen for en stor fosfor 
udvaskning fra oversvømmede ådale efter nogle år.  
 
Mariagerfjord Kommune og DN oplyser, at gunstig bevaringstilstand for en række naturtypers 
vedkommende beror på grundvand med god kemisk og næringsfattig tilstand. De bemærker 
samtidigt, at vandplanen ikke indeholder indsats overfor grundvand. Det bemærkes i den 
forbindelse, at en koordineret indsats fremmer omkostningseffektive løsninger. Endelig 
fremfører de, at det fremgår konkret af flere kortlægningsdata og Natura 2000-planer, at der er 
konstateret negativ påvirkning af habitatnaturtypeforekomster som følge af vandindvinding.  
 
DN anfører, at planen afdækker et væsentligt behov for igangsættelse af undersøgelse af, hvad 
vandindvinding betyder for habitat-naturtyperne.  
 
DN bemærker, at sikring af gunstig bevaringsstatus kræver en yderligere målrettet indsats, der 
går udover gennemførelsen af vandplanen. Efter foreningens opfattelse skal vandplanen sikre 
det fysiske miljø, mens Natura 2000-planen skal sikre aktiviteter, der imødegår specifikke 
trusler og fremmer gavnlige tiltag for habitaterne og arterne. Denne sammenhæng forstærker 
behovet for at undersøge effekten af vandindvinding. 
 
Dansk Botanisk Forening finder det væsentligt, at der foretages en vurdering af påvirkning på 
natur generelt herunder øvrige naturområder og også bilag 4-arter. Endvidere bør det ikke 
være overladt til et subjektivt skøn, om en påvirkning er væsentlig eller uvæsentlig. Der bør 
således generelt foretages en vurdering af indvindingens påvirkning af naturen, som 
eventuelle høringsparter kan tage stilling til.  
 
Dansk Botanisk Forening påpeger, at der i forbindelse med reduktion af den regionale 
vandindvinding til Hovedstaden ikke blot skal tages hensyn til vandføringen i vandløb, men 
også forbedring af tilstødende vådområder herunder kildevæld. Hvis der skal gennemføres 
omfattende omlægning af vandindvindingen, må det være en forudsætning, at der kan 
dokumenteres en naturmæssig gevinst de pågældende steder og ingen skader, hvor eventuel 
ny indvinding etableres.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
De supplerende foranstaltninger i vandplanerne omfatter en række målrettede virkemidler, for 
eksempel vådområder og fosforådale, flytning af kildepladser, ændret 
vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering, sørestaurering samt forbedret 
spildevandsrensning. For den konkrete regulering er det i § 7 i habitatbekendtgørelsen fastsat, 
at der ikke kan træffes afgørelse i en lang række af sager om tilladelser, godkendelser med 
videre uden, der er foretaget en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer og projekter kan påvirke et Natura-2000 område væsentligt.  
 
Vandplanerne er et katalog over hvor, der skal gennemføres en foranstaltning. Der er ikke 
fastsat krav om eksakt, hvilken foranstaltning eller hvordan den i givet fald vil skulle 
gennemføres. Vandplanen i sig selv vil være et ufuldstændigt grundlag at gennemføre en 
konsekvensvurdering på.  
 
Den kommunale vandhandleplan udarbejdes på baggrund af de foranstaltninger, der er fastsat 
i vandplanen og dens indsatsprogram, og som skal gennemføres af kommunalbestyrelsen 
inden for kommunens geografiske område. 
 
På baggrund heraf og på baggrund af f.eks. forholdet til andre planer fastsætter kommunen, 
hvordan vandplanen skal realiseres i konkrete projekter og herefter træffer kommunen de 
nødvendige afgørelser efter særlovgivningen. Samtlige konkrete projekter, der er truffet 
afgørelse om efter særlovgivningen som et led i den kommunale vandhandleplan, vil, hvor det 
er relevant, skulle konsekvensvurderes i forhold til habitatreglerne.  
 
Reguleringen af vandindvindingstilladelser er reguleret af anden lovgivning, og herunder 
sættes der særlige vilkår omkring konsekvensvurderinger, inden afgørelsen træffes. 
 
Konflikt mellem vandplan og Natura 2000-plan 
Sammenfatning af høringssvar 
Thisted Kommune foreslår, at konflikter mellem vand- og naturplaner belyses yderligere, at 
der i hver naturplan redegøres for evt. konflikter med vandplanen, og at der vedhæftes et bilag 
med en konsekvensvurdering. 
 
Limfjordsrådet anfører, at for virkemidlet ændret vedligeholdelse af vandløb er der flere 
steder konflikter set i forhold til omkringliggende Natura 2000-arealer. Limfjordsrådet 
vurderer, at disse konflikter vil opstå ved en lang række vandløb i oplandet til Limfjorden. 
Limfjordsrådet finder, at det bør være muligt for kommunerne at vælge andre virkemidler end 
de pålagte, alternativt at valg af virkemiddel gennemføres i tæt dialog med kommunerne. 
 
Slagelse Kommune påpeger, at det er vigtigt, at Vand- og Natura 2000-planerne 
sammentænkes, inden de enkelte virkemidler føres ud i virkeligheden.  
 
DN finder, at det er en væsentlig mangel, at der ikke i vandplanen er foretaget en særskilt 
vurdering af bevaringsstatus for arter og naturtyper omfattet af Habitatdirektivet. DN finder, 
at der er risiko for dårlig udnyttelse af midlerne, eller at vandplanen helt eller delvis 
modarbejder sikring af gunstig bevaringsstatus for specifikke habitater og arter. DN finder, at 
de beskrevne trusler for enkelte nævnte arter er mangelfulde.  
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Dansk Botanisk Forening er kritisk over for øget plantning af energiafgrøder, som angives at 
ville medføre negative effekter på natur og biodiversitet, da de i denne sammenhæng må 
forventes plantet indenfor de ofte sårbare hydrologiske områder. Foreningen finder, at der 
især på Sjælland fokuseres meget på udledninger fra spildevandsanlæg og på 
vandindvindingens påvirkning af minimumsvandføringen, mens den kemiske påvirkning fra 
landbrug/diffuse kilder samt de fysiske forhold omkring vandløbene tillægges mindre vægt.  
 
Dansk Botanisk Forening henviser til, at der i vandplanerne anvendes virkemidler som 
oversvømmelse af ådale med henblik på fosforfjernelse, etablering af vådområder til 
kvælstoffjernelse samt dyrkning af energiafgrøder. Foreningen finder, at denne type 
virkemidler kan medføre konflikt i forhold til naturområder.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanernes redegørelsesdel beskriver den koordinerede indsats med Natura-2000 
planerne. Det er som udgangspunkt lagt til grund, at vandplanerne i sig selv vil medføre en 
forbedret vandkvalitet og mere naturlig hydrologi. Herudover er det hensigten via 
kommunernes handleplaner at opnå synergieffekter ved at foretage en koordineret 
indsatsplanlægning for vandplanenes vandområder og de naturtyper og arter, som er omfattet 
af Natura 2000-planer inden for hovedoplandet. 
 
Det fremgår af redegørelsen i vandplanerne, at virkemidlerne i ådalene umiddelbart kan være 
i konflikt med Natura 2000-planernes målsætning om at sikre en hensigtsmæssig drift og 
hydrologi samt en lav tilførsel af næringsstoffer. I sådanne tilfælde kan indsatsen som 
udgangspunkt ikke gennemføres, men det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfælde. 
 
Energiafgrøder er ikke et virkemiddel i vandplanerne, men indgår i 
beregningsforudsætningerne for de hidtil besluttede tiltag (baseline) og er en del af 
Energiaftalen 2008-11.   
 
Sammenhæng mellem vand- og Natura 2000-planer samt andre natur- og miljøtiltag 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Kommune gør opmærksom på, at der er flere synergigevinster i mange andre offentlige 
tiltag og handlingsplaner indenfor natur- og miljøområdet. Oversvømmelse af enge og 
nedlæggelse af dræn, bør samtænkes f.eks. biodiversitet. Vejle Kommune opfordrer derfor til, 
at de eksisterende eller nye tilskudsordninger tager højde for disse synergi-gevinster. 
 
Assens Kommune savner generelt en sammenhæng mellem generelle naturforbedringer, de 
rekreative værdier og interesser samt samfundsværdien af en rig, sammenhængende og 
tilgængelig natur. Assens Kommune finder, at de finansielle modeller bør udarbejdes, så det 
er muligt at sammentænke disse værdier og enkeltelementer. 
 
Thisted Kommune foreslår, at der sker en større sammentænkning mellem naturplaner, 
vandplaner, eksisterende lovgivning på natur- og miljøområdet, samt tilskudsordninger, 
herunder at det klarlægges, om de nævnte virkemidler har den nødvendige effekt i forhold til 
naturområdernes tilstand.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Med den tidligere regerings Grøn Vækst er det besluttet, at der i de kommende år vil ske en 
stor indsats for den danske natur, og det gælder både indenfor og udenfor Natura 2000-
områderne ved indsats gennem Natura 2000-planlægningen, nationalparker, plejetiltag på § 3-
natur, etablering af randzoner, rejsning af skov mm.  
 
Kommunerne er ansvarlige for den samlede naturforvaltning. Der er gennem de sidste år gjort 
et stort arbejde for i samarbejde med kommunerne at udvikle naturplanlægningsværktøjer, der 
på en enkel måde kan spille sammen med Natura 2000-planlægningen.  
 
Natura 2000-planlægningen tilsidesætter ikke lovgivningens eller EU-direktivernes øvrige 
forpligtelser til naturbeskyttelse, hvorfor der fortsat kan ske en indsats for og er krav om 
beskyttelse af andre arter eller naturarealer uafhængigt af naturplanlægningen. 
 
Behov for indsats af hensyn til beskyttet af natur uden for Natura 2000-områder 
Sammenfatning af høringssvar 
DN Nordjylland finder, at der er behov for en positiv kobling mellem vand- og Natura 2000-
planlægningen for at opnå gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er omfattet 
af habitatdirektivet, men som er beliggende uden for de særligt udpegede naturområder i 
Natura 2000-netværket. 
 
DN Nordjylland finder, at der er en problematik i begreberne A-natur og B-natur. Megen 
værdifuld natur findes uden for Natura 2000-områderne. Vandplanerne skaber ifølge 
foreningen ikke synergi, fordi det ligger ud over miljømålsloven at regulere og forvalte dem. 
 
Dansk Botanisk Forening påpeger, at en meget stor og vigtig del af den danske natur, 
herunder ikke mindst § 3-områder, ikke ligger indenfor habitatområder. Dansk Botanisk 
Forening er bekymret for, at denne natur kan komme til at stå ringere, hvis vandplanerne vil 
kunne diktere forringelse af naturområder (omdannelse til rensningsanlæg) gennem tvungne § 
3-dispensationer.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Natura 2000-planlægningen vedrører efter miljømålsloven og skovloven alene 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. I praksis vil en indsats for bestemte 
naturtyper og arter i et naturområde typisk have en positiv betydning også for andre arter og 
naturtyper i samme område, hvorfor den positive effekt af Natura 2000-planlægningen 
forventes at være bredere end de konkrete direktiv-forpligtelser. SMV-rapporten angiver, hvis 
Natura 2000-planen forventes at være i modstrid med andre interesser. 
 
Natura 2000-planlægningen tilsidesætter ikke lovgivningens eller EU-direktivernes øvrige 
forpligtelser til naturbeskyttelse, hvorfor der fortsat kan ske en indsats for og er krav om 
beskyttelse af andre arter eller naturarealer uafhængigt af naturplanlægningen. 
 
Behov for overvågning 
Sammenfatning af høringssvar 
Dansk Botanisk Forening finder det vigtigt, at der snarest sker en realisering af vand- og 
Natura 2000-planerne gennem kommunale handleplaner, således at der sættes ind overfor 
tilbagegangen i biodiversitet, men at det samtidig bør sikres, at der ikke sker utilsigtet 
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forringelse af naturen som følge af vandplanernes virkemidler. Der bør efter foreningens 
opfattelse gennemføres overvågning til belysning af eventuelle naturmæssigt negative 
sideeffekter. Dansk Botanisk Forening finder det vigtigt, at der ikke blot følges op på succes 
og målopfyldelse i forhold til konkrete miljømål, men at der også foretages overvågning af 
den øvrige natur, som vil kunne påvirkes af planernes realisering.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det nationale overvågningsprograms generering af viden om påvirkninger og trusler mod de 
enkelte naturtyper og arter er efter Naturstyrelsens vurdering et tilstrækkeligt redskab til at 
prioritere den relevante nationale indsats og dermed at leve op til direktivernes krav. 
   
2.12 Planudkastenes retningslinjedel 
I de endelige vandplaner er der tilføjet nye retningslinjer i forhold tilhøringsudgaven af 
planerne. En del af retningslinjerne vil derfor i de endelige planer have et andet nummer end i 
høringsudgaven. I dette kapitel er nævnt alle de retningslinjer, der har været kommentarer til i 
den offentlige høring fra oktober 2010 til april 2011. I de tilfælde, hvor høringssvarene eller 
andre forhold har affødt ændringer til retningslinjerne, vil det fremgå af Naturstyrelsens 
bemærkninger til de pågældende retningslinjer. 
 
1) Forringelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand som grundvand skal 
forebygges. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune anfører at godkendelser, der følger husdyrlovgivningens krav, ofte vil 
stride mod retningslinjen. Næstved Kommune og Slagelse Kommune spørger om der i 
konsekvens heraf ikke kan meddeles tilladelse til indvinding fra grundvandsforekomster med 
ringe kvantitativ tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Husdyrgodkendelseslovgivningens krav strider ikke imod retningslinjen. Tværtimod vil 
miljøgodkendelsesordningen for af husdyrbrug med de deri fastsatte vilkår på oplandsniveau 
bidrage til at reducere næringsstofbidragene fra landbruget.  
 
2) Der må ikke gives tilladelse til øget direkte eller indirekte forurening af 

overfladevand, med mindre det vil medføre en øget forurening af miljøet som helhed, 
hvis tilladelse ikke gives, eller tilladelsen kan begrundes i væsentlige samfundsmæssige 
forhold. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Vordingborg Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Morsø Kommune finder, 
at retningslinjen kan tolkes således, at der ikke kan meddeles udledningstilladelser. 
Skanderborg Kommune, Holstebro Kommune, Aalborg Kommune, Randers Kommune og 
Favrskov Kommune ønsker en uddybning af retningslinjen. Gudenåkomitéen, Samsø 
Kommune og Viborg kommune anbefaler, at retningslinjen også bør omfatte grundvand.  
 
Silkeborg Kommune bemærker at, det er et problem, at nye udledninger ikke må give 
anledning til en øget belastning af vandområder. Det bør omformuleres, så der gives mulighed 
for byudvikling og separatkloakering. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Retningslinjen afspejler vandrammedirektivets artikel 11(6) og miljømålsloven § 11 stk. 3. 
Der kan i overensstemmelse med retningslinjen meddeles tilladelse til nye udledninger 
herunder seperatkloakering, når dette ikke hindrer opfyldelse miljømålene for vandområderne. 
 
3) Tilstanden i vandløb, søer, grundvandsforekomster og kystvande skal leve op til de 

fastlagte miljømål, som de fremgår af kortbilag 3. Vandområder, der ikke fremgår af 
kortbilag 3, administreres efter miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at 
der ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse 
områder opnår god tilstand. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Slagelse Kommune spørger om der i konsekvens heraf ikke kan meddeles tilladelse til 
indvinding fra grundvandsforekomster med ringe tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Såfremt en grundvandsforekomst er i ringe tilstand, skal tilladelsesmyndigheden vurdere, 
hvilke tiltag der skal foretages ved meddelelse af ny tilladelse. 
 
Retningslinjen er i øvrigt i forbindelse med vedtagelsen af vandplanerne justeret/udbygget på 
to punkter. Det fremgår nu, at de fastlagte miljømål fremgår af WebGIS. Det er desuden 
tilføjet, at det bør tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter 
klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet. 
 
4) Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven, herunder både tilladelser og godkendelser 

til etablering, udvidelser og ændringer af husdyrbrug og revurdering af godkendelser, 
må ikke være til hinder for, at vandplanens miljømål opfyldes, jf. 
husdyrgodkendelseslovgivningens krav vedr. nitrat til overfladevande og grundvand 
samt fosforoverskuddet. 

 
Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 om dambrug og andre 
erhvervsmæssige aktiviteter skal sikre, at vandplanens miljømål, herunder baseline-
forudsætninger og supplerende reduktionskrav til påvirkning af overfladevand, 
overholdes. Kommunerne skal især være opmærksomme på godkendelser og 
revurdering af godkendelser vedr. udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet 
og på udledninger fra dambrug, som ikke er miljøgodkendt. 
 
Dette indebærer, 
at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljømål er opfyldt, 
som udgangspunkt først kan meddeles, når det er godtgjort, at tilladelsen ikke 
medfører en forringelse af tilstanden, og 
at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljømål ikke er 
opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er godtgjort, at miljømålet 
uanset tilladelsen kan nås ved hjælp af andre tiltag. 
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Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune og Odder Kommune anfører, at der ved vedtagelse af vandplanerne opstår en 
situation, hvor beskyttelsesniveauet i husdyrlovgivningen ophæves, uden at den erstattes af 
tilsvarende retningslinjer i vandplanerne. Silkeborg Kommune anbefaler, at der fastsættes 
specifikke retningslinjer for fosforoverskud. Greve Kommune og Syddjurs Kommune 
efterlyser en beskrivelse af, i hvilke situationer der kan afviges fra retningslinjen. 
Mariagerfjord Kommune, Viborg Kommune, Aalborg Kommune, Slagelse Kommune, Morsø 
Kommune, Lemvig Kommune og Limfjordsrådet finder det vanskeligt at administrere i 
forhold til tilladelser i oplandet, når dele af indsatsen er udskudt. Slagelse Kommune finder 
tilsvarende, men dog fordi tilstanden i vandområderne ofte er ukendt.  Skanderborg 
Kommune, Randers Kommune og Norddjurs Kommune anfører, at retningslinjen kan have en 
bremsende effekt på væksten og udviklingen i kommunen. Middelfart Kommune finder, at kravene til 
dokumentation næsten synes uopnåelige. Herning Kommune anbefaler, at det præciseres, 
hvilke værktøjer, der skal anvendes, for at Naturstyrelsen kan acceptere, at 
målsætningsopfyldelse er godtgjort. Holstebro Kommune finder det uklart, om retningslinjen 
drejer sig om alle typer af udledninger. Randers Kommune anbefaler, at der åbnes mulighed 
for etablering af kompenserende virkemidler mod tilladelse til øget udledning. 
 
Nordjysk Landbrug mener, at processen omkring husdyrgodkendelser kan være med til at 
udskyde effekten af nye anlæg, og dermed også udskyde den afledte effekt på miljøet. 
LandboNord tager afstand fra, at husdyrloven anvendes som reguleringsværktøj for opnåelse 
af målopfyldelse. 
  
Naturstyrelsens bemærkninger 
Beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsen ophæves ikke som følge af vandplanerne. Det 
fremgår af indledningen til bilag 3 til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, at miljøgodkendelser af husdyrbrug indgår som 
bidrag til opfyldelsen af planernes miljømål ved overholdelse af bekendtgørelsens 
beskyttelsesniveauer. Vand- og Natura 2000 planerne giver derfor ikke i sig selv anledning til 
en skærpelse af beskyttelsesniveauerne. Det er vurderingen, at vandplanerne ikke på 
nuværende tidspunkt ændrer på beskyttelsesniveauet i forbindelse miljøgodkendelsen af 
husdyrbrug. 
 
Retningslinje 4 er i forbindelse med vedtagelsen af vandplanerne i øvrigt ændret ved, at ordet 
”havbrug” er tilføjet i andet afsnit, første linje.. 
 
5) For oplande, hvor der ikke er fastlagt specifikke krav til reduktion af fosfortilførslen 

til vandområdet, skal der i den første planperiode tilstræbes en fortsat reduktion af 
den menneskeskabte fosfortilførsel fra såvel diffuse kilder som punktkilder. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia Kommune og Vejle Kommune påpeger, at lovgivningen ikke rummer mulighed for 
krav om forbedret spildevandsrensning, når tilstanden ikke kendes. Vordingborg Kommune 
anfører, at retningslinjen kan medføre krav om fosforfjernelse i oplande, der ikke tidligere har 
været omfattet. Middelfart Kommune, Mariagerfjord Kommune, Limfjordsrådet, Viborg 
Kommune og Gudenåkomitéen anbefaler, at det tydeliggøres, i hvilket omfang kommunerne 
er forpligtet til at reducere fosfortilførslen ud over vandplanens indsatskrav. Lemvig 
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Kommune finder, at den nødvendige fosforindsats bør identificeres og fremgå af planerne. 
Holstebro Kommune finder retningslinjen upræcis. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Retningslinje 5 indgår som del af den grundlæggende administration af miljølovningen med 
hensyn til at beskytte og forbedre miljøtilstanden i søer og kystområder, og skal generelt 
lægges til grund ved kommunernes meddelelse af tilladelser, udarbejdelse af 
spildevandsplaner, plejeplaner mm. Kommunerne skal i henhold til retningslinje 5 fortsat 
arbejde for at nedbringe fosforbelastningen - ikke kun fra punktkilder, men også fra diffuse 
kilder som parker, idrætsarealer og andre menneskelige aktiviteter blandt andet fordring af 
andefugle samt fodring af udsatte fisk.  
 
Valg af renseløsninger skal derfor ske med fokus på, hvor fosforfjernelsen er størst mulig, 
men i modsætning til indsatsprogrammet indeholder retningslinjen ikke bindende krav til 
nedbringelse af fosfor.    
 
Retningslinjen gælder for alle oplande uanset vandområdets tilstand, og der er derfor ikke 
krav til at kende tilstanden. Det bemærkes, at retningslinjen ikke må forveksles med 
retningslinje 11 som vedrører spildevand i det åbne land, og hvor kommunerne skal give 
påbud.  
 
6) Al spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Ifølge Fredericia Kommune og Vejle Kommune rummer lovgivningen ikke mulighed for krav 
om forbedret spildevandsrensning, når tilstanden ikke kendes. Syddjurs Kommune, Randers 
Kommune og Gudenåkomitéen ønsker afklaret, om der kan påbydes forbedret 
spildevandsrensning, når der udledes til søer mindre end 100 m2. Holstebro Kommune ønsker 
formuleringen i retningslinjen:”..så vidt muligt..” præciseret. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Retningslinjen gælder nye eller forøgede spildevandsudledninger og skal ikke forveksles med 
retningslinje 11 om spildevandsudledninger i det åbne land, der gælder eksisterende 
udledninger. Kommunen skal derfor ikke give påbud, og derfor er det ikke nødvendigt at 
kende tilstanden.   
 
De danske søer er karakteriseret ved at være relativt små og lavvandede. Mange er belastede 
med næringsstoffer fosfor og kvælstof, hvoraf primært forfor er den styrende faktor for 
vandkvaliteten og tilstand. Den generelle erfaring er, at udledning af fosforholdigt spildevand 
til en mindre sø ikke er foreneligt med målopfyldelse. En undersøgelse af 110 småsøer har 
således vist, at søer, der modtog spildevand fra ejendomme i det åbne land, havde en dårlig 
miljøtilstand, som primært skyldtes tilførslen af spildevand. Der kunne påvises en tæt 
sammenhæng mellem småsøernes indhold af total-fosfor og det teoretisk beregnede bidrag fra 
spildevand, (Fogh, A. og Wiberg-Larsen, P. : Miljøtilstanden i 110 fynske småsøer og 
vandhuller 1997-2000. Fyns Amt 2002). Det er tilladelsesmyndigheden, der ud fra de aktuelle 
forhold skal vurdere, om der i den enkelte sag kan tillades udledning.  
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Retningslinjen er i forbindelse med den endelige vedtagelse af vandplanerne præciseret som 
følger:  
 
”6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt 
undgås.” 
 
7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand fra 

fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. Som udgangspunkt bør 
den årlige udledning fra disse reduceres til ca. 250 m3 pr. red. ha oplandsareal. Dette 
svarer til udledningen ved etablering af et first-flush bassin på 5 mm ved en 
afskærende kapacitet på 4,5 l/s pr. red. ha (Odenseregnserien). Konkrete vurderinger 
af udledningens påvirkning kan betinge, at et bassin må udbygges yderligere i forhold 
til ovenstående. Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan også andre 
foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i anvendelse, 
herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand mm. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia Kommune, Gribskov Kommune, Vejle Kommune finder de retningsvisende krav 
til regnbetingede udløb for lempelige. Fredericia Kommune, Vejle Kommune, DANVA og 
Vejle Vand A/S anfører, at der bør være mulighed for, at overløb, der ligger tæt og udleder til 
samme recipient, kan betragtes under ét. Odense Kommune og VandCenter Syd finder de 
retningsgivende bassinstørrelser skærpede og for generelle i forhold til tidligere praksis fra 
amtet. VandCenter Syd og Guldborgsund Kommune finder, at Odenseregnserien ikke længere 
er tidssvarende. Hjørring Kommune foreslår, at der åbnes mulighed for at erstatte bassiner 
med ’naturprojekter’ i vandløbet.  
 
Helsingør Kommune mener, at vandplanforslagets retningslinjer på spildevandsområdet 
forekommer svært administrerbare, og kommunen finder især retningslinje 7 vedrørende 
udløb fra fælleskloakerede områder unødigt vanskelig. Kommunen mener, at det vil være 
ønskeligt med nogle klare og letforståelige retningslinjer, som f.eks. i Regionplan 2005 for 
Hovedstadsområdet. 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune og Forsyning oplyser at forstå vandplanens retningslinje 7 
vedrørende bassinudbygning således, at andre anlæg også kan tages i anvendelse, hvis det kan 
dokumenteres, at de er bedre end den i vandplanen anvendte konservative betragtning om en 
lineær sammenhæng mellem udledning af vand og udledning af stof, f.eks. kan mange 
moderne bassiner bundfælde endog store mængder af bundfældeligt stof og føre det tilbage til 
kloakanlægget og videre til rensning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Udledningen bør som udgangspunkt reduceres til 250 m3 pr. red. ha pr. år. Dette betyder, at 
andre løsningsmetoder kan anvendes, hvis blot den årlige udledte stofmængde ikke overstiger 
det, der kommer ud ved en udledning på 250 m3 pr. red. ha., uden der tages hensyn til evt. 
renseeffekt i bassinet. Et first-flush bassin på 5 mm ved en afskærende kapacitet på 4,5 l/s pr. 
red. ha (Odense-regnserien) er blot et eksempel på, hvor stort et bassin der er nødvendigt 
under de givne forudsætninger. I de konkrete tilfælde skal de lokale forhold lægges til grund 
for bassindimensioneringen.  
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Overløb, der ligger tæt og udløber til samme opland til et vandområde, kan 
beregningsmæssigt betragtes som ét samlet udløb. I vandplanen er dette princip anvendt. 
 
Etablering af ’naturområder’ i vandløb, der tilføres opspædet spildevand, forudsætter, at 
vandløbsvandets hygiejniske vandkvalitet vil være tilfredsstillende. 
 
På baggrund af høringssvarene er retningslinjen i forbindelse med den endelige vedtagelse af 
vandplanernerne ændret til følgende: 
 
”7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede 
kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. Som udgangspunkt bør der etableres et first-flush 
bassin på 5 mm (50 m3 pr. red. ha) svarende til en årlig udledning på ca. 250 m3 pr. red. ha 
oplandsareal. Konkrete vurderinger af udledningens påvirkning kan betinge, at et bassin må 
udbygges yderligere i forhold til ovenstående. Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan 
også andre foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i 
anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand mm.” 
 
 
 8) Ved etablering af nye udløb for separat overfladevand skal disse som udgangspunkt 

forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af 
bundfældelige stoffer. Bassinstørrelse gradueres efter vandområdets følsomhed samt 
omfanget af trafikbelastning i oplandet. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia Kommune mener, at det bør fremgå, at der eventuelt også kan være behov for 
olieudskiller, og at der i OSD-områder o.l. bør være krav om fast bund, samt at kravet om 
overløbsfrekvens ved søer og højt målsatte vandløb bør skærpes. Skive Kommune foreslår, at 
teksten udbygges med ” eller ved meddelelse af nye udledningstilladelser for eksisterende 
udløb for separat overfladevand …”. Guldborgsund Kommune finder ikke, at krav om 
bassiner er omkostningseffektivt. Aalborg Kommune, Morsø Kommune og Holstebro 
Kommune anbefaler, at retningslinjen konkretiseres. Morsø Kommune anbefaler 
retningslinjer for, hvornår bassiner skal etableres med vådt volumen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er op til tilladelsesmyndigheden at vurdere, om konkrete bassiner skal have fast bund for 
at sikre, at der ikke sker påvirkning af grundvandsressourcen. Desuden er det op til 
tilladelsesmyndigheden at vurdere de enkelte sager (ansøgninger), herunder hvor stort og 
hvilken type bassin, der skal etableres i de konkrete situationer. Det bemærkes, at ifølge 
spildevandsforskning nr. 49 opnås den bedste rensegrad i vådbassiner på mellem 150-250 m3 
pr. red. ha. Natur- og Miljøklagenævnet har i en afgørelse fra 6. september 2011 nævnt, at de 
regnvandsbassiner, som skal etableres for nye separatkloakerede områder, projekteres i 
henhold til nyeste teknologi med blandt andet permanent vådvolumen og dykket udløb. Det 
dykkede udløb vil i de fleste tilfælde sikre tilbageholdelse af olie og overflødiggøre en 
olieudskiller. 
 
Hensynet til vandområderne i forhold til tilbageholdelse af bundfældelige stoffer omfatter 
også udvidelser af eksisterende udløb, hvorfor retningslinjen i forbindelse med den endelige 
vedtagelse af vandplanerne er ændret til: 
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”8) Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udløbene som 
udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af 
bundfældelige stoffer.”  
 
9) Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal udledninger fra separate 

regnvandsudløb som udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha, svarende til naturlig 
afstrømning. Bassiner på såvel separate regnvandsudløb som på overløbsbygværker 
skal i disse situationer have en størrelse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra 
bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. år). Med hensyn til udformning af bassiner for separat 
regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal 
rensning af regnvand. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Kolding Kommune anbefaler, at den retningsgivende neddrosling til1-2 l/s/ha bør være lavere. 
Silkeborg Kommune, Thisted Kommune, Limfjordsrådet, Morsø Kommune og Vejle 
Kommune anfører, at der i retningslinjen henvises til materiale, som er af ældre dato. Vejle 
Kommune finder kravet om overløbsfrekvens for lempelig. Haderslev Kommune finder ikke 
retningslinjen i overensstemmelse med afgørelser fra Miljøklagenævnet. Limfjordsrådet, 
Thisted Kommune, Aalborg Kommune, Morsø Kommune, DANVA og Vandcenter Syd 
efterlyser en definition på ”hydrauliske problemer”. Aalborg Kommune og Syddjurs 
Kommune foreslår en bagatelgrænse på 5 l/s. VandCenter Syd finder, at kravet om en 
overløbsfrekvens på n=1/5 er en skærpelse i forhold til nuværende praksis. Gribvand 
Spildevand A/S finder, der bør lægges konkrete vurderinger til grund. 
 
Endvidere er 10 borgere usikre på, hvad der menes med hydrauliske problemer og hydraulisk 
kapacitet. De spørger endvidere om, hvilke krav der skal stilles til neddrosling af nye udløb, 
og om eksisterende udløb også skal neddroslees således, at vandløbets samlede hydrauliske 
kapacitet ikke overskrides i tilfælde, hvor der gives tilladelse til udledning i vandløb, hvor 
vandløbets samlede hydrauliske kapacitet allerede er overskredet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der findes vandløbsstrækninger, hvor vandløbet i forvejen er ”fyldt op” som følge af allerede 
eksisterende udledninger. I disse tilfælde vil en reduktion til 1-2 l/s/ha ikke være 
tilstrækkeligt. Alternativt skal der ske en reduktion af de eksisterende udledninger, så der 
bliver plads til nye. 
 
Miljøstyrelsen har i et brev til samtlige kommuner og amter i 2002 anbefalet, at der, hvor der 
er hydrauliske problemer, sker en neddrosling svarende til 1-2 l/s/ha og n=1/5. Alternativt 
skal det ved beregninger dokumenteres, at der ikke sker oversvømmelser langs vandløbet 
hyppigere end hvert 5. år. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har i en afgørelse fra 6. september 2011 stadsfæstet i en 
tilladelse, at de regnbetingede udledninger skulle reduceres til 1 l/s/ha og n=1/5, hvilket er i 
overensstemmelse med retningslinjen og Miljøstyrelsens udmeldinger. 
 
Hydrauliske problemer findes, hvor der er risiko for oversvømmelse langs vandløbene og 
erosion/materialevandring/genopslemning af sedimenter i vandløb, som følge af udledninger 
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fra regnbetingede udløb. Der er i vandplanen generelt ikke registreret vandløbsstrækninger 
med hydrauliske problemer, da Naturstyrelsen ikke har været i besiddelse af den nødvendige 
dokumentation.  
 
Der er ikke fastsat en bagatelgrænse på 5 l/s, men hvis det vurderes, at en udledning ikke 
giver anledning til hydrauliske problemer, kan den benyttes. 
 
Da det bør præciseres, at det ikke kun er separate regnvandsudløb, der kan bidrage til 
hydrauliske problemer, men også udledninger fra fælleskloakerede oplande, er retningslinjen i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af vandplanerne ændret således: 
 
”9) Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som 
udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstrømning. 
Bassiner på såvel separate regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situationer 
have en størrelse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. 
år). Med hensyn til udformning af bassiner for separat regnvand henvises til 
Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af regnvand.” 
 
10) Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til 

nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved tilladelse til 
udledning i vandløb skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke 
overskrides. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Limfjordsrådet, Morsø Kommune og Aalborg Kommune anbefaler, at retningslinjen ændres 
således, at det generelt skal vurderes om LAR (lokal afledning af regnvand) kunne være en 
løsning for afledningen af overfladevand eller en del af afledningen for et område. LAR bør 
fremmes, da klimaændringer betyder, at kloakkerne i fremtiden sandsynligvis bliver for små 
til alt det vand, der skal ledes væk, når det regner 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Da lokal afledning af regnvand endnu i en udviklingsfase, er der ikke i denne vandplan 
grundlag for et generelt krav om, at der skal ske en lokal afledning af regnvand. 
 
 
11) For spildevandsudledninger i det åbne land gælder: 
 

a. spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 PE) i udpegede 
oplande, se WebGIS, som udleder direkte eller indirekte til søer, moser, 
vandløb eller nor, skal opsamles, afskæres, nedsives eller som minimum 
gennemgå rensning svarende til renseklasser som angivet på WebGIS. Af 
WebGIS fremgår det, hvilke oplande der er udpeget i regionplan 2005, dvs. 
hvor foranstaltningerne indgår i baseline, samt hvilke oplande der udpeges 
med denne plan, dvs. hvor der er tale om supplerende foranstaltninger. 

 
b. inden for de udpegede oplande findes et stort antal søer og moser, hvor det af 

tekniske grunde ikke er muligt at markere oplandet. Ejendomme, der afleder 
spildevand til sådanne søer eller moser med et areal større end 100 m2, og 
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hvor målsætningen ikke er opfyldt, er tillige omfattet af supplerende krav til 
rensning for fosfor. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle og Fredericia kommuner anfører, at lovgivningen ikke rummer mulighed for krav om 
forbedret spildevandsrensning, når tilstanden ikke kendes. Furesø Kommune finder 
retningslinjen i modstrid med retningslinje 33. Norddjurs Kommune ønsker retningslinjen 
udvidet til også at omfatte tilledninger til søer uden for udpegede områder. Holstebro 
Kommune påpeger, at hvis det er en fejl i teksten, at retningslinjen er bindende, uanset om 
miljømålet for pågældende recipient er opfyldt eller ej, så skal teksten rettes. Herlev 
Kommune finder, at pkt. b) kan være en skærpelse i forhold til allerede meddelte påbud, og 
derfor problematisk. 
 
Gudenåkomiteen bemærker, at der i retningslinje 11 stilles supplerende krav til rensning for 
fosfor til husspildevand, der udledes til søer, der er større end 100 m2 indenfor områder 
udpeget til forbedret spildevandsrensning. Gudenåkomiteen anfører, at der ikke ses fastlagt en 
retningslinje for udledning til moser og søer, der er mindre end 100 m2, samt søer og moser 
udenfor udpegede vandområder. Gudenåkomiteen mener ikke, det er klart, om der kan gives 
tilladelse til udledning af husspildevand til søer og moser, eller om de kan betragtes som 
udledning til ”stillestående vandområder” jf. retningslinje 6. Gudenåkomiteen er samtidig i 
tvivl om, hvorvidt eksisterende udledninger til moser og søer mindre end 100 m2 udenfor 
udpegede områder kan påbydes forbedret spildevandrensning efter reglerne herom. 
Gudenåkomitéen anbefaler, at det gøres klart om spildevandsanlæg, der udleder til moser og 
søer mindre end 100 m2, kan påbydes forbedret spildevandsrensning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For at kræve eksisterende udledninger ændret med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 30, 
skal der være dokumentation for, at målsætningen for det vandområde, der udledes til, ikke er 
opfyldt. 
 
Der er i vandplanerne sket en redaktionel ændring af pkt. a, der nu er formuleret således: 

 
a. spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 PE) i udpegede oplande, 

se WebGIS, som udleder direkte eller indirekte til søer, moser, vandløb eller nor, 
skal som minimum gennemgå rensning svarende til renseklasser som angivet på 
WebGIS. Dette kan udover rensning til den givne renseklasse opfyldes ved 
opsamling, afskæring eller nedsivning. Af WebGIS fremgår de oplande, hvor 
foranstaltningerne indgår i baseline, samt hvilke oplande der udpeges med denne 
plan, dvs. hvor der er tale om supplerende foranstaltninger.” 

 
Naturstyrelsen har med retningslinjens pkt. b ikke haft til hensigt at ”ramme” de ejendomme, 
hvor kommunerne har meddelt påbudt, og der allerede er etableret forbedret 
spildevandsrensning. Retningslinjen skal virke fremadrettet. Retningslinjen pkt. b ændres 
derfor til 
 

”b. inden for de udpegede oplande findes et stort antal søer og moser, hvor det af 
tekniske grunde ikke er muligt at markere oplandet. Ejendomme, der afleder 
spildevand til sådanne søer eller moser med et areal større end 100 m2, hvor det er 
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dokumenteret, at målsætningen ikke er opfyldt, og hvor der endnu ikke er meddelt 
påbud om forbedret spildevandsrensning, er tillige omfattet af supplerende krav til 
rensning for fosfor.” 

 
14) Temperaturpåvirkninger i områder uden for en opblandingszone, hvor der sker 

udledning af kølevand, må ikke nå niveauer, der ligger uden for grænser, som sikrer, 
at værdierne for de typespecifikke biologiske kvalitetselementer kan overholdes. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
DONG Energy har en række forslag til områder, der bør udpeges som opblandingszoner i 
forhold til temperaturpåvirkning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Eventuel fastsættelse af opblandingszoner vil skulle ske i forbindelse med meddelelse af 
udledningstilladelsen for den pågældende kølevandsudledning. Det sikres herved, at 
fastsættelsen kan ske med baggrund i konkret viden om kølevandsudledningens omfang og 
opblanding i vandområdet. Høringssvaret giver således ikke anledning til ændring af 
retningslinjen. 
 
15) Vandet i vandløbene skal være så rent som muligt og have en temperatur, der sikrer, 

at de fastlagte miljømål for vandløb kan opfyldes. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Tønder Kommune foreslår at retningslinjen udgår. Sønderborg Kommune savner en definition 
af, ”hvor rent” vandet skal være. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Retningslinjens fastholdes med det formål at fastslå, at udledninger til vandløbene ikke må 
være til hindring for disses målopfyldelse. 
 
16) Direkte indvinding af overfladevand fra vandløb skal så vidt muligt undgås. Hvor 

der foretages indvinding, og hvor vandet efterfølgende udledes igen, søges længden 
af den påvirkede vandløbsstrækning begrænset mest muligt, ligesom der sikres en så 
stor og naturligt varieret vandmængde som muligt. Der kan kun i særlige tilfælde 
gives nye tilladelser til indvinding af vand fra ferske overfladevandområder. De 
særlige tilfælde er fx indvinding fra de større vandløbs nedre strækninger, gravede 
bassiner og afvandingskanaler. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Kommune finder det uklart, om indtag til dambrug skal betragtes som en ”direkte indvinding”, 
og derfor så vidt muligt skal undgås. Sønderborg Kommune savner en definition af, hvad der 
forstås ved større vandløb. Norddjurs Kommune foreslår en skærpelse af retningslinjen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ethvert vandindtag direkte fra vandløbet skal betragtes som ”direkte indvinding”.  Med 
”større vandløb” forstås vandløb af en sådan størrelse, at en evt. vandindvinding ikke vil virke 
begrænsende i forhold til mulighederne for målopfyldelse i vandløbene. 
 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 290

17) Vedligeholdelse af vandløb begrænses mest muligt og udføres kun i et sådant 
omfang, at det ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål. Hvor grødeskæring 
er nødvendig, foretages den så vidt muligt manuelt, i strømrende eller netværk, og 
altid under hensyntagen til natur og miljømæssige interesser. Omfanget og 
udførselen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af et godkendt 
vandløbsregulativ, jf. vandløbslovens bestemmelser. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs Kommune anbefaler, at det, når der tales om vedligeholdelse, præciseres, at det både 
er grødeskæring og opgravning. Tønder Kommune foreslår en alternativ formulering. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen fastholder den nuværende formulering, idet man finder udtrykket 
”vedligeholdelse af vandløb” dækkende for både grødeskæring og oprensning af vandløbene. 
I vandplanen er ”godkendt vandløbsregulativ” dog erstattet med ”vandløbsregulativ”. 
 
18) Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og bræmmer udføres, så det 

ikke forhindrer en varieret beskygning af vandløbet. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia Kommune påpeger, at der ikke er overensstemmelse mellem retningslinjen og bilag 
8, punkt 11. Tønder Kommune foreslår, at retningslinjen udgår. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har tilrettet den nævnte tekst i bilag 8, således at den er i overensstemmelse 
med retningslinjen. 
 
19) Eksisterende bevoksninger af træer og buske langs vandløb bevares så vidt muligt 

og i så stor bredde som muligt. Bevoksningerne kan dog med fordel udtyndes, hvis 
de visse steder fastholder vandløbet i uønsket stor bredde. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Kommune foreslår, at udtrykket ”i så stor bredde som muligt ” udgår af retningslinjen, 
henset til naturplanernes prioritering af lysåben natur. Tønder Kommune foreslår, at 
retningslinjen udgår. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen fastholder retningslinjen, da der er større fosfor-tilbageholdelse, hvis 
bræmmerne er bevoksede. 
 
20) Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses mest muligt, og der 

fjernes aldrig sten/grus fra bunden. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Tønder Kommune foreslår, at retningslinjen udgår. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen fastholder retningslinjen. 
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21) Hvor der forekommer dødt ved i og ved vandløb, skal dette så vidt muligt blive 

liggende. Herved sikres den størst mulige fysiske variation i og omkring vandløbene. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Tønder Kommune foreslår, at retningslinjen udgår 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen fastholder retningslinjen, idet dødt ved er en vigtig variationsskabende faktor. 
 
22) Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse af spærringer i 

vandløb. Hvor opstemninger bibeholdes, sikres passagen eksempelvis ved etablering 
af ’naturlignende stryg’ i selve vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig 
vandgennemstrømning. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Kommune foreslår, at der tilføjes: ”Hvor opstemninger bibeholdes af kulturhistoriske 
eller andre samfundsmæssige hensyn, sikres faunapassagen…”. Lemvig Kommune påpeger, 
at det bør fremgå, at der tales om menneskeskabte spærringer, mens f.eks. dæmninger fra 
bævere ikke er omfattet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har i forbindelse med den endelige vedtagelse af vandplanerne tilrettet 
retningslinjen, der nu er nr. 23, således:  
 
”Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte 
spærringer i vandløb.  Hvor opstemninger bibeholdes af fx kulturhistoriske eller andre 
samfundsmæssige hensyn, sikres passagen eksempelvis ved etablering af ’naturlignende 
stryg’ i selve vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig vandgennemstrømning.” 
 
23) Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandløbsrestaurering udføres på en 

sådan måde, at vandløbene får mulighed for at sno og flytte sig, og de forbedrende 
tiltag skal dermed understøtte den naturlige udvikling frem mod mere varierede 
fysiske forhold. Vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte vandløb, skal 
gennemføres efter vandløbslovens bestemmelser. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Kommune finder, i relation til den store indsats der skal laves i de kommende år, 
generelt behov for, at vandløbsloven og de relevante bekendtgørelser ændres, så 
sagsbehandlingen bliver mere enkel og hensigtsmæssig. Tønder Kommune foreslår, at 
retningslinjen eventuelt udgår. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Restaurering hvor vandløbet selv får mulighed for at skabe variation, vil på længere sigt give 
vandløb med stor variation, god sammenhæng med de omkringliggende arealer, og et vandløb 
der i højere grad passer sig selv. Med hensyn til revision af vandløbsloven henvises der til 
’Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og 
forskellige andre love (»Grøn Vækst«)’, hvor vandløbsrestaurering er nævnt i § 8. 
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25) Kortere rørlægninger i forbindelse med vejanlæg eller lignende bør udføres uden 

styrt og med vandløbsbunden ført ubrudt gennem rørlægningen. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Tønder Kommune foreslår, at retningslinjen udgår. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Da også korte rørlægninger kan give væsentlige brud på kontinuiteten i vandløbene, foretages 
der ikke ændringer i retningslinjen. 
 
26) Hvor der i forbindelse med restaurering, herunder genåbning, graves nyt forløb, 

søges selve tværprofilet etableret så ’naturlignende’ som muligt. Flytning af 
vandløbet kan indgå som en mulighed i forbindelse med åbning af en 
vandløbsstrækning. Det tilstræbes herved, at den hydrologiske kontakt med de 
nærmeste omgivelser bliver så naturlig som muligt, ligesom en unaturligt høj 
transport af sand og finere materiale modvirkes. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Tønder Kommune foreslår, at retningslinjen udgår. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der foretages i forbindelse med den endelige vedtagelse af vandplanerne visse præciseringer i 
retningslinjen. 
 
28) Hvor der som et led i restaurering plantes træer og buske langs vandløb, udføres 

dette så ’naturlignende’ som muligt hvad angår artsvalg og placering i forhold til 
vandkanten. Det skal samtidig sikres, at beskygningen fra planterne ikke bliver så 
stor, at brinkerne bliver ustabile, og den fysiske variation i vandløbet formindskes. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Tønder Kommune foreslår, at retningslinjen udgår. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der foretages ikke ændringer i retningslinjen. 
 
29) De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele vandløbssystemer 

under hensyntagen til de tilgrænsende ådale, og så der sikres bedst mulig 
sammenhæng mellem vandløbssystemerne og de tilgrænsende ådale. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Kommune spørger, hvad der menes med begrebet ”tilgrænsende ådal”. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturlige fysiske forhold i et vandløb indebærer naturligt en hydraulisk dynamik mellem 
vandløbene og de omkringliggende arealer. I situationer med stor nedbør indebærer 
dynamikken naturlige vandstandsstigninger og oversvømmelser af de vandløbsnære arealer 
med aflejringer af partikulært materiale og næringsstoffer til følge.  
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Hvor det er muligt, bør de fremtidige fysiske forbedringer i vandløbene foretages, så der 
opstår denne naturlige hydrauliske dynamik.  
 
Retningslinjen er i forbindelse med den endelige vedtagelse af vandplanerne justeret således:  
 
”De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele vandløbssystemer under 
hensyntagen til de tilgrænsende arealer, og så der sikres bedst mulig sammenhæng mellem 
vandløbssystemerne og de tilgrænsende arealer.” 
 
30) Reduktion af okkerbelastning bør primært foregå ved vandstandshævning og 

restaurering i de middel til stærkt okkerbelastede vandløb. Dog kan tiltag i form af 
okkersøer anbefales ved konkrete punktkilder. For de svagt okkerbelastede vandløb 
bør tilstanden forbedres ved ændret vandløbsvedligeholdelse. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Tønder Kommune anbefaler en præcisering af retningslinjen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Retningslinjen er i forbindelse med den endelige vedtagelse af vandplanerne præciseret 
således:  
 
”Reduktion af okkerbelastning bør primært foregå ved vandstandshævning og restaurering i 
de middel til stærkt okkerbelastede vandløb. Dog kan tiltag i form af okkersøer benyttes ved 
konkrete punktkilder. For de svagt okkerbelastede vandløb bør tilstanden forbedres ved 
ændret vandløbsvedligeholdelse.” 
  
33) Mindre søer, der ikke indgår specifikt i vandplanen, reguleres gennem sektor-

lovgivningen (naturbeskyttelseslov, vandløbslov, miljøbeskyttelseslov mm.). For alle 
søer gælder det, at de skal opnå god økologisk tilstand. Det gælder dog ikke for 
regnvandsbassiner, spulefelter og lignende tekniske anlæg. Ved risiko for manglende 
målopfyldelse vil der typisk være behov for at nedbringe tilførslen af næringsstoffer. 
Ud over indsats over for bl.a. spildevand og regnbetingede udledninger kan der være 
behov for at reducere tilførsel af næringsstoffer fra omgivende arealer. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle- og Fredericia Kommune anfører, at lovgivningen ikke rummer mulighed for krav om 
forbedret spildevandsrensning, når tilstanden ikke kendes. Favrskov Kommune anfører, at 
kommunerne mangler lovhjemmel til at regulere andeopdræt og put & take-fiskeri. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen henviser til det ovenstående afsnit om vandplanens retningslinje 11. Endvidere 
fremgår det af retningslinje 5, at ”For oplande, hvor der ikke er fastlagt specifikke krav til 
reduktion af fosfortilførslen til vandområdet, skal der i den første planperiode tilstræbes en 
fortsat reduktion af den menneskeskabte fosfortilførsel fra såvel diffuse kilder som 
punktkilder”. Naturstyrelsen mener på den baggrund ikke, at der er behov for en supplerende 
ny retningslinje. Vedrørende fodring af fisk og udsatte ænder henvises i øvrigt til kapitlerne 
2.2.7, 2.6.19 og 2.12. 
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34) Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til 

badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmålet for badevand 
er, at alt badevand ved udgangen af 2015 i det mindste skal være klassificeret som 
tilfredsstillende. Det vil sige, at tilstanden foruden at opfylde kravene til god 
økologisk tilstand tillige skal opfylde badevandsbekendtgørelsens krav til den 
mikrobiologiske kvalitet. Opfyldelse af krav til badevandskvalitet er en 
grundlæggende indsats som følge af badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne 
skal vurdere de konkrete indsatser for i de kommunale handleplaner og reviderede 
spildevandsplaner. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune, Gudenåkomitéen og Viborg kommune anbefaler, at retningslinjen om 
badevand også bør omfatte risikoen for opblomstring af blågrønalger i søer. Konkret foreslår 
kommunerne, at målet for badevandssøer fastsættes ved den lave grænse for klorofylkravet til 
god økologisk tilstand. 
 
Odsherred, Furesø og Gribskov kommuner påpeger, at målopfyldelse af badevandskvalitet i 
badevandsområder ikke bør gøres afhængig af om der er opnået god økologisk tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den anvendte tilstandsparameter for økologisk tilstand i søer er klorofylkoncentrationen, som 
netop er et mål for forekomsten af planktonalger. Ved overholdelse af kravet til god økologisk 
tilstand vil der i almindelighed ikke være algeopblomstring i en sådan grad, at krav til 
badevandskvaliteten ikke kan overholdes. Dog kan der, på grund af blågrønalgers evne til at 
stige til overfladen og drive sammen i begrænsede områder, lokalt opstå så høje 
koncentrationer, at badevandskvaliteten forringes. Dette gælder også i søer med en moderat 
forekomst af blågrønalger. Selv med anvendelse af den lave grænse for klorofyl kan 
blågrønalgeansamlinger ikke med sikkerhed undgås. Der stilles derfor ikke skærpede krav til 
den økologiske tilstand i badesøer, og risiko for opblomstring af blågrønalger inddrages ikke i 
retningslinje 34. Retningslinjen omformuleres, så den ikke giver anledning til misforståelse af 
forholdet mellem badevandskvalitet og økologisk tilstand, idet ordlyden ændres til: 
 
”Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets krav 
om tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmålet for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 
2015 i det mindste skal være klassificeret som tilfredsstillende. Det vil sige, at de krav, der 
fremgår af badevandsbekendtgørelsen, skal være opfyldt.” 
 
37) Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af 

vandforsyninger må ikke være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger 
i vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper. 

a. som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af 
vandløbenes vandføring på over 5 % hhv. 10-25 % af medianminimum, hvor 
miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv. god økologisk 
tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor 
sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets 
sårbarhed i øvrigt. 
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b. i områder, der er påvirket af almene vandforsyninger, kan der for vandløb, 
hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes 
kravværdier for påvirkningen, der accepterer en større reduktion end angivet 
ovenfor, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og 
fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås. 

 
c. med hensyn til de terrestriske økosystemer skal der, forud for tilladelser til 

vandindvinding, jf. bekendtgørelsen om internationale 
naturbeskyttelsesområder mv., foretages en vurdering af, om indvindingen 
kan medføre væsentlig skade på et Natura 2000-område. Særligt naturtypen 
”tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund”, ”kilder” og ”rigkær” er 
relevante i den forbindelse. 

 
d. som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 

35 % af grundvandsdannelsen. 
 
e. i oplande, hvor vandløb er påvirket af eksisterende almene 

vandforsyningsanlæg, således at de ikke kan opfylde miljømålene, kan 
opfyldelse af vandløbenes kravværdier for medianminimumsvandføringer ske 
ved flytning af indvinding eller tilledning af vand. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Ishøj Kommune, Hvidovre Kommune, Frederiksberg Kommune og Brøndby Kommune anfører, 
at kravværdierne til indvindingens maksimale påvirkning af vandføringen i vandløbene, som er 
angivet i grundlaget for GIS-kortene, ikke tager højde for, at der for vandløb, der er påvirket af 
almene vandforsyninger, kan fastsættes kravværdier, der tillader en større reduktion end angivet 
på kortet. 
 
Vordingborg Kommune anbefaler, at vandplanen, jf. pkt. d) indeholder en fastlæggelse af 
grundvandsdannelsen i den enkelte forekomst. Ringsted Kommune finder retningslinjen i 
konflikt med §§ 20-22 i vandforsyningsloven. Guldborgsund Kommune, Rudersdal 
Kommune, Jammerbugt Kommune og Furesø Kommune, Hedensted Kommune savner en 
koordinering i forhold til prioriteringen i retningslinje 38. Samsø Kommune finder 
retningslinjen vanskelig forståelig. Slagelse Kommune spørger, om der i konsekvens heraf 
ikke kan meddeles tilladelse til indvinding fra grundvandsforekomster med ringe tilstand og 
påpeger desuden, at det bør præciseres, at den angivne udnyttelsesgrad kan overskrides. 
Svendborg Kommune og Odense Kommune er betænkelige ved en evt. kompenserende 
udpumpning af grundvand til vandløb. Vandsamarbejde Sjælland er uenig i pkt. a) og 
b). Halsnæs Kommune er uenig i, at højest 35 % af grundvandsdannelsen må indvindes. 
Vandrådet i Skanderborg Kommune spørger, hvilken myndighed der afgør om retningslinjen 
kan fraviges. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Påvirkningsgrader i retningslinjen danner baggrunden for kravværdierne til 
medianminimumsvandføringerne, der udgør de konkrete krav, der som udgangspunkt skal 
opfyldes ved meddelelse af indvindingstilladelser. Gis-kortene med indvindingens påvirkning 
er udelukkende illustrative for de kravværdier, der fremgår af tabel 5A i det tekniske 
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baggrundsnotat. Ved udarbejdelse af kravværdier er der taget højde for, at 
påvirkningsgraderne kan overskrides i konkrete områder. 
 
Tabel 2.3.12 indeholder den årlige indvindings andel af grundvandsdannelsen i procent. 
Retningslinjen vurderes at være i tråd med vandforsyningslovens § 2, stk. 1. Kommunerne 
administrerer efter retningslinjerne og vælger, hvilke virkemidler der skal anvendes ved 
opfyldelse af miljømålene. 
 
Retningslinjen vurderes ikke at være modstrid med retningslinjen om prioritering af 
grundvandsressourcen, da førstnævnte hensigtsmæssigt bør efterleves, mens sidstnævnte i 
yderste tilfælde kan bringes i anvendelse for at sikre befolkningens drikkevandsforsyning. Det 
skal påpeges, at vandbalanceprocenten på 35 bruges som udgangspunkt ved beregningen af 
vandbalance. 
  
38) I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for 

vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske 
naturtyper, bør der som udgangspunkt prioriteres således: 

 
a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og 

institutioner 
 
b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb 

samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske 
naturtyper i overensstemmelse med vandplanens målsætninger 

 
c. andre formål, der omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, 

vanding i jordbrugserhvervene og væksthuse, vanding af golfbaner og andre 
vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt 
virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en 
samfundsmæssig helhedsvurdering. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Lolland Kommune og Køge Kommune finder, at anvendelsen af grundvandsressourcen til 
erhvervsformål bør prioriteres sideordnet med vand til naturen. Silkeborg Kommune, Randers 
Kommune, Viborg Kommune og Svendborg Kommune er enig i vandplanens prioritering. 
Næstved Kommune ønsker en præcisering af ”befolkningens almindelige vandforsyning”. 
Samsø Kommune, Vandrådet i Skanderborg Kommune og Vandsamarbejde Sjælland ønsker 
en uddybning af retningslinjen. Slagelse Kommune opfatter retningslinjen således, at 
markvandingstilladelser fra grundvandsforekomster, der er vurderet ”ringe”, ikke kan fornys. 
Kerteminde Kommune finder det med prioriteringen vanskeligt at imødekomme ønsker om 
indvinding til erhverv. Landbrug & Fødevarer mener at indvinding til vandforbrugende 
fødevareindustrier bør prioriteres på linje med almen vandforsyning.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanernes miljømål for grundvand fastsætter, at vandindvinding ikke må være til hinder 
for, at tilknyttet overfladevand og natur kan overholde de fastsatte miljømål. Prioriteringen af 
grundvandsressourcen i retningslinjen er udtryk for en vægtning af befolkningens forsyning 
med tilstrækkeligt rent drikkevand, under hensyntagen til, at vandløb, søer og sårbar natur 
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ikke lider skade som følge af vandindvindingen. Det er i den sammenhæng væsentligt, som 
det også fastslås af arbejdsgruppen om vandindvinding i Hovedstadsregionen, at opfyldelse af 
målsætninger i vandløb ikke alene skal opnås gennem flytning/neddrosling af kildepladser, 
men at man kan tage alternative virkemidler i anvendelse; f.eks. anlæg til udpumpning i 
vandløb. 
 
Med hensyn til prioriteringen af vandforsyninger, hvortil der stilles krav om 
drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. bkg. om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg, er retningslinjen, som konsekvens af indkomne høringssvar i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af vandplanerne, justeret således, at disse 
vandforsyninger sidestilles med drikkevandsforsyninger. Den ændrede retningslinje fremgår 
herunder (justering fremhævet med kursiv). Derved prioriteres vandforsyning til 
virksomheder som fremstiller f.eks. fødevarer og medicin på linje med 
drikkevandsforsyninger. 
 
”I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for 
vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske 
naturtyper, bør der som udgangspunkt prioriteres således:  
 

a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og 
institutioner, samt andre vandindvindinger hvortil der stilles krav om 
drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
 

b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb samt 
vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i 
overensstemmelse med vandplanens målsætninger 
 

c. andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig 
kontrol, og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i 
jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, 
vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding 
og køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, 
prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering.” 
 

 
39) Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune- og lokalplanlagte 

erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der 
kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af 
forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke 
udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt 
indenfor indvindingsoplande til almene vandværker. Særligt grundvandstruende 
aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med 
krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt 
grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre 
virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile 
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forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og 
olieprodukter. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Nyborg Kommune, Silkeborg Kommune, Vejle Kommune, Langeland Kommune, Randers 
Kommune, Gudenåkomitéen og Samsø Kommune efterspørger en præcisering af hvilke 
virksomhedstyper og aktiviteter, der opfattes som grundvandstruende. Favrskov Kommune 
finder retningslinjen i modstrid med olietankbekendtgørelsen, samt anbefaler, at det fremgår, 
at alene større virksomheder er omfattet. Kerteminde Kommune finder det uklart, om 
retningslinjen også omfatter indvindingsoplande uden for OSD. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Med det formål at tilvejebringe et klarere grundlag for kommunernes administration, pågår et 
udredningsarbejde i Naturstyrelsen om mulighederne for byudvikling i Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Herunder vil man 
netop se på, om det er muligt at afgrænse f.eks. bestemte virksomheder som særligt 
grundvandstruende ved byudvikling. 
 
40) Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 

vandværker uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til 
byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, 
at byudviklingen ikke indebærer en risiko for forurening af grundvandet. Ved 
byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til 
almene vandværker uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners 
retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Køge Kommune, Solrød Kommune, Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Lolland 
Kommune, Billund Kommune og Roskilde Kommune anfører, at OSD så vidt muligt skal 
friholdes for byudvikling, hvilket vanskeliggøres i situationer, hvor hovedparten af 
kommunen er OSD udpeget. Det anføres, at kommune- og lokalplaner jf. planloven ikke kan 
indeholde retningslinjer for grundvandsbeskyttelsen. Vejle Kommune og Lejre Kommune 
efterlyser beskrivelse af tiltag, der kan anvendes til beskyttelse af grundvandsinteressen. 
Syddjurs Kommune finder retningslinjen skrevet noget kryptisk. Mariagerfjord Kommune og 
Randers Kommune efterlyser en præcisering af ”videst muligt”. Langeland Kommune, 
Viborg Kommune, Aalborg Kommune, Hedensted Kommune og Gudenåkomitéen efterlyser 
en uddybning af retningslinjen. Frederikssund Kommune ønsker en beskyttelse af også 
fremtidige indvindingsområder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Med det formål at tilvejebringe et klarere grundlag for kommunernes administration pågår et 
udredningsarbejde i Naturstyrelsen om mulighederne for byudvikling i Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. 
 
Retningslinjen er i forbindelse med den endelige vedtagelse af vandplanerne præciseret 
således: 
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”Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til 
byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke 
er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for 
forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og 
lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.” 
 
41) Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner 

med god vandkvalitet bør som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller 
anden indvinding med krav om drikkevandskvalitet. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune foreslår, at retningslinjen evt. udgår, idet den er tilgodeset i retningslinje 
38 a, eller alternativt kun skal gælde inden for de særlige drikkevandsområder. Slagelse 
Kommune spørger, om der således ikke fra disse magasiner kan meddeles tilladelse til 
indvinding til markvanding. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det vurderes hensigtsmæssigt som udgangspunkt at prioritere drikkevandsforsyningen højst i 
de dybereliggende, velbeskyttede magasiner, hvor der er en mere terrænnær ressource til 
rådighed for erhvervsanvendelse. 
 
42) Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven inden for 

nitratfølsomme indvindingsområder skal leve op til indsatsplanen efter 
vandforsyningsloven. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven inden for 
nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, 
skal sikre, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvaskningen fra rodzonen 
overskrider 50 mg nitrat/l i efter-situationen. Afgørelser efter 
husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der 
ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand 
overholdes. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Kommune anfører, at alle grundvandsforekomster skal opnå god tilstand, og at 
vandplanens retningslinje 42 er derfor ikke i overensstemmelse med miljømålslovens 
bestemmelser. Mariagerfjord Kommune ønsker en afklaring på, om retningslinjen kan løfte 
kvaliteten af grundvandsforekomsten til ”god kemisk tilstand. Jammerbugt Kommune 
efterlyser grænseværdier også for endnu ikke kortlagte områder. Viborg Kommune ønsker en 
præcisering af retningslinjen. Samsø Kommune foreslår, at der fastlægges krav om reduktion 
til max. 50 mg/l nitrat, og at indsats i forhold til pesticider konkretiseres. 
  
Naturstyrelsens bemærkninger 
I Nitratfølsomme Indvindingsområder, hvor der ikke er udpeget indsatsområder med hensyn 
til nitrat, skal der ske en generel regulering der sikrer, at: 1) udvaskning fra rodzonen ikke 
overstiger 50 mg/l, jf. nitratdirektivet, 2) der ikke er mere end gennemsnitlig 50 mg/l nitrat i 
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en grundvandsforekomst, jf. grundvandsdirektivets kvalitetskrav og miljømålslovens 
bestemmelser.  
 
I kortlagte områder af Nitratfølsomme Indvindingsområder, hvor der er udpeget 
indsatsområder mht. nitrat og vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, skal der ske 
en målrettet indsats der nedbringer nitratudvaskning eller holder den status quo, således at 
drikkevandsinteresser knyttet til indsatsområder mht. nitrat sikres. Denne indsats er en 
grundlæggende foranstaltning, jf. vandplanens afsnit 1.3 om indsatsprogram og prioriteringer, 
rettet mod grundvandet som grundlag for vandforsyning. Indsatsen til sikring af 
drikkevandsinteresser vil dog også kunne medføre en gevinst i forhold til vandplanens 
miljømål for grundvand, f.eks. hvor højtliggende grundvandsmagasiner, der anvendes til 
drikkevandsforsyning, står i hydraulisk forbindelse med nitratfølsomme naturområder. 
 
45) I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede sediment ikke giver 

anledning til forurening af havet. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Kystdirektoratet efterlyser en tolkning i relation til fremtidige klapansøgninger. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Problemstillingen er blevet behandlet i arbejdsgruppen vedr. vandplaner og havne. 
Arbejdsgruppen under Naturstyrelsen med repræsentanter fra KL, Kystdirektoratet (KDI), 
Danske Havne, Foreningen af lystbådehavne i Danmark og Miljøstyrelsen har udarbejdet et 
arbejdspapir om ”forståelse af vandplanernes retningslinjer og redegørelse relateret til havne, 
slusefjorde og sejladsrelaterede aktiviteter”.  Arbejdspapiret konkretiserer således 
vandplanerne på en række punkter relateret til sejladsrelaterede aktiviteter, herunder 
aktiviteter i havne, drift af slusefjorde, kystbeskyttelsesaktiviteter og klapning. Arbejdspapiret 
adresserer også svar på en række af de spørgsmål, synspunkter og ønsker som rejses i 
høringssvarene relateret til havne og sejladsrelaterede aktiviteter. 
  
Problemstillingerne omkring klapning rejst af KDI er blevet behandlet i den ovennævnte 
arbejdsgruppe.  Det skal bemærkes, at vandplanretningslinje 45 om håndtering af 
klapmaterialet har hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljø (LBK nr. 929) § 26 stk. 3. 
Tilladelse til dumpning kan ske såfremt klapmaterialet vurderes at indeholde uvæsentlige 
mængder og koncentrationer af forurenende stoffer. Vandplanernes retningslinje er således en 
videreførelse af den nuværende praksis. En konkretisering af, hvad uvæsentlige mængder og 
koncentrationer nærmere omfatter, er udmøntet i gældende vejledning til loven. 
 
Indplaceringen i vandplanerne af havne og klappladser i indsatskategorierne 2 og 3 i forhold 
til indsats overfor miljøfarlige forurenende stoffer beror på den eksisterende viden om 
forekomster af kilder og belastninger. Kategori 2 er områder, der er under observation med 
henblik på at vurdere om der skal gennemføres en indsats og kategori 3 er områder, hvor der 
er grundlag for at gennemføre en indsats med henblik på at nedbringe 
forureningsbelastningen. 
 
Indsatsen vil understøtte ønsket om at begrænse forureningen ved kilden via indsatsen i de 
kommunale handleplaner med det formål samlet at nedbringe forureningen. Via 
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Naturstyrelsens tilsyn med klappladser vil der løbende blive dannet grundlag for fremadrettet 
at vurdere,, om tilstanden udvikler sig i overensstemmelse med vandplanernes målsætning.  
 
Arbejdspapiret fra arbejdsgruppen om vandplaner og havne supplerer/uddyber på en række 
områder Naturstyrelsens bemærkninger til høringssvar relateret til havne og sejladsrelaterede 
aktiviteter. Se arbejdspapiret på www.naturstyrelsen.dk. Se også kapitel 2.11.6 ”Andre kilder, 
fx sejladsrelaterede” og kapitel 3.8 ”Havne og klappladser”. 
 
46) For vandområder, hvor en sluse eller klap, fx kontrolklap eller højvandsklap, 

medfører, at vandudvekslingen mellem to tilgrænsende vandområder ikke flyder 
frit, men i større eller mindre grad styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- og 
vedligeholdelsespraksis fortsættes, med mindre andet udtrykkeligt er angivet i 
specifikke retningslinjer for de pågældende vandområder. 

 
 Tilføjelse til retningslinjen for Ringkøbing Fjord: 
 Retningslinjerne for slusedrift i Ringkøbing Fjord er, at vandudvekslingen mellem 

Ringkøbing Fjord og Vesterhavet skal reguleres, så vandstanden er i intervallet 0-25 
cm (DVR90), og så saltholdigheden er i intervallet 6-15 promille (12-15 promille i 
perioden maj – september). Retningslinjerne for vandstand skal sikre mod uønsket 
oversvømmelse af kystnære landarealer, mens retningslinjerne for saltholdighed skal 
sikre opretholdelsen af en bestand af sandmuslinger og en fortsat udbredelse af 
salttolerante bundplanter i fjorden. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Kystdirektoratet (KDI) er generelt bekymret for, at de myndighedsopgaver som KDI skal 
varetage vedr. driftmæssige forpligtigelser til sikring af slusedrift for Ringkøbing og Nissum 
Fjorde, kan og vil blive vanskeliggjort som følge af vandplanernes rammebetingelser 
udmøntet i retningslinje 46. KDI ønsker, at uklarheder i tolkningen af disse rammebetingelser 
konkretiseres. KDI gør opmærksom på, at forvaltningen af slusedriften i Ringkøbing og 
Nissum Fjorde er reguleret af anden særskilt lovgivning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Slusefjorde generelt er omfattet af vandplanernes retningslinje 46 i høringsudgaven 
(retningslinje 48 i de endelige planer). For Ringkøbing Fjord er der en specifik tilføjelse til 
retningslinjen, der regulerer saltholdigheds- og vandstandsintervaller for fjorden. Den nøjere 
regulering af vandstand gennem året i Ringkøbing Fjord, indenfor det fastsatte interval i 
retningslinjen, fastlægges fortsat af sluseudvalget. For Nissum Fjord er der i den endelige plan 
følgende tilføjelse til retningslinjen: Slusedrift for Nissum Fjord er pt. under revurdering. 
 
49) Indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne bestemmes af, om der i 

de enkelte vandområder er eller kan være problemer med opfyldelse af miljømålet 
for så vidt angår forurenende stoffer. Vandområderne er dertil inddelt i fire 
indsatskategorier, jf. kapitel 2.4. Disse er: 

1. vandområde uden problem 
2. vandområde under observation 
3. vandområde med behov for stofbestemt indsats 
4. vandområde med ukendt tilstand/belastning. 

For vandområder i alle 4 kategorier gælder: 
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Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter 
gældende regler og vejledninger ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik og med 
henblik på opfyldelse af miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelsen om 
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til 
vandløb, søer eller havet. Oversigt over oplysninger om eksisterende og planlagte 
udledninger af forurenende stoffer etableres og opdateres løbende, og 
udledningernes omfang kvantificeres. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune vurderer behov for en ikke ubetydelig indsats i kommunen i form af 
arbejdstimer til registrering m.v. Aalborg Kommune ønsker ”ved anvendelse af bedste 
tilgængelige teknik” konkretiseret. Holstebro Kommune ønsker beskrivelse af 
ansvarsfordeling mellem myndigheder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det fremgår af vandplanerne, at grundlaget for at kunne beskrive påvirkningerne af 
vandforekomster og vurdere miljøtilstanden for så vidt angår miljøfarlige forurenende stoffer 
generelt har været spinkelt. Der har derfor ikke været et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere 
om og i givet fald i hvilket omfang, der måtte være behov for nye reguleringer for at kunne 
opfylde miljømålene.  
 
Vandplanernes strategi vedrørende miljøfarlige forurenende stoffer bygger derfor i den første 
planperiode på en videreførelse af den eksisterende regulering af udledninger med hensyn til 
at kunne opfylde miljøkvalitetskrav i vandområder, hvortil udledningen sker, og på at 
forbedre vidensgrundlaget både for så vidt angår tilstanden i vandområderne og påvirkninger 
eller rettere tilførslen af miljøfarlige forurenende stoffer til konkrete vandområder.  
 
Der har i forbindelse med høring af forslag til vandplaner været nedsat en arbejdsgruppe 
herom med deltagelse fra KL, Danske Regioner og Miljøministeriet. Arbejdsgruppen har 
peget på, hvordan vidensgrundlaget kan forbedres, herunder hvordan kommunerne bør 
bidrage, bl.a. med at indsatsen i forhold til revision af udlednings- og tilslutningstilladelser 
generelt følger reglerne efter miljøbeskyttelsesloven og den generelle takt, som revurdering af 
tilladelserne skal ske i, medmindre der er konkret grundlag for at gribe ind med lovens 
påbudsbestemmelser. Et detaljeret arbejdsprogram og et forslag til, hvordan registrering og 
formidling af oplysninger til forbedring af vidensgrundlaget kan ske i praksis, vil blive 
udarbejdet efter vandplanernes offentliggørelse. 
 
For så vidt angår bedste tilgængelige teknik er det Naturstyrelsens opfattelse, at renseanlæg 
med tretrins rensning for tiden kan betragtes at være bedst tilgængelig teknik for udledninger 
af miljøfarlige forurenende stoffer, når der er tale om almindeligt belastede renseanlæg. Det er 
Naturstyrelsens erfaring, at udledninger fra disse anlæg generelt ikke giver anledning til 
overskridelser af miljøkvalitetskrav for miljøfarlige forurenende stoffer uden for 
blandingszoner i umiddelbar nærhed af udledningerne. For særligt industribelastede 
renseanlæg kan der dog være behov for at træffe særlige foranstaltninger især ved krav til 
anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i forbindelse med tilslutninger, med henblik på 
at sikre, at miljøkvalitetskrav for de tilledte stoffer fra virksomheder kan opfyldes efter 
udledningen fra renseanlægget - jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om Tilslutning af 
industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. 
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50) For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov for, at  

a) miljømyndigheden tilvejebringer viden om kilder, belastning og transportveje 
for forurenende stoffer til vandmiljøet. Det vurderes, om kilder er diffuse eller 
punktkilder 

b) miljømyndigheden sikrer, at udledninger af forurenende stoffer med 
koncentrationer, der har betydning for vandmiljøet, har udledningstilladelser og 
tilslutningstilladelser, der er tidssvarende i forhold til gældende regler. Herunder 
miljøbeskyttelseslovens § 3 om anvendelse af bedste tilgængelige teknik og 
reglerne i den gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder 
og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 

 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune vurderer umiddelbart, at kravet vil medføre behov for en ekstra indsats i 
kommunen. Aalborg Kommune ønsker ”ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik” 
konkretiseret. Holstebro Kommune ønsker en beskrivelse af ansvarsfordeling mellem 
myndigheder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Se Naturstyrelsens bemærkninger vedrørende retningslinje 49. 
 
2.13 Forslag til supplerende retningslinjer 
Havbrug 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia Kommune mener, vandplanen bør indeholde retningslinjer om havbrug, idet 
Landsplandirektivets retningslinje om havbrug nu ophæves. Guldborgsund Kommune savner 
et klarere administrationsgrundlag og retningslinjer for så vidt angår havbrug i forhold til 
vandplanerne, f. eks indeholdt regionplanen en retningslinje om den maksimale årlige 
udledning af næringsstoffer fra havbrug. Denne retningslinje er ikke overført til vandplanen. 
Fravær af regionplanernes lempede målsætning omkring havbrug vanskeliggør administration 
af bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandet, mener kommunen. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Havbrug er omfattet af retningslinje 4 i høringsudgaven af vandplanerne under betegnelsen 
”… andre erhvervsmæssige aktiviteter …” i retningslinjens afsnit 2. Da havbrug er et særligt 
erhverv placeret i kystvandet finder Naturstyrelsen, at havbrug specifikt kan nævnes i 
retningslinjen på lige fod med dambrug. Indledningen til retningslinjens afsnit 2 vil herefter 
blive: ”Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 om dambrug, havbrug og 
andre erhvervsmæssige aktiviteter …” 

I den forbindelse finder Naturstyrelsen endvidere, at placering af havbrug bør være omfattet 
af retningslinje 48 i høringsudgaven af vandplanerne således, at retningslinjens indledning 
ændres til: ”Skaldyrsopdrætsanlæg og havbrug skal som udgangspunkt placeres …” 
 
Spildevandsslam 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia Kommune mener, vandplanen kunne indeholde retningslinjer om spildevandsslam 
og andet affald til jordbrugsformål, bl.a. i forhold til fosforbelastede søer.  
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Vejle og Fredericia kommuner finder, at vandplanerne mangler at tage stilling til 
spildevandsslam og andet affald til jordbrugsformål som kilde til fosforophobning i 
fosforbelastede søer. 
 
Mariagerfjord Kommune opfordrer til, at betydningen af fosfortilførsel fra udbringning af 
spildevandsslam undersøges, og at den gældende lovgivning på området revurderes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Spildevandsslam reguleres i slambekendtgørelsen.  Formålet med denne bekendtgørelse er at 
sikre og regulere genanvendelsen af affald i landbruget for at undgå skadelige virkninger på 
miljøet. Affaldsproduktet anvendes som erstatning for et normalt anvendt gødningsprodukt, 
og en regulering af gødningsnormen vil derfor også ramme anvendelsen af affaldsprodukterne 
til gødning. 

 
Bynære recipienter 
Sammenfatning af høringssvar 
DANVA foreslår, at der fastlægges separate retningslinjer for bynære recipienter. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen finder, at der i vandplanerne alene bør gøres brug af målsætningskategorier 
svarende til de i vandrammedirektivet anvendte. Miljømål for overfladevand er omfattet af 
retningslinje 3 med tilhørende kort på WebGIS. I den forbindelse bemærkes endvidere, at en 
række retningslinjer netop relaterer sig til byers påvirkning af vandområderne.  
 
Affald til jordbrugsformål på risikoarealer 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Kommune anbefaler, at der udformes en retningslinje, der kan sikre, at affald til 
jordbrugsformål på risikoarealer i oplande til fosforbelastede søer udspredes således, at der 
maksimalt accepteres 30 kg fosfor/ha/år og ikke som et gennemsnit over 3 år.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Umiddelbart kan det være hensigtsmæssigt at begrænse belastningen til fosforbelastede søer. 
Især de søer hvor der foreslås anvendt relativt dyre virkemidler for at sikre en målopfyldelse.  
 
Udspredning af affald til jordbrugsformål reguleres imidlertid af miljølovgivningen – 
herunder slambekendtgørelsen. Vandplanens retningslinjer omfatter overordnede mål og 
midler, og kan derfor ikke ændre fastsatte generelle regler. Der udarbejdes derfor ikke en 
supplerende retningslinje om denne problemstilling. 
 
Beskyttelse af søer og moser uden afløb til målsatte vandområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Hillerød Kommune og Skanderborg Kommune foreslår, at der fastlægges retningslinjer for 
beskyttelse af søer/moser uden afløb til målsatte vandområder.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Af retningslinje 3 i høringsudgaven af vandplanerne fremgår bl.a. at "Tilstanden i vandløb, 
søer, grundvandsforekomster og kystvande skal leve op til de fastlagte miljømål, som de 
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fremgår af WebGIS. Vandområder, der ikke fremgår af WebGIS, administreres efter 
miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der ikke meddeles tilladelser og 
godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse områder opnår god tilstand."   
 
Naturstyrelsen mener på den baggrund ikke, at der er behov for en supplerende ny 
retningslinje. 
 
Alle retningslinier fra Regionplan 2005 
Sammenfatning af høringssvar 
Hjørring Kommune mener, det er muligt at få alle retningslinier fra Regionplan 2005 
indarbejdet i vandplanen, således at alle kommuner ikke er nødsaget til at lave et 
kommuneplantillæg.  
 
Lolland Kommune påpeger, at vandplanernes retningslinjer vel også gælder for andre 
myndigheders (ud over kommunerne) administration af miljølovgivningen, f.eks. ved 
miljøcentrenes klaptilladelser og miljøgodkendelser til virksomheder med direkte 
spildevandsudledning.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Alle regionplanretningslinjer vedrørende vand falder automatisk bort, når vandplanerne 
vedtages. Hvor dette eventuelt viser sig ikke at være hensigtsmæssigt, må der udarbejdes 
kommuneplantillæg.  
 
Det følger af miljømålsloven, at alle myndigheder er bundet af vandplanerne. Det er ikke 
nødvendigt at dette fremgår af en vandplanretningslinje.  
 
Fælles retningslinjer for udledning af renset spildevand til søer 
Sammenfatning af høringssvar 
Vejle Kommune foreslår, at der bør være fælles retningslinjer og dermed 
administrationspraksis for udledning af renset spildevand til søerne - uanset størrelse. 
Gudenåkomiteen anfører, at der ikke ses fastlagt en retningslinje for udledning til moser og 
søer, der er mindre end 100 m2, samt søer og moser udenfor udpegede vandområder. 
Gudenåkomiteen mener ikke, det er klart, om der kan gives tilladelse til udledning af 
husspildevand til søer og moser, eller om de kan betragtes som udledning til "stillestående 
vandområder" jf. retningslinje 6. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er allerede nu en ensartet administrativ praksis for nye udledninger til søer beskrevet i 
retningslinje 6 i forslag til vandplaner. Her står:” Al spildevandsudledning til stillestående 
vandområder skal så vidt muligt undgås.” Retningslinjen gælder for alle søer uanset størrelse.  
 
Administration af vandressourcer 
Sammenfatning af høringssvar 
Lejre Kommune, Frederikssund Kommune og Roskilde Kommune finder, at der mangler en 
retningslinje med angivelse af enhedsforbrug. Det er væsentligt, at alle kommuner 
administrerer vandressourcerne efter samme enhedsforbrug.  
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Gudenåkomitéen og Viborg Kommune anbefaler, at der opstilles ensartede og landsdækkende 
retningslinjer for administration af vandressourcer.  
 
Danmarks Naturfredningsforening finder, at Regionplan 2005 indeholder prioriteringer og 
retningslinjer for grundvandsressourcens anvendelse, som bør indarbejdes i vandplanerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Med opstilling af kravværdierne for målopfyldelse i de sjællandske vandløb er det ikke 
Naturstyrelsens vurdering, at det er påkrævet at skulle have enhedsforbrug, der er gældende 
overalt i Danmark. Under henvisning til Naturstyrelsens bemærkninger i kapitel 2.6.16.1 vil 
der være behov for et tæt kommunalt samarbejde inden for de enkelte vandløbsoplande for at 
kunne opfylde de opstillede kravværdier for vandløbene. Naturstyrelsen vurderer endvidere af 
samme grund, at der heller ikke er behov for retningslinjer for enhedsforbrug i forhold til 
indvindingens påvirkning af den langsigtede grundvandsdannelse samt dens påvirkning af 
søer og vandafhængige, terrestriske naturtyper. 
 
Vandplanernes målsætninger for vandforekomsterne og prioriteringen af grundvandets 
anvendelse i vandplanernes retningslinjer 37 og 38 i høringsudgaven  skal ligge til grund for 
administrationen af udnyttelsen af vandressourcerne i et tværgående samarbejde mellem 
kommunerne. 
 
Fastholdelse af regionplanretningslinjer for grundvand 
Sammenfatning af høringssvar 
Thisted Kommune anbefaler, at staten overvejer at lade regionplanens retningslinjer for 
grundvandsbeskyttelsen være gældende indtil næste planperiode.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Retningslinjerne 39, 40, 41 og 42 i høringsudgaven af vandplanerne er en sammenskrivning 
af regionplanernes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Andre ikke-vandrelaterede 
retningslinjer fra regionplanerne indarbejdes i kommuneplanerne. 
 
Retningslinje til modgåelse af uhygiejniske forhold mm. i vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune foreslår en supplerende retningslinje: ”Udledning af forurenende stoffer, 
herunder husspildevand, processpildevand med mere, må ikke medføre forekomst af 
bakteriebelægninger, lammehaler eller uhygiejniske forhold i vandløb”.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Mål og tilstand for vandområderne fastlægges og vurderes på baggrund af en række 
kvalitetselementer, hvoraf de væsentligste for vandløb i 1. planperiode er Dansk Vandløbs 
Fauna Indeks (DVFI). Der er derfor dette indeks, der primært anvendes ved fastsættelse af 
mål og vurdering af tilstand i vandløb. Derudover kan henvises til retningslinje 3 i 
vandplanerne. 
 
Ifølge miljøbeskyttelsesloven fører kommunerne tilsyn med udledninger af spildevand fra 
private udledere og Naturstyrelsen med udledninger fra spildevandsforsyningsselskaberne. 
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Hvis tilsynsmyndigheden vurderer at forhold ved en konkret udledning er miljømæssigt 
uforsvarlige, herunder pga.uacceptable uhygiejniske forhold, belægninger i vandløb mm., kan 
tilsynsmyndigheden påbyde forhold afhjulpet herunder med miljøbeskyttelseslovens § 30. 
 
Tilladelse til markvanding 
Sammenfatning af høringssvar 
Hillerød Kommune anbefaler, at reduceret markvanding genindføres, som et virkemiddel i 
vandplanerne, samt at der udarbejdes fælles retningslinjer for tilladelse til markvanding.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Med prioriteringen af vandressourcens anvendelse i vandplanernes retningslinje herom indgår 
meddelelser af tilladelser til markvanding som en del af opfyldelsen af 
grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand. Markvanding er derfor ikke et selvstændigt 
virkemiddel. 
 
Retningslinje om sikring af grundvandsressourcen i OD og OBD 
Sammenfatning af høringssvar 
Region Nordjylland anbefaler, at vandplanerne bør indeholde en retningslinje om, at 
grundvandsressourcen i OD og OBD skal sikres gennem en generel beskyttelse af 
grundvandet - både overfor kendte og for fremtidige forureningskilder.  
 
Samsø Kommune anbefaler, at der også bør fastlægges retningslinjer for 
grundvandsbeskyttelsen uden for OSD og indvindingsoplande.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Beskyttelsen af grundvandet i OD og områder uden for OSD og OD er omfattet af den 
generelle miljøregulering. OBD udgår som selvstændig områdeudpegning, da udpegning af 
områder med begrænsede drikkevandsinteresser ikke vurderes at være i overensstemmelse 
med miljømålsloven. 
 
Retningslinje om sikring af grundvandsressourcen i OSD 
Sammenfatning af høringssvar 
Næstved Kommune efterlyser en retningslinje der beskytter grundvandet mod nedsivning af 
spildevand i OSD-områder.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Reguleringen af nedsivning af spildevand er givet af spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 
1448 af 11/12/2007). Grundvandsinteresserne i OSD varetages via behandling af 
nedsivningstilladelser efter denne bekendtgørelse. 
 
Operationelle retningslinjer på grundvandsområdet 
Sammenfatning af høringssvar 
Limfjordsrådet efterlyser mere operationelle retningslinjer i forhold til administrationen på 
grundvandsområdet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Udmøntningen af vandplanernes retningslinjer 37 og 38 i høringsudgaven af vandplanerne 
med fastsættelse af kravværdier for opfyldelse af målsætningerne for vandressourcerne er 
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opstillet på baggrund af drøftelser med kommuner i forbindelse med den tekniske forhøring 
og vurderes at kunne benyttes operationelt af kommunerne. 
 
Retningslinje for vandindvinding på Samsø 
Sammenfatning af høringssvar 
Samsø Kommune foreslå særlige retningslinjer for administration af ansøgning om tilladelser 
til vanding på bl.a. Samsø, fordi der er knappe grundvandsressourcer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Administrationen af tilladelser i områder med knappe vandressourcer skal ske efter 
prioriteringen i vandplanernes retningslinje 38 i høringsudgaven af vandplanerne. 
 
Økologiske forbindelser 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at økologiske forbindelser indarbejdes som en del 
af vandplanernes administrationsgrundlag. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Med udsendelse af vand- og naturplaner vil der samlet set blive etableret op til 75.000 ha ny 
natur. Især vil randzoner langs alle vandløb og søer i det åbne land kunne virke for etablering 
og spredning af et mere alsidigt dyre- og planteliv. Disse arealer vil kunne virke som 
økologiske forbindelser mellem de forskellige typer af natur- og vandområder. Det vurderes at 
disse virkemidler er tilstrækkelige i første planperiode, og at der derfor ikke er behov for en 
supplerende ny retningslinje. 
 
Retningslinje for fodring af fisk og ænder 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening foreslår retningslinje for regulering af fodring af fisk og 
udsatte ænder i søer.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Af retningslinje nr. 3 fremgår bl.a., at "Tilstanden i vandløb, søer, grundvandsforekomster og 
kystvande skal leve op til de fastlagte miljømål, som de fremgår af WebGIS. Vandområder, 
der ikke fremgår af WebGIS, administreres efter miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således 
sikres, at der ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse 
områder opnår god tilstand.”  
 
Endvidere fremgår af retningslinje 5, at ”For oplande, hvor der ikke er fastlagt specifikke krav 
til reduktion af fosfortilførslen til vandområdet, skal der i den første planperiode tilstræbes en 
fortsat reduktion af den menneskeskabte fosfortilførsel fra såvel diffuse kilder som 
punktkilder”. Naturstyrelsen mener på den baggrund ikke, at der er behov for en supplerende 
ny retningslinje. Vedrørende fodring af fisk og udsatte ænder henvises i øvrigt til afs. 2.2.7, 
2.6.19 og 2.12 
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Retningslinje om tilvejebringelse af viden på ensartet niveau 
Sammenfatning af høringssvar 
Frederikssund og Herning kommuner mener, at der mangler nogle retningslinjer/krav til 
kommunerne, således at den manglende viden tilvejebringes i planperioden på et ensartet 
niveau.  
  
Naturstyrelsens bemærkning 
Vedrørende ønsket om at præcisere, hvilke MFS-data, der planlægges tilvejebragt inden næste 
planperiode, på hvilket niveau der skal tilvejebringes viden, samt klare retningslinjer herfor 
kan Naturstyrelsen henvise til tabel 2.4.1 og 2.4.2 i vandplanernes kapitel 2.4 hvoraf det 
fremgår, hvilken viden, der skal tilvejebringes i første planperiode, ligesom By- 
Landskabsstyrelsens "Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 5.0, 
december 2010", som findes på Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk) giver 
en uddybende beskrivelse af dette. 
 
I forbindelse med høring af forslag til vandplanerne blev der nedsat en arbejdsgruppe om 
vandplanens indsats for miljøfarlige forurenende stoffer. Arbejdsgruppens notat vil danne 
rammen om det fremadrettede arbejde med den konkrete gennemførelse af vandplanernes 
indsatsstrategi med hensyn til miljøfarlige forurenende stoffer. Notatet kan findes på 
Naturstyrelsens hjemmeside og det fremgår konkret heraf, at der er behov for, at der 
udarbejdes konkrete retningslinjer for håndteringen af disse indsatsprogrammer. Se i øvrigt 
kapitel 2.10.1.  
  
2.14 Vandplanens opbygning 
Der er i alt modtaget 129 høringssvar vedrørende vandplanens opbygning. De kommer fra 
følgende kommuner: Gentofte Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, 
Brøndby Kommune, Vordingborg Kommune, Odder Kommune, Frederiksberg Kommune, 
Glostrup Kommune, Silkeborg Kommune, Hjørring Kommune, Faxe Kommune, Solrød 
Kommune, Vallensbæk Kommune, Tønder Kommune, Hvidovre Kommune, Allerød 
Kommune, Haderslev Kommune, Lemvig Kommune, Roskilde Kommune, Favrskov 
Kommune, Viborg Kommune, Aalborg Kommune, Albertslund Kommune, Ballerup 
Kommune, Herlev Kommune, Københavns Kommune, Morsø Kommune, Randers 
Kommune, Kerteminde Kommune, Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Norddjurs 
Kommune og Samsø Kommune. 
 
Desuden har følgende organisationer m.v. indsendt høringssvar vedr. dette emne: Danmarks 
Naturfredningsforening, Nordjysk Landbrug, Bæredygtigt Landbrug, Danish Crown, 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Gudenåkomiteen, Limfjordsrådet, Region Nordjylland, 
Københavns Energi, NK Vand A/S, Birkerød Vandforsyning, Vandrådet i Lejre, 
Lystfiskeriforeningen for Liver Å, Brønderslev Lystfiskeriforening - samt en række private. 
 
Tilgængelighed 
Sammenfatning af høringssvar 
Gentofte Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Brøndby Kommune, 
Vordingborg Kommune, Odder Kommune, Frederiksberg Kommune, Glostrup Kommune, 
Silkeborg Kommune, Hjørring Kommune, Faxe Kommune, Solrød Kommune, Vallensbæk 
Kommune, Tønder Kommune, Hvidovre Kommune, Allerød Kommune, Haderslev 
Kommune, Lemvig Kommune, Roskilde Kommune, Favrskov Kommune, Viborg Kommune, 
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Aalborg Kommune, Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Herlev Kommune, 
Københavns Kommune, Morsø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Nordjysk 
Landbrug, Bæredygtigt Landbrug, Danish Crown, Danmarks Sportsfiskerforbund, 
Gudenåkomiteen, Limfjordsrådet, Københavns Energi, NK Vand A/S, Birkerød 
Vandforsyning, Vandrådet i Lejre, Lystfiskeriforeningen for Liver Å, Brønderslev 
Lystfiskeriforening og en række private finder, at vandplanerne er svære at overskue og 
generelt vanskeligt tilgængelige herunder også brugerfladen på de tilhørende korttemaer i 
WebGIS. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanerne er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i vandrammedirektivet 
og Miljømålsloven. Planerne skal således på mange områder leve op til en række direktiv- og 
lovmæssige forpligtelser. Naturstyrelsen er enig i, at disse bindinger visse steder kan være 
indarbejdet på bekostning af læsbarheden af planerne. Enkelte emner i planerne er endvidere 
behandlet på et niveau, der kan være vanskelig tilgængelig for ikke-fagpersoner.  
 
Naturstyrelsen har i de endelige vandplaner foretaget justeringer med henblik på at forbedre 
læsbarheden af planerne og kortbilagene. 
 
Erfaringerne fra denne første generations vandplan vil blive anvendt til at sikre en højere grad 
af overskuelighed og læsbarhed i næste generation af vandplaner, der skal udarbejdes forud 
for 2. planperiode. 
 
Forslag til justeringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Randers Kommune har foreslået, at det i tabel 2.4.6 præciseres, at ”X” betyder intern 
belastning og ikke sørestaurering. Vordingborg Kommune forslår en oversigtstabel, der viser 
de forventede resultater af de enkelte tiltag. Københavns Energi foreslår en tydeliggørelse af 
sammenhængen mellem de enkelte delelementer i vandløbsindsatsen (vandkvalitet, fysisk 
indsats og vandføring). Region Nordjylland opfordrer til, at kortbilag med områder med 
særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandværker m.m. gøres 
tilgængelige i vandplanerne. Kerteminde Kommune påpeger, at det bør fremgå af planerne, 
som det gjorde af forhøringsversionen, hvor stor en grad af målopfyldelse der opnås for de 
enkelte kystvandområder i første planperiode. Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at 
der anvendes top- eller bundtekst på sider med angivelse af, under hvilket afsnit man befinder 
sig. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har implementeret visse af de foreslåede justeringer med henblik på at øge 
læsbarheden af planerne. De øvrige forslag til justeringer indgår i det opsamlede 
erfaringsmateriale frem mod næste generation af vandplaner. 
 
Uoverensstemmelser 
Sammenfatning af høringssvar 
Lejre Kommune har påpeget, at der visse steder er uoverensstemmelser mellem vandplanens 
kortbilag og de webbaserede kortbilag på WebGIS. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Blandt andet med udgangspunkt i de indkomne høringssvar er der gennemført en yderligere 
kvalitetssikring af planerne og de tilhørende kortbilag. Der bør således i de endelige planer 
være fuld overensstemmelse mellem kortbilagene i planerne og WebGIS. 
 
Ensartethed 
Sammenfatning af høringssvar 
Odsherred Kommune finder, at planerne for de enkelte hovedvandoplande i for høj grad er 
ensrettede og harmoniserede. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Idet alle vandområder er omfattet af enslydende direktiv- og lovmæssige krav, vil 
vandplanerne hovedvandoplandene imellem komme til at fremstå meget ensartede og 
harmoniserede. 
 
Kommuneopslag 
Sammenfatning af høringssvar: 
Norddjurs Kommune, Københavns Kommune og Samsø Kommune foreslår, at der udarbejdes 
kommunespecifikke oversigter over vandplanens indsatsprogrammer.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I WebGIS er der åbnet mulighed for kommunespecifikt at downloade de enkelte korttemaer 
inden for en given kommunegrænse. Heraf fremgår således indsatsprogrammets enkelte tiltag 
på lokalt niveau. 
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3 Sammenfatninger og bemærkninger til vandløb 
 
På grund af det store antal høringssvar om vandløb er det besluttet at have dette selvstændige 
kapitel. 
 
3.1 Miljømål på vandløbsområdet 
Der er i alt modtaget 33 høringssvar vedrørende fastsættelse miljømål på vandløbsområdet. 
 
Der kommer fra følgende kommuner: Fredericia, Slagelse, Vordingborg, Syddjurs, Nordfyns, 
Silkeborg, Assens, Holbæk, Tønder, Norddjurs, Ikast-Brande, Roskilde, Aalborg, 
Fredensborg, Aarhus, Hjørring, Rebild og Aabenraa,  
 
Derudover er der modtaget høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, DN-samråd 
Fyn, Dansk Akvakultur, Landbrug og Fødevarer, Landboforeningen Syddanmark, Dansk 
Landbrug Midt-Øst, Nordsjællands Landboforening, Nordjysk Landbrug, Landboforeningen 
Centrovice, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske 
Familielandbrug, Pumpelaget Hejbækken, Holbæk Ålav samt to lodsejere fra Djursland 
Landboforening og flere private lodsejere. 
 
Omfanget af vandløb, der indgår i planerne 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia og Slagelse kommuner samt Danmarks Naturfredningsforening bemærker, at det 
langt fra er alle vandløb, der er særskilt målsat i vandplanerne. Således påpeger Danmarks 
Naturfredningsforening, at kun 1/3 af de vandløb, der ses på kortblade 1:25.000 er særskilt 
målsat, og at der ikke er angivet mål for vandløbene på Læsø. Danmarks 
Naturfredningsforening fremhæver i den forbindelse, at alle vandløb i henhold til 
Vandrammedirektivet skal målsættes særskilt. 
 
Vordingborg Kommune noterer sig, at der var en forskel i, hvor detaljeret amterne gik til 
værks, da de målsatte vandløbene. Af denne årsag er der i dag forholdsvist mange målsatte 
vandløb i Vordingborg Kommune i forhold til andre kommuner (f.eks. i Vestsjælland). 
Kommunen opfordrer til, at staten harmoniserer dette forhold på landsplan.  
 
Næstved og Tønder kommuner foreslår, at der frem mod næste vandplan foretages en 
harmonisering af hvilke vandløb, der skal indgå i vandplanen. Danmarks 
Naturfredningsforening ved DN Bornholm mener i samme forbindelse, at vandplanerne bør 
omfatte flere vandløb.  
 
Rebild Kommune konstaterer, at der er et stort antal vandløb og søer som ikke er målsat i 
udkast til vandplan. Alligevel er disse vandløb og søer omfattet af vandplanens krav om 
mindst god økologisk tilstand / godt økologisk potentiale. Hvorledes afgøres det hvilke 
vandløb, der er almindelige vandløb og søer, og derved skal leve op til mindst god økologisk 
tilstand, og hvilke vandløb og søer der er stærkt modificerede, og dermed skal leve op til godt 
økologisk potentiale. 
 
Dansk Akvakultur bemærker, at vandløbsstrækninger med høj økologisk kvalitet ikke er 
foreneligt med vandløb, hvor der er dambrugsdrift samt øvrige aktiviteter med påvirkninger. 
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Der bør således ikke være vandløbstrækninger med ”høj økologisk kvalitet” i vandløb, hvor 
der er dambrug. 
 
En lodsejer anfører, at et C-målsat vandløb, der er kategoriseret som kunstigt, bør udgå af 
planen, da naturværdien findes for lille. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De vandløb, der indgår i vandplanerne er de vandløb, der har et opland større end 10 km2 samt 
vandløbene der har høj naturværdi eller allerede har opnået god økologisk tilstand vurderet på 
baggrund af faunaklassen (DVFI). Vandløbets naturværdi er primært vurderet ud fra 
målsætningerne af vandløbene i regionplanerne. For disse vandløb foreligger der det 
nødvendige grundlag for planlægningen på baggrund af den viden, der er indsamlet gennem 
mange års overvågning. Det vurderes, at dette grundlag i stor udstrækning er dækkende for de 
vandområder, der indeholder biologisk potentiale og værdier, der er vigtigt at beskytte 
gennem vandplanlægningen. Naturstyrelsen er opmærksom på, at der udover disse vandløb, 
findes et stort antal mindre vandløb, der ofte er etableret i forbindelse afvandingsformål, og 
som ikke er specifikt målsat i vandplanerne. 
 
Det fremgår dog af planernes retningslinjer, at vandområder, der ikke er særskilt målsat, 
administreres efter miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der ikke meddeles 
tilladelser og godkendelser, der måtte være til hindrer for, at disse områder opnår god tilstand.  
Vandområderne er som tidligere beskyttet gennem den generelle miljølovgivning i forhold til 
vandområdernes baggrundstilstand. 
 
De tidligere C-målsatte vandløb fra amternes regionplaner har generelt en begrænset natur- og 
miljøværdi.  
 
Forholdet mellem regionplanernes målsætninger og miljømålene i vandplanerne 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs, Nordfyns, Silkeborg, Assens og Holbæk kommuner og Danmarks 
Naturfredningsforening nævner, at de finder det uheldigt, at en række vandløb, der tidligere 
var målsat ”A-Særligt naturvidenskabeligt interesseområde” i regionplanerne, ikke er målsat 
til høj økologisk tilstand, men i stedet til god økologisk tilstand, svarende til 
basismålsætningerne i regionplanerne.  
 
DN-samråd Fyn vurderer, at god økologisk tilstand ikke er tilstrækkeligt til at sikre gunstig 
bevaringsstatus for den tykskallede malermusling, og at artens udbredelsesområde derfor bør 
målsættes høj økologisk tilstand. 
 
Tønder Kommune, Norddjurs Kommune, Ikast-Brande Kommune, Roskilde Kommune, 
Aalborg Kommune, Fredensborg Kommune, Landboforeningen Syddanmark, Dansk 
Landbrug Midt-Øst, Nordsjællands Landboforening, Nordjysk Landbrug, Landboforeningen 
Centrovice, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske 
Familielandbrug, Pumpelaget Hejbækken samt flere private lodsejere har afgivet høringssvar 
mod at gennemføre en indsats over for de fysiske forhold i vandløb med et meget dårligt 
fysisk potentiale. Det drejer sig om vandløb, som i regionplanerne typisk har været C-målsatte 
vandløb (f.eks. pumpekanaler) og/eller sommerudtørrende vandløb og/eller vandløb, der 
menes at være kunstige, stærkt modificerede eller af blødbundstypen, selvom staten ikke har 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 314

udpeget dem som sådanne. Argumenterne er, at det anses for meget vanskeligt eller umuligt at 
opnå faunaklasse 5 i disse vandløb pga. af de fysiske forhold (det lille fald, den bløde bund 
eller sommerudtørringen), og at det i givet fald vil være uforholdsmæssigt dyrt, pga. tab af 
god landbrugsjord og/eller oversvømmelser af bebyggelser. 
 
Aarhus Kommune og to lodsejere fra Djursland Landboforening finder det uforholdsmæssigt 
dyrt, at der er doseret en indsats i nogle sommerudtørrende vandløb. En lodsejer anfører, at 
det vil være vanskeligt at opnå faunaklasse 5 i vandløb, der tørrer ud om sommeren, og 
vedkommende anbefaler at kategorisere disse vandløb som kunstige. 
 
Endelig nævner Aarhus Kommune, at nogle vandløb er målsat i vandplanerne, på trods af, at 
de modtager spildevand/overfladevand og nærmere udgør dele af spildevandsystemet. Det 
foreslås, at sådanne vandløb nedklassificeres til tekniske anlæg, eller man udskyder en evt. 
indsats til denne nedklassificering er foretaget. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
En række vandløb, der er målsat med en skærpet målsætning (A-målsætning) i amternes 
regionplaner bl.a. på grund af forekomsten af arter og naturtyper, der typisk er omfattet af 
Habitatdirektivet, er målsat til god økologisk tilstand i vandplanerne. Som udgangspunkt har 
Naturstyrelsen vurderet, at god økologisk tilstand er tilstrækkeligt til at sikre gunstig 
bevaringsstatus for de pågældende arter og naturtyper. En nærmere vurdering vil blive 
foretaget, når kriterierne for gunstig bevaringsstatus endeligt er fastlagt. 
 
Efter der er foretaget en harmonisering af hvilke vandløb der er med i vandplanen, vurderes 
det at de forholdsvis store vandløb eller vandløb med høj naturværdi vil kunne leve op til en 
faunaklasse 5. Der er foretaget en vurdering af om konkrete vandløb skal tages ud af 
vandplanen på grund af lokale forhold. 
 
Indsatser over for vandløb, der allerede nu opfylder god økologisk tilstand 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune og Silkeborg Kommune ønsker, at vandplanerne giver mulighed for at 
kunne prioritere en indsats i vandløb, hvor der allerede i dag er målopfyldelse, idet nogle af 
disse vil have potentiale til at opnå en endnu bedre miljøtilstand.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er, jf. vandrammedirektivet, som udgangspunkt forpligtet til at sikre god 
økologisk tilstand i vandløbene. Naturstyrelsens fokus er derfor at forbedre forholdene i de 
vandløb, hvor tilstanden er ringere end god tilstand. 
 
Fastsættelse af lave faunaklassemål 
Sammenfatning af høringssvar 
Holbæk Ålav undrer sig over, at der ikke findes faunaklassemål under værdien 4. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Alle åbne vandløb i Danmark vurderes at kunne opnå en faunaklasse 4, hvis vandet ikke er 
påvirket af spildevand eller anden forurening.  
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Udpegning af blødbundsvandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug og Fødevare samt flere kommuner anfører, at omfanget af udpegningen af 
blødbundsvandløb ikke afspejler den reelle andel af vandløbene, der som følge af naturgivne 
forhold har et ringe fysisk potentiale.  
 
Hjørring Kommune påpeger, at vandløbstypen, blødbundsvandløb, ikke er tilstrækkeligt 
tydeligt defineret i vandplanerne.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at flere vandløb med blød bund, som ikke er typologiseret som 
blødbundsvandløb, vil få vanskeligt ved at kunne opnå en faunaklasse 5. 
 
Roskilde Kommune fremfører, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke har en 
fyldestgørende registrering over hvilke vandløbsstrækninger, der falder ind under kategorien 
”blødbundstype”. Kommunen vil derfor opfordre til, at der åbnes mulighed for, at der 
fremover kan undtages strækninger i tilfælde af, at det kan dokumenteres, at strækningen er 
en blødbundstype. Begrundelsen er dels erkendelsen af, at kommunen p.t. ikke har 
fyldestgørende oplysninger om alle vandløbene, og dels vil det ikke være 
omkostningseffektivt at forsøge at få et blødbundsvandløb til god økologisk kvalitet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen finder, at definitionen af blødbundsvandløb er tilstrækkelig klar og tilpas 
rummelig i forhold til mulighederne inden for vandrammedirektivet. Der henvises til 
retningslinjer for indsatsprogrammer, der fremgår af www.naturstyrelsen.dk. 
 
På baggrund af høringssvar har Naturstyrelsen foretaget en konkret vurdering af de 
vandløbsstrækninger, hvor målsætningen ønskes justeret og foretaget de nødvendige 
justeringer af udpegningen. 
 
Frem til den næste vandplanperiode vil Naturstyrelsen revurdere udpegningen af vandløb til 
de forskellige kategorier og typer – herunder blødbundstypen. 
 
3.2 Datagrundlag og fagligt grundlag 
Der er i alt modtaget 66 høringssvar vedr. datagrundlaget, der ligger til grund for 
vandplanerne, for så vidt angår vandløb. De kommer fra Zoologisk museum, Østfyns Museer 
og følgende kommuner: Fredericia, Ærø, Svendborg, Vejle, Mariagerfjord, Skanderborg, 
Sønderborg, Guldborgsund, Rebild, Næstved, Rudersdal, Jammerbugt, Ikast-Brande, Aalborg, 
Slagelse, Kolding, Morsø, Tønder, Herning og Ringkøbing-Skjern.  
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Landbrug & 
Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening v/DN Bornholm, v/DN samråd Fyn, v/DN 
samråd Nordjylland, v/DN Viborg, v/DN Favrskov og v/DN Skanderborg, Danmarks 
Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Lystfiskeriforeningen for 
Liver Å, Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording 
Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, Dansk Landbrug Midt- Østjylland, 
Nordjysk Landbrug, Limfjordsrådet, Landboforeningen Gefion, Sjællandske Familiebrug, 
Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Patriotisk Selskab og Bæredygtigt Landbrug og Dansk 
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Aquakultur. Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 23 enkeltpersoner, og 
disse høringssvar er behandlet i de lokale høringsnotater.  
 
3.2.1.1 Datagrundlaget – for gamle data 
Der er i alt modtaget 24 høringssvar vedr. datagrundlaget for gamle data. De kommer fra 
Fredericia, Ærø, Svendborg, Vejle, Mariagerfjord, Sønderborg, Rudersdal, Jammerbugt, 
Ikast-Brande, Aalborg, Kolding Thisted, Silkeborg, Vallensbæk, Frederikshavn, Haderslev, 
Albertslund og Morsø kommuner samt Ferskvandfiskeriforeningen og Danmarks 
Naturfredningsforening ved DN Bornholm, ved DN Viborg, ved DN Nordjylland, 
Vandløbslauget GST og Landboforeningen Centrovice, som mener, at datagrundlaget i 
planerne er forældet, og derfor bør opdateres med nyere data. Flere af kommunerne foreslår, 
at kommunernes egne, nyere undersøgelser af DVFI og Fysisk Indeks også bør inddrages i 
planerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vedrørende planernes datagrundlag er forslag til vandplaner udarbejdet på baggrund af data 
fra perioden 2003-2007(2008), og hvor der ikke har foreligget data i denne periode, er ældre 
data tilbage til 1998 inddraget. Naturstyrelsen har foretaget en opdatering af datagrundlaget på 
vandløbsområdet, hvor data frem til og med 2010 inddrages. Det drejer sig både om data 
indsamlet af Naturstyrelsen og kommunerne. Planerne er således baseret på de nyeste 
tilgængelige data, hvor de findes, og kun i de tilfælde, hvor nye data ikke findes, er ældre data 
inddraget. 
 
Fremadrettet er det nationale overvågningsprogram i perioden 2011-2015 tilrettelagt, så der 
tilvejebringes et nyt datagrundlag, hvor tilstanden i dag er ukendt eller baseret på ældre data. 
Kommunerne kan derudover iværksætte supplerende overvågning eksempelvis for yderligere 
dokumentation af effekten af iværksatte tiltag. Kommunerne skal i den forbindelse sikre sig, 
at overvågningen sker i henhold til eksisterende tekniske anvisninger, samt at de 
kvalitetssikrede data bliver tilgængelige i de statslige databaser (MiljøPortalen). Sådanne data 
vil herefter indgå i fremtidige tilstandsvurderinger bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af 
kommende vandplaner.   

 
3.2.1.2 Overvågningsprogrammets betydning  
Der er i alt modtaget 14 høringssvar overvågningsprogrammet, der bl.a. skal dokumentere 
effekterne af vandplanerne, samt fremskaffe viden til kommende vandplaner. De kommer fra 
følgende kommuner: Ringsted, Lyngby-Taarbæk, Haderslev, Struer, Ikast-Brande, Aalborg, 
Gribskov og Morsø samt Limfjordsrådet. Desuden har følgende organisationer indsendt 
høringssvar vedr. dette emne: Danmarks Naturfredningsforening v/DN Samråd Fyn, 
Danmarks Naturfredningsforening v/DN Samråd Nordjylland, Danmarks 
Naturfredningsforening v/DN Samråd Kalundborg, Danmarks Naturfredningsforening v/DN 
Viborg, Venstre i Jammerbugt Kommune, Vandcenter Syd samt Rådgivningscentret Heden 
og Fjorden.   
 
Sammenfatning af høringssvar 
Ringsted og Gribskov kommuner mener ikke, det fremgår tydeligt af vandplanerne, hvem og 
hvordan data til kvalificering af indsatsen til næste planperiode skal indsamles, og Aalborg 
Kommune antager i samme forbindelse, at det er Miljøministeriet, der skal tilvejebringe den 
manglende viden om vandløbenes tilstand og/eller indsatsbehov. 
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Lyngby-Taarbæk, Haderslev, Struer, Ikast-Brande, Aalborg og Morsø kommuner finder det 
nødvendigt, at staten etablerer et overvågningsprogram. Flere understreger, at det er vigtigt, at 
der gennemføres et overvågningsprogram, der kan medvirke til at sikre, at indsatserne sker de 
rigtige steder og i den rette udstrækning, og som kan dokumentere virkningerne af 
indsatserne.  
 
Det bekymrer flere af kommunerne samt Limfjordsrådet, at antallet af stationer i det nye 
overvågningsprogram er reduceret i forhold til tidligere programmer. Disse mener også, at 
fastlæggelse af de årlige oprationelle stationer i NOVANA-programmet bør ske i samråd med 
de enkelte kommuner.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I henhold til miljømålslovens § 22 er det Miljøministeriets ansvar at overvåge vandmiljøets 
tilstand. Dette sker i regi af NOVANA 2011-2015 programmet, der er målrettet efter at skabe 
et overblik over natur- og miljøtilstanden i Danmark samt kunne bringe viden til udarbejdelse 
af kommende vand- og Natura 2000-planer, herunder at kunne vurdere effekterne af de første 
vand- og Natura 2000-planer.  
 
Naturstyrelsen vurderer, at gennemførelsen af overvågningsprogrammet frem mod næste 
vandplan giver et dækkende billede af vandområdernes tilstand og udvikling, herunder hvor 
der i dag er ukendt tilstand. 
 
Dette udelukker dog ikke, at kommunerne af egen vilje iværksætter supplerende 
overvågningsprogram til eksempelvis dokumentation af effekten af iværksatte tiltag. Hvis 
kommunerne i den forbindelse sikrer sig, at overvågningen sker i henhold til eksisterende 
tekniske anvisninger, samt at de kvalitetssikrede data bliver tilgængelige i de statslige 
databaser (MiljøPortalen), vil disse data indgå i fremtidige tilstandsvurderinger bl.a. i 
forbindelse med udarbejdelse af kommende vandplaner.   
 
Udvælgelsen af operationelle stationer i NOVANA-programmet forventes i de kommende år 
at ville ske i samråd med kommunerne, ligesom tilfældet var i 2010 for stationerne i 2011. 
 
3.2.1.3 Kortgrundlaget  
Der henvises til kapitel 2.3.2. 
 
3.2.1.4 Betydningen af klimaændringerne  
Der henvises til kapitel 2.3.5.  
 
3.2.1.5 Betydning af dræn  
Der henvises til kapitlerne 2.6.6 og 2.6.7.  

 
3.2.1.6 Metodevalg 
Landbrug & Fødevarer anfører, at der er tvivl om kvaliteten af de anvendte faunadata efter 
Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI), og at vandets indhold af BI5 bør indgå i 
tilstandsvurderingen. Organisationen mener, at problemer med tilførslen af organisk stof i 
vandløbene skal løses, før der sker en ændring af vedligeholdelsen.  
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DN Samråd Nordjylland konstaterer, at DVFI-systemet kun anvendes i en amputeret udgave 
og dermed ikke er i overensstemmelse med den vejledning i biologisk bedømmelse af 
vandløbskvalitet nr. 5 1998, der ligger til grund for systemet. Det er en integreret del af det 
gældende danske vandløbsvurderingssystem, DVFI, at der som led i målfastsættelsen skal ske 
fastsættelse af såvel den optimale faunaklasse som af målsætningsklassen. DN finder det 
derfor besynderligt, at vandplanerne helt har forladt det hidtidige målsætningssystem som 
blev anbefalet af staten ved fastsættelse af målsætning i regionplanerne. Derfor mener DN’s 
Samråd ikke, at DVFI - systemet lever op til vandrammedirektivets definitioner af økologisk 
kvalitet for bentisk invertebratfauna. 
 
Roskilde og Lejre kommuner stiller spørgsmålstegn ved anvendelsen af de fysiske forhold 
udtrykt på grundlag af modelberegninger som kvalitetselement. Lejre Kommune fremhæver, 
at anvendelsen af modelberegning til beregning af vandløbenes fysiske kvalitet har en 
svaghed, fordi modelberegning af dansk fysisk indeks af flere uafhængige årsager medfører 
en overestimering eller opkvalificering af vandløbenes fysiske tilstand, og at indekset er 
midtsøgende, sådan at tilstanden dårlig eller høj kun sjældent nås. Kommunen anfører dog i 
den sammenhæng, at der i vurderingen af de fastsatte miljømål indgår et kendskab til 
vandløbenes biologiske forhold, hvilket naturligvis kvalificerer vurderingen. 
 
Hjørring, Aabenraa og Hillerød kommuner finder, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt 
at nå miljømålet til 2015, da der kan være noget træghed i faunaens indvandring til de 
pågældende vandløbsstrækninger efter en bedring i vandkvaliteten. 
 
Hjørring, Aabenraa og Langeland kommuner gør opmærksom på vigtigheden af de 
måleparametre, som opstilles som kvalitetsmål. Miljømålet for vandløb er kun baseret på 
sammensætningen af smådyr – defineret ud fra et faunaindeks (DVFI). Faunaindekset siger 
meget om tilstanden i mange vandløb, men bør ikke stå alene. Kommunerne foreslår, at 
fysiske forhold og fisk inddrages som måleparametre. 
 
Desuden mener Ærø, Svendborg, og Guldborgsund kommuner, Danmarks 
Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening samt en borger at 
tilstandsvurderingen skal baseres på flere kvalitetselementer end smådyrene.  
 
Zoologisk Museum ved Københavns Universitet har været med til at udarbejde et Fiskeatlas 
over udbredelsen af vore ferskvandsfisk og undrer sig over, at dette ikke er blevet inddraget i 
udarbejdelsen af vandplanerne, som flere steder er baseret på forældede oplysninger, og i 
mange tilfælde mangler oplysninger om fiskebestanden. 
 
Gudenåcentralen nævner konkret, at man finder det uheldigt, at man ikke i lighed med 
vandkvalitet har defineret kravene til god økologisk tilstand hvad angår kontinuitet. 
 
Hjørring Kommune anfører, at der i vandplanen ikke er taget stilling til, hvordan 
vandløbsstrækninger, der er påvirket af indtrængende saltvand fra Skagerrak skal opfylde 
målsætningen om en DVFI 5. 
 
Tønder kommune mener ikke, at Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) kan anvendes i 
pumpekanaler, skelgrøfter, bevandingskanaler og andre langsomt flydende vandløb. 
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Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening og 
Familielandbruget VEST-Jylland mener ikke, det er acceptabelt at de nuværende faunaklasser 
i vandplanen er gennemsnitsvurderinger af flere års målinger, da enhver stigning i faunaklasse 
udvandes således, da man ved gennemsnitsberegninger også altid runder nedad. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanerne er på vandløbsområdet i dag baseret på vandløbsbedømmer ud fra dyrelivet 
(DVFI), da dette kvalitetselement er interkalibreret i EU. 
  
Angående den rejste tvivl om kvaliteten af de anvendte DVFI vurderinger, er disse i 
vandplanerne anvendt på tilsvarende vis som ved tidligere vurderinger af vandløbenes 
miljøtilstand. Faunaprøver er således et udtryk for den samlede påvirkning af vandløbet – 
herunder af organisk stof – over en længere periode frem mod prøvetagningstidspunktet. 
Indholdet af BI5 indgår som vejledende støtteparameter for de biologiske parametre, jf. bilag 8 
i høringsudgaven af vandplanerne (bilag 7 i de endelige planer).   
 
Begreberne målsætningsklasse og optimal faunaklasse anvendes ikke direkte i vandplanerne. 
Målsætningsklassen er indholdsmæssigt det samme som kravet til faunaklassen. Den optimale 
faunaklasse kan sidestilles med referencetilstanden. 
 
Med hensyn til anvendelsen af de fysiske forhold som støtteparametre til vurdering af 
indsatsbehovet er der anvendt Dansk Fysisk Indeks (DFI). Hvor DFI ikke har foreligget, er 
der i mange tilfælde anvendt modelberegninger af de fysiske forhold, idet 
modelberegningerne er vurderet at give et rimeligt præcist estimat, som har den fordel at det 
ikke er en punktmåling, men en beregning der tager hensyn til at forholdene i vandløbet er 
forskellige hen gennem vandløbet. Fremadrettet mod næste vandplan vil der så vidt muligt 
alene blive anvendt DFI i forbindelse med vurderingen af de fysiske forhold. 
 
Der kan i nogle få vandløb være en biologisk forsinkelse i smådyrenes indvandring til 
vandløb, men det vurderes dog ikke at forhindre opnåelse af målene i 2015. 
 
Faunaklassen anvendes som primært metode til vurdering af tilstand og miljømål for vandløb, 
men de fysiske forhold indgår som en støtteparameter i vurderingen af eventuelle 
påvirkninger, og relevante virkemidler til miljøforbedringer. Naturstyrelsen arbejder på, at 
fisk (og vandplanter) også vil indgå som kvalitetselement i vurderingen af målopfyldelse i 
næste planperiode. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke et tilstrækkeligt godt grundlag 
for at inddrage fiskebestande i arbejdet med vandløbsmålsætningerne. 
 
Frem mod næste vandplan vil Naturstyrelsen undersøge muligheden for at anvende data fra 
Zoologisk Museums Fiskeatlas. 

 
Ved vurdering af kravene til sikring af kontinuitet har Naturstyrelsen anvendt kriterier for 
vandføring og udformning af faunapassagerne i form af fald m.v., jf. bilag 8 i i 
høringsudgaven af vandplanerne (bilag 7 i de endelige planer). 
 
Naturstyrelsen har undladt at benytte sig af faunabedømmelser på stationer, der er påvirket af 
indtrængende saltvand, da DVFI-systemet ikke er velegnet på disse lokaliteter. 
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Med hensyn til anvendelsen af DVFI i langsomt flydende vandløb finder Naturstyrelsen at 
DVFI kan anvendes som måleparameter i de naturlige vandløb, som ikke er stærkt fysisk 
modificerede. I kunstige og stærkt modificerede vandløb forlænges fristen for at opfylde 
miljømålet begrundet i manglende viden til at kunne vurdere den nødvendige indsats for at 
kunne opnå målopfyldelse  
 
I særlige tilfælde er DVFI-metoden ikke anvendelig til beskrivelse af miljøtilstanden i nogle 
vandløb, som f.eks. saltvandspåvirkede vandløb, stillestående kanalagtige vandløb og 
lignende. Der fastsættes i disse særlige tilfælde ikke et krav til DFVI på de pågældende 
vandløbsstrækninger. 
 
I det omfang at data er til rådighed, har Naturstyrelsen valgt at anvende tidsserier til at 
beskrive tilstanden i vandløb. Herved sikres at tilstandsbeskrivelsen i videst muligt omfang 
tager højde for eventuelle naturlige svingninger. Tilstanden på en given strækning vurderes 
således, at hvis der er flere bedømmelser over 5 års perioden, vurderes tilstanden ud fra 
flertallet (tyngden) af data. Hvor der er ligeværdighed, anvendes den laveste tilstand. 
”Tyngden af data” skal i den forbindelse forstås som medianen rundet ned til nærmeste hele 
tal. Der henvises i øvrigt til bilag 9,”Vejledning i vurdering af tilstand og fastlæggelse af mål 
for vandløb” i Naturstyrelsens "Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer". 
 
3.3 Påvirkninger 
Okker  
Der henvises til kapitel 2.10.2. 

 
Fysiske forhold  
Der henvises til kapitlerne 3.1., Miljømål og 3.4, Virkemidler og indsatsprogram. 
 
3.4 Virkemidler og indsatsprogram 
Der er modtaget i alt 46 generelle høringssvar vedrørende indsatsprogrammet for så vidt angår 
vandløb. Høringssvarene kommer fra Zoologisk Museum ved Københavns Universitet, 
Aalborg Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Mariagerfjord Kommune, Fredericia 
Kommune, Odder Kommune, Silkeborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, 
Frederikshavn Kommune, Ringsted Kommune, Haderslev Kommune, Næstved Kommune, 
Slagelse Kommune, Randers Kommune og Herlev Kommune.  
 
Desuden har en række foreninger afgivet høringssvar om indsatsprogrammet for vandløb: KL, 
Landbrug & Fødevarer, Holstebro-Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-
Bording Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, Landboforeningen Limfjord, 
Nordjysk Landbrug, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og 
Sjællandske Familielandbrug, Sønderjysk Landboforening, Patriotisk Selskab, Nordjysk 
Lystfiskeriforening, Vejle Spildevand, Venstre i Jammerbugt Kommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), De Jydske 
Kultørvfabrikker A/S, Danmarks Sportsfiskerforbund område 7, Dansk Botanisk Forening, 
Østfyns Museer, Vandløbslaug for Konge Å, Hjortvad Å, Gram Å, Gels Å, Brede Å, Vid Å 
samt Østvendte vandløb nord for Aabenraa v. Kristian R. Poulsen. Endeligt er der modtaget 
høringssvar vedrørende dette emne fra 14 enkeltpersoner. 
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Sammenfatning af høringssvar 
Så godt som alle høringssvar anfører, at indsatsen bør baseres på nyeste data. Derudover 
grupperer synspunkterne sig i seks overordnede emner: 

- konsekvenser og konsekvensanalyser af foreslået indsats 
- omkostningseffektivitet og økonomi 
- indsatsens omfang 
- særlige problemstillinger 
- alternative virkemidler 
- processen 

 
Synspunkter vedrørende konsekvenser og konsekvensanalyser af foreslået indsats  
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer, Landboforeningen Limfjorden, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug, Venstre i Jammerbugt Kommune 
og en række enkeltpersoner påpeger alle, at der mangler en analyse af konsekvenserne af 
afvanding ved ændret vedligeholdelse, restaurering, åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af 
spærringer, og at det foreslåede indsatsprogram får store konsekvenser for landbruget, da de 
fysiske tiltag vil ændre på vandafledningsevnen og påvirke de tilliggende arealer. Dansk 
Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug og 4 
enkeltpersoner gør generelt indsigelse mod enhver indsats, der betyder, at vandstand og 
vandafledning forringes. 
 
Dansk Botanisk Forening savner en samlet konsekvensvurdering af vandløbsindsatsens 
betydning for al hydrologisk relevant natur i oplandet, herunder opstrøms beliggende vældkær 
i vandløbsoplandet.  
 
En lodsejer gør gældende, at en frilægning af et rørlagt vandløb øger udvaskningen af 
næringsstoffer fra nye opgravninger - brinker - snoninger osv., i et omfang som de færreste 
forestiller sig, mens en anden mener, at der mangler viden om effekten af indsatsen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Se bemærkninger under ”Vandløbsrestaurering” (kapitel 3.4.1), ”Ændret 
vandløbsvedligeholdelse” (kapitel 3.4.2), ”Fjernelse af spærringer” (kapitel 3.4.3) og ”Åbning 
af rørlagte vandløb” (kapitel 3.4.4) vedr. analyser af vandløbsindsatsens konsekvenser på 
afvanding. 
 
Indsatsprogrammet i vandplanerne er koordineret med Natura 2000 planerne således, at 
væsentlige naturinteresser i Natura 2000 områderne ikke påvirkes af eventuelt øget vandstand 
som følge af indsatser i vandløbene. I forbindelse med udførelse af de konkrete projekter skal 
der foretages en vurdering af konsekvenserne for følsomme naturområder i nærheden af 
vandløbene. Der udarbejdes et konsekvenskort over de arealer, der påvirkes at eventuel øget 
vandstand som følge af ændret vedligeholdelse. Dette kort vil også kunne anvendes i 
forbindelse med denne vurdering.  
 
Naturstyrelsen vurderer, at frilægningen af rørlagte vandløb ikke øger stoftransporten, eller at 
dette kun er tilfældet i en meget begrænset periode i forbindelse med selve genåbningen. 
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Synspunkter vedrørende omkostningseffektivitet og økonomi 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer (L&F) gør gældende, at den foreslåede indsats tilsidesætter ønsker og 
krav om proportionalitet mellem indsats og opnåede forbedringer. L&F mener, at dette i høj 
grad skyldes fravær af arealmæssige, økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvensvurderinger, der burde have været gennemført, inden udkastene til vandplaner 
blev færdiggjort og sendt i høring. 
 
Odder Kommune, Holstebro-Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording 
Landboforening, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske 
Familielandbrug mener, at der bør fokuseres på den indsats, der giver mest miljø for pengene, 
og at der således kun bør iværksættes indsatser, hvor datakvaliteten og sammenhængen 
mellem indsats og resultat er høj nok til at retfærdiggøre investeringer og eventuelle gener. 
Næsten 2.700 lodsejere har indsendt høringssvar vedrørende forhold på egen matrikel, og 
hovedparten af disse høringssvar handler om, at vandløbsindsatserne findes uforholdsmæssigt 
dyre. 
 
Biologisk Forening Nordvestjylland mener, at man får mest miljø for pengene ved i særlig 
grad at rette indsatsen mod randområderne til vandløbenes øvre ende. 
 
Vejle Spildevand påpeger at i områder, hvor der kræves indsats i forhold til punktkilder, bør 
der også investeres i at forbedre de fysiske forhold i vandløb, hvor det er nødvendigt. 
Indsatserne over for regnbetingede udledninger er meget omkostningstunge, så det bør 
overvejes, om det er samfundsøkonomisk rimeligt, at det i vandplanerne som hovedregel er 
indsatserne over for regnbetingede udledninger, der skal udføres først, udelukkende fordi 
disse indsatser brugerfinansieres. Vejle Spildevand anbefaler endvidere, at det i hvert tilfælde 
bør vurderes konkret, hvilken indsats der vil gavne vandløbet mest – uden at skele til hvordan 
indsatsen skal finansieres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanerne beskriver den indsats, som er nødvendig, for at vandområderne i 2015 opnår en 
god økologisk tilstand. Virkemidlerne er valgt og prioriteret således, at det samlede 
indsatsprogram bliver mest muligt omkostningseffektivt og samtidig sørger for målopfyldelse. 
 
Naturstyrelsen giver Biologisk Forening Nordvestjylland ret i, at indsatser i vandløbenes øvre 
dele har den fordel, at det også giver en effekt i vandløbene nedstrøms. Der er dog også behov 
for vandløbsindsatser nedstrøms i vandløbene, da det er nødvendigt for opfyldelse af målene 
på disse strækninger. 
 
Vandplanerne indeholder indsatser overfor punktkilder, herunder regnbetingede udledninger, 
hvis udledningen er årsag til eller væsentligt medvirkende årsag til manglende målopfyldelse. 
 
Synspunkter vedrørende indsatsens omfang 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer understreger, at der kun bør iværksættes indsats i vandløb, hvor der er 
et tilstrækkeligt kendskab til 1) de eksisterende forhold og nuværende tilstand, 2) de relevante 
tiltag, der kan anvendes på en omkostningseffektiv måde, og 3) et præcist og fyldestgørende 
data- og vidensgrundlag, så samtlige effekter kan forudsiges, og indsatsen tilpasses herefter.  
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Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
mener, at der ikke bør laves indsats på små delstrækninger med ukendt eller lav faunaklasse 
(DVFI 1-3), da det er tvivlsomt, om indsatserne vil resultere i god økologisk tilstand.  
 
Slagelse Kommune bemærker, at indsatsen bør indeholde flere tiltag til fysiske forbedringer, 
og at staten sagtens kan stille krav til spildevandsindsats og fysisk indsats samtidigt. 
 
Frederikshavn Kommune, Randers Kommune og to af Danmarks Naturfredningsforenings 
lokale afdelinger, DN Kolding og DN Kalundborg finder at indsatsen er utilstrækkelig til at 
nå miljømålene. DN Kalundborg og DN Sønderborg finder, at indsatsen ikke realiserer 
vandområdernes faktiske potentiale, mens DN Vejle finder indsatsen minimal. I tråd hermed 
bemærker Danmarks Naturfredningsforening om Vandplan 2.4 Køge Bugt, at man finder det 
bemærkelsesværdigt, at vandløbsindsatsen er så begrænset i et opland med så store velkendte 
udfordringer og så markant dårlige tilstande i hovedparten af vandløbene. 
 
DN, DN Samråd Nordjylland, DN Viborg og DN Struer ønsker indsats fra 2012 overfor alle 
vandløb. Det gælder umiddelbart ændret vedligeholdelse, påbud overfor spildevand fra spredt 
bebyggelse, randzoner samt en massiv undersøgelsesindsats for at fastlægge deres nuværende 
tilstand med henblik på indsats, om ikke i 2012 så i 2015. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I relation til Landbrug & Fødevarers synspunkter kan Naturstyrelsen bemærke, at 
datagrundlaget er opdateret til 2010-niveau i de endelige planer. Data er tilvejebragt via den 
nationale og regionale overvågning, og er således tilvejebragt løbende i den nævnte periode. 
Selv om visse data i sagens natur vil være ældre end andre, er det Naturstyrelsens vurdering, 
at data afspejler den nuværende tilstand. Der iværksættes således kun en indsats de steder, 
hvor Naturstyrelsen vurderer, at tilstanden ikke opfylder målsætningen.  
 
Vandplanens virkemidler er valgt og prioriteret således, at det samlede indsatsprogram bliver 
mest muligt omkostningseffektivt, samtidig med at der sikres målopfyldelse.  
 
Hvad angår at kunne forudsige effekterne af indsatsen, altså egentlige konsekvensvurderinger 
henvises i denne sammenhæng til bemærkninger under ”Vandløbsrestaurering” (kapitel 
3.4.1), ”Ændret vandløbsvedligeholdelse” (kapitel 3.4.2), ”Fjernelse af spærringer” (kapitel 
3.4.3) og ”Åbning af rørlagte vandløb” (kapitel 3.4.4) vedr. analyser af vandløbsindsatsens 
konsekvenser på afvanding.  
 
I relation til synspunktet fra Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og 
Sjællandske Familielandbrug vedrørende indsatsniveauet på strækninger med en ukendt eller 
lav faunaklasse kan Naturstyrelsen bemærke, at der ikke foretages indsatser over for de 
fysiske forhold, hvis der er ukendt tilstand. Hvis tilstanden i vandløbende er dårlig og 
faunaklassen dermed er meget lav, vil der være behov for en indsats for at opnå god økologisk 
tilstand.  
 
Synspunktet - at staten godt kan stille krav til spildevandsindsats og fysisk indsats samtidigt -  
er en respons på det forhold, at Naturstyrelsen har valgt i vandløb med lavt naturindhold at 
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vente med tiltag over for de fysiske forhold i vandløb, hvor spildevandspåvirkning fra spredt 
bebyggelse er hovedårsagen til manglende opfyldelse af målsætningen.  
 
I de vandløb med lavt naturindhold, hvor hovedårsagen til manglende målopfyldelse er 
påvirkning med spildevand fra spredt bebyggelse, afventes effekten af denne indsats inden en 
eventuel indsats for at forbedre de fysiske forhold. Når spildevandsrensningen er gennemført 
kan den nødvendige indsats for forbedring af de fysiske forhold vurderes. 
 
Synspunkter vedr. prioriteringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer (L&F), Frederikshavn Kommune, Aalborg Kommune, 
Vesthimmerlands Kommune, Randers Kommune, Norddjurs Kommune, Silkeborg 
Kommune, Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), Lystfiskerforeningen 
for Frederikshavn og Omegn - har afgivet høringssvar der vedrører en prioritering af 
indsatsen. 
 
I relation til indsatsen i forbindelse med genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger ønsker 
L&F, at der i forbindelse med åbning af rørlagte strækninger skal ske en overordnet 
prioritering af indsatsen, så der tages fuldt hensyn til proportionaliteten mellem indsats og 
omkostninger. I modsætning hertil bemærker Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg 
i relation til Vandplan 1.5 Randers Fjord, at åbning af rørlagte strækninger skal have høj 
prioritet desuagtet, at disse strækninger skærer eventuelle marker i omdrift, da vandløbenes 
kontinuitet er af afgørende betydning i det samlede arbejde for indfrielse af kravene i 
vandrammedirektivet. 
 
L&F, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske 
Familielandbrug finder det afgørende, at der redegøres for vandløbenes vandkvalitet, og at 
indsatsen lægges i spildevandsrensning, og ikke i fysiske tiltag, hvis vandkvaliteten ikke er 
tilfredsstillende. Holstebro-Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording 
Landboforening og Familielandbruget VEST-Jylland mener i overensstemmelse hermed, at 
der ikke bør igangsættes fysiske forbedringer i vandløb i de landområder, hvor der er påtænkt 
spildevandsrensning i det åbne land før end effekten af disse er klar. Viser effekten heraf sig 
tilstrækkelig, skal der ikke igangsættes anden indsats. 
 
I en række af de kommunale høringssvar gives udtryk for ønsket om at kunne prioritere i den 
rækkefølge indsatsen gennemføres. Frederikshavn Kommune, Aalborg Kommune, 
Vesthimmerlands Kommune og Randers Kommune ønsker således at kunne prioritere i 
rækkefølgen af vandløbsrestaureringer og/eller spærringssaneringer. Vesthimmerlands 
Kommune mener, at prioriteringen med fordel kan foregå i regi af VOS’erne (de kommunalt 
nedsatte VandOplandsStyregrupper), mens både Assens og Faaborg-Midtfyns kommuner 
mener, at staten bør udstikke retningslinjer for prioriteringen, såfremt det måtte blive aktuelt 
at foretage en sådan. Randers Kommune finder, at indsatsen i forhold til at fjerne spærringer i 
vandløbene bør prioriteres og afvejes i forhold til resultat og økonomi. 
 
Norddjurs Kommune og Silkeborg Kommune ønsker, at vandplanerne giver mulighed for at 
kunne prioritere en indsats i vandløb, hvor der allerede i dag er målopfyldelse, idet nogle af 
disse vil have potentiale til at opnå en endnu bedre miljøtilstand. Omvendt ønsker man at 
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kunne nedprioritere indsatsen i visse vandløb, som vurderes aldrig vil kunne opnå en god 
miljøtilstand eller som f.eks. er sommerudtørrende, okkerpåvirkede, stærkt regulerede og 
omgivet af landbrugsjord i omdrift. 
 
Frederikshavn Kommune ønsker på baggrund af egne undersøgelser at kunne nedprioritere 
indsatsen i de vandløb, hvor kommunen mener, at der i dag er målopfyldelse. 
 
Frederikshavn Kommune og to foreninger, Biologisk Forening Nordvestjylland (BFN) og 
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn (LFO) kommer med specifikke 
anvisninger til, hvordan de mener indsatsen bør prioriteres. BFN mener, at den forbedrende 
indsats i særlig grad bør rettes mod randområderne til vandløbenes øvre dele, da det vil give 
mest for pengene og også vil gavne vandløbene nedstrøms. Frederikshavn Kommune og LFO 
mener, at man generelt skal fjerne spærringer med start nederst i vandløbene, så der åbnes op 
til gydepladserne i den øvre del af vandsystemerne. LFO mener endvidere, at forbedringer i 
og omkring vandløbene bør begyndes øverst i vandløbene og nedefter inkl. forekommende 
forureninger af vandløbene fra tilbageværende renseanlæg ved mindre bysamfund og fra 
spredt bebyggelse. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
En række høringssvar indeholder synspunkter vedrørende en prioritering af indsatsen.  
 
Naturstyrelsen har nedjusteret indsatsen i forhold til genåbning af de rørlagte 
vandløbsstrækninger således, at der på landsplan i alt skal genåbnes ca. 200 km. Udpegningen 
er målrettet de vandløb, hvor Naturstyrelsen på baggrund af bedst tilgængelig viden, har 
vurderet, at der opnås størst mulig miljømæssig effekt under samtidig hensyntagen til øvrige 
interesser. 
 
På vandløbsstrækninger med lavt naturindhold, hvor der er stillet krav om forbedret rensning 
af spildevand fra spredt bebyggelse, er eventuel indsats i forhold til ændret 
vandløbsvedligeholdelse og/eller restaurering i vandplanerne udskudt. Indsatsen afventer 
effekten af en forbedret spildevandsrensning før det vurderes, hvorvidt der også er brug for at 
ændre vandløbsvedligeholdelsen og/eller foretage en vandløbsrestaurering for at kunne 
opfylde miljømålene. I okkerbelastede vandløb vil der dog fortsat stilles krav om ændret 
vedligeholdelse, da dette er et virkemiddel i forhold til reduktion af okkerbelastningen. 
 
Til ønsket om at kunne prioritere indsatser i vandløb, hvor der allerede i dag er målopfyldelse 
skal Naturstyrelsen bemærke, at vandplanerne er udarbejdet efter bestemmelserne i 
miljømålsloven, som lovmæssigt implementerer EU’s vandrammedirektiv. Vandplanen skal 
ifølge lovgivningen sikre at bl.a. vandløb i udgangspunktet opfylder miljømålet ”god tilstand” 
inden udgangen af 2015, og at tilstanden ikke forringes i forhold til den nuværende. Disse 
principper er anvendt ved fastlæggelse af målsætningen i vandplanerne.  
 
Miljøministeriet fastsætter de overordnede kriterier for prioritering af indsatserne. Inden for 
disse rammer vil det være op til de enkelte kommuner, at prioritere hvilke indsatser, der søges 
gennemført før andre. 
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Synspunkter vedrørende særlige problemstillinger 
Sammenfatning af høringssvar 
Herlev Kommune mener, at der i vandplanen mangler virkemidler, der kan sikre 
målopfyldelse for stærkt fysisk modificerede byvandløb, som de tre vandløb, Kagså, Sømose 
Å og Harrestrup Å. 
 
Holstebro-Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening og 
Familielandbruget VEST-Jylland bemærker, at der ikke findes en tydelig sammenhæng 
mellem f.eks. vandløbsvedligeholdelse og Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI), hvilket giver 
en urimelig usikkerhed omkring indsatsbehovet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I denne vandplanperiode stilles der ikke krav til de fysiske forhold i de stærkt modificerede 
vandløb, men vandet skal være rent, og hertil er der mulighed for at bruge en række 
virkemidler fra virkemiddelkataloget. Naturstyrelsen har fastsat retningslinjer for udarbejdelse 
af vandplanernes indsatsprogram – ”Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer – 
version 5.0”. Retningslinjerne suppleres af bilag, hvoraf bilag 9, ”Vejledning i vurdering af 
tilstand og fastsættelse af mål for vandløb, og Vejledning vedrørende vandindvindingens 
påvirkning af vandløb”, er relevant i forhold til påvisningen af en sammenhæng mellem 
vandløbsvedligeholdelse og Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI).  
 
Ændret vandløbsvedligeholdelse anvendes i vandplanlægningen som det mest 
omkostningseffektive virkemiddel til forbedring af vandløbenes fysiske forhold. 
 
Synspunkter vedrørende processen 
Sammenfatning af høringssvar 
Mariagerfjord, Randers, Varde, Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Morsø, Odder, Tønder, 
Næstved, Vesthimmerlands, Middelfart, Nordfyns, Odense, Assens, Frederikssund, Lejre, 
Hørsholm og Roskilde kommuner finder, at det vil være meget vanskeligt indenfor 
tidsrammen i den første planperiode at nå de foreslåede tiltag.  
 
Odder Kommune mener, at det bliver svært at nå frem til en frivillig aftale om virkemidlerne, 
hvorfor det vil være svært at nå miljømålet inden 2015. Vesthimmerlands Kommune påpeger, 
at der vil gå flere år, inden faunaen indvandrer, hvorfor miljømålet kan blive vanskeligt at nå 
inden 2015. Morsø og Vordingborg kommuner finder at opgaven med udarbejdelse af nye 
vandløbsregulativer/gennemførelsen af restaureringsprojekter er meget stor. Tønder 
Kommune skønner, at alene sagsgangen ved de nødvendige vandløbsretlige behandlinger af 
bl.a. ændret vedligeholdelse vil betyde, at der tidligst kan tages fat på realiseringen "i marken" 
engang i 2014, medmindre lovgivningen ændres, kommunerne får tilført betydelige 
mandskabsressourcer samt der er de fornødne midler til kompensationer. 
 
Slagelse Kommune ønsker at kunne udpege længere strækninger til ændret vedligeholdelse og 
restaurering, og at de kommunale handleplaner så kan beskrive de enkelte tiltag på hele 
strækningen. På den måde finder kommunen, at der opnås mere sammenhæng i arbejdet for 
god økologisk tilstand. 
 
KL anfører, at de grundlæggende styringsparametre i vandløbsindsatsen er finansiering og 
virkemidler. Imidlertid må der også påregnes anvendt megen tid på lodejerdialog. Der er i 
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lovgivningen indbygget flere klagemuligheder for lodsejere, såfremt vandløbsmyndigheden 
ønsker at sætte et tiltag i værk. Sammenholdes dette med at planerne er forsinkede, kan det 
ifølge KL derfor allerede nu konluderes, at planernes samlede vandløbsindsats under de 
nuværende rammevilkår ikke vil være muligt at gennemføre i planperioden.  
 
Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
ønsker sikkerhed for, at der først igangsættes indsatser, når disse er prioriteret og finansieret 
fra statens side. Desuden ønsker man sikret, at der ikke kan igangsættes nogen former for 
indsats uden forudgående dialog med de berørte lodsejere. Det understreges, at en bærende 
forudsætning for at der kan sættes målrettet, miljø- og omkostningseffektivt ind er, at der 
lokalt sker en aktiv borgerinddragelse. Der skal være fokus på frivillige og fleksible 
virkemidler, med muligheder for at de lokale lodsejere kan medvirke i den konkrete udvikling 
af de optimale og intelligente løsninger både på oplands- og bedriftsniveau. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
På baggrund af høringssvarene er foretaget en justering og prioritering af vandløbsindsatsen 
indenfor den økonomiske ramme, der er afsat. Det forventes, at den justerede indsats kan 
gennemføres indenfor planperioden. 
 
Naturstyrelsen skal bemærke, at man i vandplanerne kun har udpeget de delstrækninger, hvor 
der reelt vurderes at være et behov for forbedring af de fysiske forhold. En udpegning af 
længere vandløbsstrækninger end disse vil således omfatte delstrækninger, hvor der i dag 
enten vurderes at være målopfyldelse, eller hvor de fysiske forhold vurderes at være 
tilfredsstillende. 
 
Der er i den tidligere regerings Grøn Vækst afsat midler til kompensation for driftstab på 
arealer, der måtte blive påvirket af ændret vedligeholdelse, frilægning af rørlagte vandløb, 
vandløbsrestaurering og fjernelse af spærringer. Den enkelte lodsejer er sikret 
kompensation/erstatning for deres tab, der skyldes en indsats som følge af vandplanerne. Før 
indsatsen kan gennemføres, skal konsekvenserne, herunder kompensation/erstatninger til 
lodsejere være afklarede. De enkelte kommuner skal på baggrund af vandplanen for området 
foretage en konkret vurdering af, hvilke af de udvalgte strækninger, der konkret skal ske en 
indsats på og omfanget heraf.  
 
Inddragelse af offentligheden, herunder berørte lodsejere følger vandløbslovens gældende 
bestemmelser om høring, indsigelser, godkendelse og klagemuligheder. Der henvises i øvrigt 
til bemærkningerne under ”Vandløbsrestaurering” (kapitel 3.4.1), ”Ændret 
vandløbsvedligeholdelse” (kapitel 3.4.2), ”Fjernelse af spærringer” (kapitel 3.4.3) og ”Åbning 
af rørlagte vandløb” (kapitel 3.4.4) vedrørende analyser af vandløbsindsatsens konsekvenser 
på afvanding. 
 
3.4.1 Vandløbsrestaurering 
Der er i alt modtaget 121 høringssvar vedr. vandløbsrestaurering, der skal anvendes som 
virkemiddel til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. De kommer fra følgende statslige 
myndigheder og kommuner: Kulturarvsstyrelsen og Assens, Varde, Mariagerfjord, 
Langeland, Vejle, Ringsted, Guldborgsund, Norddjurs, Holbæk, Morsø, Fredericia, 
Vordingborg, Odder, Kalundborg, Hjørring, Frederikshavn, Odsherred, Rebild, Rudersdal, 
Vesthimmerlands, Aalborg, Holstebro, Slagelse, Ringkøbing-Skjern Kommuner.  
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Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Landbrug & 
Fødevarer, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Nordsjællands Landboforening, Brønderslev 
Lystfiskeriforening, Viborg Sportsfiskerforening, Hobro Sportsfiskerforening, Hadsund 
Sportsfiskerforening, Morud Lystfiskerforening, Lystfiskeriforeningen for Liver Å, 
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Odsherreds Landboforening og Samsø 
Landboforening. Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 71 enkeltpersoner. 
Enkeltpersonernes høringssvar er håndteret i de lokale høringsnotater. 
 
Hævet vandstand kan give problemer 
Sammenfatning af høringssvar 
Kulturarvsstyrelsen påpeger en række problemer omkring vandløbsrestaurering med deraf 
følgende vandstandshævning og kulturhistoriske interesser. Mange fortidsminder tåler ikke 
oversvømmelser eller på anden måde hævet vandstand.   
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De enkelte kommuner skal på baggrund af de i vandplanerne udpegede vandløbsstrækninger 
for vandløbsrestaurering konkret vurdere, hvilke restaureringstiltag der er nødvendig for at 
opnå den ønskede miljøtilstand. I denne vurdering skal det sikres, at eventuelle 
kulturarvsmæssige interesser omkring den pågældende strækning tilgodeses. 
 
Sikring af gydemuligheder ved restaurering 
Sammenfatning af høringssvar 
DTU Aqua påpeger, at såfremt de fysiske forhold i vandløb forsøges forbedret ved udlægning 
af sten og grus for at sikre opfyldelse af miljømålet om en god økologisk kvalitet, anbefales 
det, at der samtidig etableres gydemuligheder for laksefisk, lampretter m.fl. ved at udlægge 
grus i en størrelse, som er velegnet til gydning, og som findes naturligt i vores upåvirkede 
vandløb med naturlige faldforhold. Det vil samtidig alt andet lige også være det bedste for 
smådyrsfaunaen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er enig med DTU Aqua i, at der ved udlægning af sten og grus for at sikre 
opfyldelse af miljømålet om en god tilstand bør anvendes grus i en størrelse og kvalitet, som 
er velegnet til gydning for bl.a. laksefisk. 
 
Effekten af virkemidler 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer og de øvrige landbrugsorganisationer anfører, at vandløbsrestaurering 
kun bør gennemføres, hvor det reelt vil have en gavnlig virkning for miljøet. Det er 
foreningens opfattelse, at der lægges op til gennemførsel af restaureringer på en del 
strækninger, hvor de grundlæggende forhold ikke er gode nok til at sikre god økologisk 
kvalitet. Restaurering vil bevirke at vandløbenes vandføringsevne forringes, hvilket vil 
medføre forringet dyrkningssikkerhed. De samlede konsekvenser skal gøres op, og der skal 
sikres de berørte lodsejere fuld erstatning for alle tab. Efter gældende regler skal der udbetales 
engangserstatning og ikke en årlig kompensation. Der bør desuden foretages en 
konsekvensvurdering af den foreslåede restaurering for de arealer, der støder op til den 
udpegede strækning. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er forudsat i den tidligere regerings Grøn Vækstaftale, at de enkelte indsatser skal ske 
omkostningseffektivt. Staten prioriterer indsatsen. 
 
Vandløbsrestaurering er omfattet af vandløbslovens bestemmelser om vandløbsrestaurering, 
hvor der skal udarbejdes konkrete projektforslag og konsekvensvurderinger, inden et projekt 
kan godkendes og dermed udføres. Enhver der lider tab i den forbindelse har ret til erstatning. 
 
 
Mulighed for at bruge andre end de foreslåede virkemidler 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening har forslag til andre virkemidler: 

1. Etablering af sandfang og tømning af disse indtil materialevandringen er væsentligt 
reduceret. Bredere dyrkningsfrie bræmmer vil med tiden reducere problemet. 

2. Udlægning af større sten i vandløbene med det formål, at meandreringen naturligt gøres 
muligt. 

3. Udlægning af grussubstrat på strækninger med høj afstrømningshastighed, så iltning af 
vandet optimeres. 

4. Udplantning af vandplanter, f.eks. brøndkarse og vandmærke, for at reducere 
materialevandringen og for at skabe skjul for vandløbenes fauna. 
 

Vejle Kommune anbefaler, at kommunen får et råderum til egentlig vandløbsrestaurering i 
stedet for ændret vedligeholdelse nedstrøms dambrug og andre punktkilder. 
 
Holbæk Kommune finder, at begrebet ”restaurering” i vandplanerne bliver opfattet bredere 
end i vandløbsloven. Der bør også være mulighed for tilskud til reguleringer af vandløb, hvor 
det vurderes at forbedre vandløbskvaliteten, f.eks. ved etablering af dobbeltprofiler, hvor der 
er ”flaskehalse”. 
 
Aalborg Kommune finder, at restaurering af vandløb bør omfatte andre tiltag end udlægning 
af sten og gydegrus, f.eks. genslyngning af vandløb, indsnævringer og genslyngning i eget 
tracé, hvor der benyttes græstørv. 
 
Assens kommune finder, at det bør undersøges om minivådområder kan være et alternativt 
virkemiddel. 
 
Norddjurs og Favrskov kommuner foreslår, at der åbnes mulighed for at etablere mindre 
sandfang på de større drænrør/rørlagte vandløb 
 
Bæredygtigt Landbrug og en borger mener, at dobbeltprofil er en god måde at sikre god 
vandløbsøkologi og vandafledningsevne. 
 
Sønderjysk Landboforening fremhæver konkrete forslag af virkemidler, samt forslag om 
valgfrihed heraf i samarbejde med kommunale myndigheder 

- Dobbelt profil i vandløb nedstrøms byer 
- Forsinkelsesbassiner ved byer og lign. fra befæstede arealer 
- Okkersøer i mindre vandløb 
- Sandfang evt. kombineret med gydegrusbanker 
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- Skyggegivende beplantning. 
- Brinkstabilisering ved urimelige voldsomme sandbanker. 

 
Brønderslev Lystfiskeriforening anbefaler, at man bruger sandfang som et overordnet 
virkemiddel. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at det sikres, at der ikke tilføres sand 
til vandløbet ved at grøfter, dræn mm. ledes til 10 m bræmmen og ikke direkte i åen. Der skal 
indføres et netværk af sandfang i vandløbene. Sand er en af de største årsager til at 
vandløbene i Ringkøbing-Skjern kommune ikke lever op til målsætningerne. Med tiden vil 10 
meters bræmmer kunne afhjælpe dette problem, men indtil da vil et netværk af sandfang være 
en god og billig løsning. 
 
Landbrug & Fødevarer bemærker at få strategisk placerede sandfang kan fjerne store mængder 
partikler og fosfor. Der er en udpræget, men ubegrundet, skepsis ved at anvende sandfang, 
men faktum er at korte strækninger med sandfang ingen negativ virkning vil have på 
vandløbenes kvalitet. Tværtimod vil der fjernes partikler til gavn for vandløbsdyr, fiskeæg 
m.v. 
 
Tre borgere mener, at man bør etablere sandfang i stedet for ændret vedligeholdelse, fordi 
man med sandfang kan undgå at grave i vandløbene hvor efter vedligeholdelsen vil få 
karakter af grødeklipning. 
 
To borgere foreslår, at der i højere grad fokuseres på alternativer til restaureringen. F.eks. er 
ændringen af profil i vandløbet en mulighed, som både tilgodeser behovet for afvanding og 
sikrer vandløbets biologiske liv i tørre perioder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De enkelte kommuner skal på baggrund af de i vandplanerne udpegede vandløbsstrækninger 
for vandløbsrestaurering konkret vurdere, hvilke restaureringstiltag der er nødvendig for at 
opnå den ønskede miljøtilstand. De steder hvor virkemidlet ”Ændret 
vandløbsvedligeholdelse” er anvendt, er det Naturstyrelsens vurdering, at gode fysiske 
forhold vil kunne opnås med reduceret vedligeholdelse. Det er Naturstyrelsens vurdering, at 
der ikke er behov for større vandløbsrestaureringer, som genslyngninger, for at opfylde 
miljømålet. 
 
Mht. sandfang kan henvise til vandplanernes retningslinje herom. 
 
Vandplanernes indsatsprogram omfatter ikke anlæg af sandfang. 
 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at der ikke er behov for udplantning af vandplanter i 
vandløbene, da planterne normalt vil komme af sig selv, hvis lysforholdene tillader det. 
 
Foreslåede virkemidler ikke tilstrækkelige 
Sammenfatning af høringssvar 
Ringsted Kommune vurderer, at det bliver nødvendigt at gennemføre restaureringer for at nå 
målet i flere vandløb med meget dårlig fysisk tilstand og faunaklasse 3, der ifølge Vandplanen 
forventes at nå faunaklasse 5 alene ved spildevandsrensning.  
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Hjørring Kommune finder det vanskeligt at opnå målopfyldelse i 2015 ud fra de 
restaureringstiltag, der er angivet i vandplanen. 
 
Frederikshavn Kommune finder for en række konkrete vandløb ikke de foreslåede tiltag 
tilstrækkelige. 
 
Mariagerfjord Kommune nævner en række vandløb, hvor den planlagte indsats ikke vurderes 
at ville medføre den ønskede tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De steder hvor virkemidlet ”Ændret vandløbsvedligeholdelse” er anvendt, er det 
Naturstyrelsens vurdering, at gode fysiske forhold vil kunne opnås med reduceret 
vedligeholdelse.  
 
For at sikre omkostningseffektiv indsats i vandløb med lavt naturindhold, afventer evt. 
yderligere indsats i form af vandløbsrestaurering eller ændret vandløbsvedligeholdelse 
effekten af spildevandsrensningen.  Frem mod næste planperiode vil overvågningen vise, om 
der er behov for supplerende indsatser i denne type vandløb. 
 
Nødvendigt at optage private vandløb som offentlige for at gennemføre restaureringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Holbæk, Morsø, Vordingborg, Mariagerfjord, Odsherred, Guldborgsund, Vesthimmerlands, 
Helsingør og Aalborg kommuner påpeger, at det vil være nødvendigt i henhold til 
vandløbsloven, at kommunerne optager private vandløb som kommunale, for at kunne 
gennemføre de foreslåede restaureringer. Vesthimmerlands Kommune gør gældende, at de 
ikke har til hensigt at optage private vandløb af mindre end 1 km’s længde som offentlige. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er i vandløbsloven med de ændringer, som blev gennemført med Grøn Vækst-loven (lov 
nr. 553 af 1. juni 2011), skabt hjemmel til, at vandløbsrestaurering, herunder genåbning af 
rørlagte vandløb, også kan gennemføres i private vandløb. Det er således ikke - som tidligere - 
nødvendigt nu at gennemføre en omklassifikationssag for at kunne gennemføre 
restaureringsprojekter i private vandløb. 
 
Utilstrækkelig økonomi afsat 
Sammenfatning af høringssvar 
Langeland, Kalundborg, Assens, Mariagerfjord, Hjørring, Vesthimmerlands, Aalborg, 
Slagelse og Odder kommuner mener, at de afsatte beløb til vandløbsrestaureringer er 
utilstrækkelige, og at indsatsen bør justeres, så den økonomiske ramme, der er afsat i 
planperioden, kan overholdes, og at det vil være en forudsætning for gennemførslen, at der 
kan opnås økonomisk kompensation til berørte lodsejere. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er i henhold til den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale afsat midler til gennemførelse af 
vandløbsrestaureringer. Enhver der lider tab i forbindelse med en vandløbsrestaurering har ret 
til erstatning, jf. vandløbslovens bestemmelser. Der kan derfor ikke gennemføres 
vandløbsrestaurering uden der er midler til erstatninger. På baggrund af høringssvarene er 
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foretaget en justering og prioritering af vandløbsindsatsen indenfor den økonomiske ramme, 
der er afsat. Det forventes, at den justerede indsats kan gennemføres indenfor planperioden. 
Der henvises endvidere til kapitel 2.7 om økonomi. 
 
Virkemidler ikke egnede til vandløbstypen 
Sammenfatning af høringssvar 
Flere høringssvar nævner det uhensigtsmæssige i at foretage vandløbsrestaurering i vandløb 
med ringe faldforhold og i stærkt modificerede vandløb. 
 
Norddjurs og Fredericia kommuner finder, at udlægning af sten og grus i blødbundsvandløb 
ikke er hensigtsmæssigt. I overensstemmelse hermed finder Kalundborg Kommune, 
Guldborgsund Kommune, Dansk Landbrug Midt-Østjylland og en borger, at langsomt 
flydende vandløb ikke er egnede til udlægning af gydegrus og sten. 
 
Fredericia og Ringkøbing-Skjern kommuner foreslår, at der ikke skal gennemføres fysiske 
tiltag i stærkt modificerede vandløb. 
 
Aalborg Kommune finder det uhensigtsmæssigt at anvende restaurering i C målsatte vandløb, 
hvor der er udledning af store mængder overfladevand. 
 
Patriotisk Selskab nævner en række vandløb i pumpelag, hvor de finder det er uheldigt at der i 
næste planperiode er planlagt restaurering. 
 
En borger finder, at restaurering ikke bør anvendes i vandløb, der pumpes ud i nærliggende 
vandområder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
På baggrund af de indkomne høringssvar har Naturstyrelsen justeret og prioriteret 
vandløbsindsatsen. Dette indebærer, at vandløbsrestaurering udelades i bl.a. 
blødbundsvandløb og i vandløb med lille naturværdi, herunder de vandløb, der i 
regionplanerne var C-målsatte vandløb.  
 
Stærkt modificerede vandløb er ikke omfattet af indsats for at forbedre de fysiske forhold. 
Vandløb beliggende i pumpelag er udpeget som stærkt modificerede vandløb, og der vil ikke 
skulle gennemføres fysiske tiltag i disse. 
 
Foreslåede virkemidler virker ikke efter hensigten 
Sammenfatning af høringssvar 
En borger mener, at reduceret vedligeholdelse og restaurering medfører forringet 
dyrkningssikkerhed og forringede afvandingsforhold med heraf følgende risiko for øget 
kvælstof-udvaskning og manglende målopfyldelse. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Reduceret vandløbsvedligeholdelse og restaureringer kan medføre forringet 
dyrkningssikkerhed og forringede afvandingsforhold. Der er derfor også i den tidligere 
regerings Grøn Vækst- forlig afsat midler til kompensation for de gener og erstatninger til 
dækning af evt. indkomsttab. Det er ikke Naturstyrelsens vurdering, at restaurering og 
reduceret vedligeholdelse vil give anledning til forøget kvælstof-udvaskning. 
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Hvilke faktorer der er skyld i manglende målopfyldelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Hjørring Kommune finder, at det skal specificeres, hvordan man afgør, om manglende 
målopfyldelse skyldes vedligeholdelsen, fysiske forhold, langsom responstid af 
vandløbsfaunaen som følge af zoogeografiske forhold eller organisk belastning af vandløbet 
opstrøms de udpegede strækninger. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har for alle vandløbsstrækninger, der vurderes ikke at opfylde målsætningen i 
2015, angivet, hvilke påvirkninger der vurderes at være årsag til den manglende 
målopfyldelse. Naturstyrelsens vurderinger fremgår af vandplanerne og de tilhørende tekniske 
baggrundsnotater.  
 
Naturstyrelsen har foretaget sine vurderinger på baggrund af data indhentet i forbindelse med 
det nationale overvågningsprogram suppleret med miljøovervågningen. Vurderingerne 
indebærer for en given vandløbsstrækning typisk en samlet vurdering af 
faunasammensætningen i vandløbet, de fysiske forhold, kendte kilder af spildevand og en 
viden om kloakeringsforholdene i oplandet. 
 
For at sikre omkostningseffektiv indsats i vandløb med lavt naturindhold, afventer evt. 
yderligere indsats i form af vandløbsrestaurering eller ændret vandløbsvedligeholdelse 
effekten af spildevandsrensningen. 
 
Samle indsatsen 
Sammenfatning af høringssvar 
Guldborgsund, Fredericia, Slagelse og Vordingborg kommuner foreslår, at indsatserne 
(åbning af rørlagte vandløb, restaurering og ændret vedligeholdelse) samles, så det enkelte 
vandløb eller vandløbssystem færdiggøres i én og samme indsats. Det anføres, at dette er 
mere logisk rent administrativt, men også mere forståeligt for de berørte lodsejere 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Miljøministeriet fastsætter de overordnede indsatser, mens det er op til de enkelte kommuner 
at fastsætte prioriteringen og tidsfristen for gennemførslen samt sikre synergien med andre 
projekter. 
 
Uspecificerede virkemidler 
Sammenfatning af høringssvar 
Hjørring Kommune finder, at data om restaureringstiltag i vandplanen ikke er specificeret 
nærmere, f.eks. på hvilken måde disse tiltag skal gennemføres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Restaureringstiltag i vandløb skal sikre en større fysisk variation, hvorved levevilkårene for 
smådyr forbedres. Det er kommunerne, der, som vandløbsmyndighed, på baggrund af de i 
vandplanerne udpegede vandløbsstrækninger for vandløbsrestaurering, konkret vurderer 
hvilke tiltag, der er nødvendig for at opnå den ønskede miljøtilstand. 
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Prioritering 
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg Kommune opfordrer til en ændret prioritering af, hvilke vandløbsstrækninger som 
skal restaureres i første planperiode, således at højt målsatte vandløb med dårlige fysiske 
forhold prioriteres højest. Silkeborg Kommune anbefaler, at man i forbindelse med indsats 
overfor forureningskilder, prioriterer at starte indsatsen øverst i vandløbssystemerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
På baggrund af de indkomne høringssvar har Naturstyrelsen justeret og prioriteret 
vandløbsindsatsen. Dette indebærer bl.a., at vandløbsrestaurering gennemføres i de vandløb, 
der har størst naturmæssigt potentiale, herunder de tidligere A- eller B1-målsatte vandløb. 
Kommunerne kan prioritere indsatsen i handleplanerne. 
 
3.4.2 Ændret vandløbsvedligeholdelse 
Der er i alt modtaget 254 overordnede høringssvar vedr. ændret vandløbsvedligeholdelse, der 
skal anvendes som virkemiddel til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. De kommer fra 
Kulturarvsstyrelsen og følgende kommuner: Assens, Varde, Mariagerfjord, Langeland, 
Jammerbugt, Hillerød, Høje-Taastrup, Kalundborg, Nyborg, Ærø, Hjørring, Svendborg, 
Middelfart, Thisted, Guldborgsund, Hørsholm, Morsø, Allerød, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, 
Haderslev, Helsingør, Holbæk, Holstebro, Ikast-Brande, Kerteminde, Lejre, Næstved, Odder, 
Odense, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Skive, Lemvig, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, 
Syddjurs, Tønder, Vallensbæk, Vesthimmerlands og Aalborg samt Limfjordsrådet 
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Landbrug & 
Fødevarer, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Nordsjællands Landboforening, Dansk 
Skovforening, Bæredygtigt Landbrug, Agersnap Vandløbslaug, Landvindingslaget Magleby 
Nor, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Golf Union, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, 
Grundejerforeningen Sommerhusbyen Houstrup, Gruppen ved Syv Bæk, Hadsund 
Sportsfiskerforening, Hillerslev enges pumpelag, Hobro Sportsfiskerforening, Holstebro 
Struer Landboforening. Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, 
Familielandbruget VEST-Jylland, Hunstrup Private Pumpelag, Landboforeningen Centrovice, 
Landboforeningen Gefion, LandboThy, Lodsejere langs Østerhassing grøft, Lodsejerlauget i 
Løvel Enge, Lodsejerlauget Stokkeby Nor, Allingå Lodsejerlaug, Lokalforeningsrådet, LRØ, 
Lystfiskeriforeningen for Liver Å, Nordjysk Lystfiskeriforening, Nørrekær Enge Digelaug, 
Odsherreds Landboforening, Patriotisk Selskab, Skadekær Pumpelag, Vandløbslauget for 
Landbækken, Vandløbslauget for Røjenkjær Bæk, Vestjysk Landboforening, Viborg 
Sportsfiskerforening, ÅLF og Lodsejerlauget Simested å, Åmose Å Uggerløse Gruppen, 
Brønderslev Lystfiskeriforening, Råby-Tørring digelag, Vandløbslauget GST, 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og Landboforeningen Limfjord.  Endelig er der 
modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 171 enkeltpersoner. Høringssvarene fra 
enkeltpersonerne er behandlet under de lokale høringsnotater og kun undtagelsesvist medtaget 
nedenfor. 
 
De enkelte høringssvar er grupperet under de nedenfor nævnte emner. 
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Ændret vandløbsvedligeholdelse i vandløb med lille hældning og vandføring 
Sammenfatning af høringssvar 
Vordingborg Kommune mener, at der mangler to meget vigtige faktorer; hældning og 
vandføring, til bedømmelse af, om det vil være en fordel for livet i vandløbet at ophøre eller 
reducere vedligeholdelsen, da konsekvenserne ved ændret vedligeholdelse ved lille 
vandføring vil være tilgroning, og ved lille hældning vil være oversvømmelse af store arealer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen finder, at ændret vedligeholdelse vil forbedre de fysiske forhold, og at 
indsatsen derfor skal gennemføres. Kommunen skal forud for gennemførelsen af vandplan-
indsatsen vurdere konsekvenserne for de omkringliggende arealer, således at de pågældende 
jordbrugere kan få udbetalt kompensation for deres evt.indkomsttab inden for rammerne af 
landdistriktsprogrammet. Kommunen skal med virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse” 
sikre, at de fysiske forhold i vandløbet bliver så varierede, at målsætningen kan opfyldes. 
  
Økonomisk kompensation 
Sammenfatning af høringssvar 
Høje-Taastrup, Middelfart, Svendborg, Assens, Lemvig og Ærø kommuner bemærker, at 
ændret vedligeholdelse kun kan ske gennem regulativændringer og det anses for nødvendigt 
at kommunerne kompenseres økonomisk for ekstraarbejdet.   
 
Assens Kommune finder ikke, at der vil være en besparelse ved at ændre vedligeholdelsen.  
Dansk Skovforening påpeger, at der bør laves en tilskudsordning således, at skovejere 
kompenseres for mere vandlidende arealer grundet ændret vandløbsvedligeholdelse på samme 
måde som landmændene, hvilket ikke er tilfældet i dag.  
 
Svendborg og Assens kommuner mener, at staten bør dække de økonomiske omkostninger 
der vil være ved at gennemføre nye regulativer på så kort tid. Samtidig mener Mariagerfjord, 
Svendborg, Langeland, Ikast-Brande, Aalborg, Odense og Assens kommuner, at vandplanerne 
vil medføre, at det bliver nødvendigt at udarbejde konsekvenskort som kræver detaljerede 
opmålinger. Disse udgifter ønskes dækket af staten, og i den forbindelse henviser Ikast-
Brande Kommune til et notat af 8. december 2010 fra By- og Landskabsstyrelsen, hvori der 
står, at konsekvensanalyser, der viser hvor der kan opnås kompensation for ændret 
vandløbsvedligeholdelse for såvel private som offentlige vandløb, skal udføres af 
Miljøministeriet.  
 
Nyborg og Mariagerfjord kommuner savner en færdig administrationsmodel, der bl.a. skal 
udgøre grundlaget for udbetaling af kompensation til lodsejeren samt det nødvendige 
kortgrundlag, der endnu ikke er udarbejdet. Desuden er der tvivl om, hvorvidt det er staten 
eller kommunerne, der har ansvar for udarbejdelsen af dette kortgrundlag. Nyborg Kommune 
påpeger, at ændret vandløbsvedligeholdelse vil forudsætte fuld kompensation til lodsejere, og 
at det vil kræve ændring af regulativerne med øgede administrative omkostninger 
 
Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner opfordrer til, at det i den endelige 
administrationsmodel afklares, hvordan de arealer, der ikke er omfattet af 
Landdistriktsprogrammet, f.eks. haver, tekniske anlæg og erhvervsarealer udenfor jordbruget, 
som er beliggende langs vandløb, hvor vedligeholdelsen reduceres, kompenseres. 
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Lejre Kommune finder, at først når regulativet er vedtaget, kan der søges om udbetaling af 
kompensation for ændrede afvandingsforhold. Kommunen forudser, at det er usikkert, om 
indsatsen kan nås inden 2014, hvor landdistriktsmidlerne ikke længere er der. 
 
Allingå lodsejerlaug forbeholder sig ret til at kræve erstatning hvis vandføringsevnen 
forringes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I forhold til evt. administrationsudgifter og besparelser i kommunerne som følge af 
vandløbsindsatserne henvises til kapitel 2.7 om økonomi. 
 
For hver enkelt udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en indsats om ændret 
vandløbsvedligeholdelse, skal der udarbejdes konkrete konsekvensvurderinger og 
konsekvenskort, dvs. vurderinger og kort, der detaljeret beskriver, hvilke arealer der forventes 
at blive påvirket af den ændrede vedligeholdelse og i hvilken udstrækning. I disse vurderinger 
vil også indgå konsekvenser i forhold til omfanget af vådere arealer som følge af evt. forhøjet 
vandstand i dræn mv.  
 
På baggrund af konsekvenskortene vil den enkelte lodsejer kunne se, hvilke arealer der 
forventes at blive påvirket af indsatsen og dermed kan opnå kompensation – forudsat at den 
givne indsats gennemføres. Der ventes at være tale om årlige udbetalinger af kompensation, 
der skal beregnes ud fra arealets størrelse og tidligere anvendelse.  
 
Kommunen kan først ændre et vandløbsregulativ, når kommunen på baggrund af 
konsekvensvurderingen har indhentet godkendelse hertil hos staten. Denne procedure skal 
sikre, at der ikke igangsættes indsatser, der forudsætter udbetaling af kompensation ud over 
den samlede økonomiske ramme. Således kan der ikke igangsættes en indsats, uden der er 
penge til at kompensere den enkelte lodsejer for ejerens nettotab inden for rammerne af 
Landdistriktsprogrammet.  
 
Når der foreligger en godkendelse fra staten, udarbejder kommunen - for offentlige vandløb - 
et udkast til nyt regulativ for det pågældende vandløb. For private vandløb fastsætter 
kommunen bestemmelser for den fremtidige praksis for vedligeholdelse af det pågældende 
vandløb. Den videre proces – for både offentlige og private vandløb - følger vandløbslovens 
gældende bestemmelser om høring, indsigelser, godkendelse og klagemuligheder. 
 
I forhold til kompensation af skovarealer, skal det bemærkes, at det ikke er muligt inden for 
rammerne af landdistriktsprogrammet at kompensere skovbruget, ligesom der ikke inden for 
rammerne af den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale er afsat midler hertil. Naturstyrelsen 
har derfor justeret vandløbsindsatsen. Naturstyrelsen vurderer på den baggrund, at der ikke er 
indsatser for ændret vandløbsvedligeholdelse, der vil berøre privat erhvervsmæssigt skovbrug. 
Virkemidlet restaurering vil kunne være anvendt i vandløb i tilknytning til skove. Der er afsat 
statslige midler til gennemførelse af restaureringsprojekter. 
 
I forhold til medfinansiering af kompensation for ændret vandløbsvedligeholdelse, så er det 
forudsat i den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale, at indsatsen kan medfinansieres via 
landdistriktsmidler. Der hevises til kapitel 2.7.1 om økonomi. 
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Ændret vedligeholdelse er et hensigtsmæssigt virkemiddel 
Sammenfatning af høringssvar 
Hobro Sportsfiskerforening, Brønderslev Lystfiskeriforening og Hadsund 
Sportsfiskerforening er positive overfor virkemidlet ændret/ophør af vedligeholdelse. 
Hadsund Sportsfiskerforening nævner dog, at helt ophør med vedligehold kan give negative 
effekter på det fysiske miljø.  
 
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund Vendsyssel nævner at 
vandløbsvedligeholdelsen bør udelades eller reduceres til et minimum. Danmarks 
Sportsfiskerforbund Vendsyssel nævner dog, at der i en overgangsperiode fortsat vil være 
behov for grødeskæring af strømrenden, ligesom vandløb med ringe fald fortsat vil have 
behov for vedligeholdelse. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er kommunerne som vandløbsmyndighed, der konkret vurderer, hvilken ændring af 
vedligeholdelsen i de i vandplanerne udpegede vandløb, der er nødvendig for at opnå den 
ønskede miljøtilstand.  
 
Økonomiske omkostninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Kalundborg og Aalborg kommuner bemærker, at reduceret vedligeholdelse ikke nødvendigvis 
vil medføre en besparelse for kommunen, og at indsatsen er underfinansieret. 
 
Mariagerfjord Kommune forventer, at indsatsen på vandløbsområdet justeres, så den 
økonomiske ramme, der er afsat i planperioden, kan overholdes, og at det vil være en 
forudsætning for gennemførelse af indsatsen, at der kan opnås økonomisk kompensation 
til berørte lodsejere. 
 
Syddjurs Kommune fremfører, at det i Virkemiddelkataloget er angivet, at omkostningen til 
ændret vedligeholdelse bliver 7.123 kr./km. En del af pengene skal formodentlig bruges til at 
fastlægge påvirkede arealer, og ud fra udmeldinger fra landbruget er det kommunens 
vurdering, at denne beløbsstørrelse er under hårdt pres. Dette betyder formodentlig, at der 
reduceres på antal kilometer vandløbsstrækninger med reduceret vedligeholdelse. 
 
Det er Tønder, Rebild, Næstved, Vesthimmerlands, Aalborg, Slagelse og Allerød kommuners 
vurdering, at der ikke er afsat penge nok til de foreslåede tiltag. 
 
Skive kommune påpeger, at de har svært ved at forholde sig til opgaven med at reducere 
vedligeholdelsen, før den økonomiske ramme er på plads. Ligeledes nævnes problemerne med 
at vurdere implementeringen af dette virkemiddel uden at Grøn Vækst lovforslaget er 
videreført i Vandløbsloven 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til høringsnotatets kapitel 2.7.1 Sammenhæng mellem mål, virkemidler og 
økonomi. 
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Frivillige aftaler med lodsejerne 
Sammenfatning af høringssvar 
Det er Odder og Silkeborg kommuners vurdering, at det vil blive svært at nå frem til en 
frivillig aftale om gennemførelse af virkemidlerne ved mange vandløb. Hvis lodsejerne siger 
nej til en aftale, kan det fastsatte miljømål sandsynligvis ikke nås inden 2015. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til kapitel 2.7.1 om frivillighed. 
 
Virkemiddelets egnethed 
Sammenfatning af høringssvar 
Guldborgsund og Ikast-Brande kommuner finder, at ændret vedligeholdelse ikke vil forbedre 
de økologiske forhold i vandløb med ringe fald. 
 
Mariagerfjord og Lemvig kommuner samt en borger finder, at reduceret vedligeholdelse i 
visse tilfælde kan medføre ringere miljøtilstand. Der opfordres til mulighed for at vælge 
alternative virkemidler. 
 
Skanderborg Kommune vurderer, at ændret vedligeholdelse i mange tilfælde ikke vil medføre 
bedre fysiske forhold eller mindre okkerbelastning, da der i forvejen aldrig vedligeholdes på 
strækningen, eller der er tale om skovvandløb uden vedligeholdelsesbehov. At tale om ændret 
vedligeholdelse vil derfor i nogle tilfælde slet ikke give mening, og der skal derfor anvendes 
andre virkemidler for at opnå de ønskede forbedringer. Det kunne f.eks. være udlægning af 
sten og grus. Skanderborg Kommune mener i forlængelse heraf, at udpegningerne af 
vandløbsstrækninger med behov for ændret vandløbsvedligeholdelse kun kan betragtes som 
vejledende, og at der bør være mulighed for at tage udpegninger ud af vandplanerne, udskyde 
dem til næste vandplan eller benytte andre virkemidler, når der foreligger mere konkret viden. 
 
Aalborg og Morsø kommuner fremhæver, at virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse” 
generelt er blevet brugt for de vandløb, hvor de fysiske forhold er dårlige. Udvælgelsen er 
sket på baggrund af en model. Brug af en sådan metode/model til udvælgelse af et 
virkemiddel betyder at en række vandløb med dårligt fald og dårlige fysiske forhold er blevet 
pålagt dette virkemiddel. Dette kan få den konsekvens, at vandhastigheden i vandløbene 
sænkes yderligere med heraf følgende aflejring af sediment og i sidste ende en forværring af 
de fysiske forhold. For at kunne vurdere om ophør eller reduktion af vedligeholdelse vil have 
nogen effekt, er man nødsaget til at tage udgangspunkt i nuværende praksis.  Mange steder, 
hvor virkemidlet er brugt, er der i dag ikke regelmæssig vedligeholdelse, og virkemidlet vil 
derfor ikke have nogen effekt. Det bør derfor som udgangspunkt være muligt for 
kommunerne at vælge andre virkemidler end de pålagte, alternativt at valg af virkemiddel 
gennemføres i tæt dialog med kommunerne 
 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at hvis ændret vandløbsvedligeholdelse forringer 
vandløbets tilstand, bør der gives mulighed for at vælge andre virkemidler. 
 
Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Åmose Å Uggerløse Gruppen og Holstebro Struer 
Landboforening mener, at i vandløb med ringe faldforhold, og hvor vandhastigheden er lille, 
vil reduceret vandløbsvedligeholdelse ofte ikke øge den ønskede smådyrs- og fiskefauna. 
Samtidig mener Dansk Landbrug Midt-Østjylland, at ophør eller reduceret grødeskæring som 
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virkemiddel i de øvre dele af vandsystemerne ikke er hensigtsmæssigt. Desuden nævner de, at 
i vandløb med ringe sommervandføring og dyb nedskæring under terræn, vil ophør af 
grødeskæring på grund af tilgroning betyde en forringelse af vandkvaliteten. 
 
Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner finder, at mange vandløb omfattet af 
vandløbsvirkemidlerne er regulerede og ligger dybt i terræn. I disse situationer vil reduceret 
vandløbsvedligeholdelse næppe medføre større biologiske forbedringer, fordi de fysiske 
forudsætninger ikke er til stede. I stedet bør der i disse vandløb ske egentlig 
vandløbsrestaurering med henblik på at genoprette den hydrologiske kontakt mellem 
vandløbet og de vandløbsnære arealer. 
 
Det er Syddjurs Kommunes opfattelse, at kortgrundlaget til udpegning af de arealer, som 
påvirkes af ændret vedligeholdelse, nødvendigvis må blive det nye retsgrundlag for 
lodsejerne. 
Kommunen formoder, at fastlæggelse af påvirkede arealer tager afsæt i de nuværende 
regulativmæssige dimensioner. Det vil betyde, at kommunen stadig har pligt til at opgrave 
vandløbene, hvis dimensionerne bliver mindre end de regulativmæssige dimensioner, så 
grundlaget for kortene er intakte. De vandløbsstrækninger der er udpeget i vandplanerne, er 
typisk de vandløbsstrækninger, hvor der regelmæssigt graves pga. aflejringer. Da snakken om 
ændret vedligeholdelse er fokuseret på grødeskæring har Syddjurs Kommune derfor svært ved 
at se, at den forventede udmøntning af ændret vedligeholdelse vil fremme de fysiske forhold i 
vandløbene. 
 
Skanderborg Kommune nævner at hovedparten af de vandløb, der er udpeget til at have 
ændret vedligeholdelse er private vandløb, hvor erfaringen viser, at der sjældent skæres grøde, 
men at vedligeholdelsen består i at oprense aflejret materiale med års mellemrum, - mere eller 
mindre skånsomt. Et stop for grødeskæring vil derfor ikke have betydning i mange private 
vandløb, det er kommunens opfattelse at samme forhold gør sig gældende for mange andre 
vandløb, hvor der aldrig vedligeholdes f.eks. skovvandløb uden vedligeholdelsesbehov. 
 
En borger mener, at ændret vedligeholdelse er uforholdsmæssigt dyrt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Flere kommuner finder, at ændret vandløbsvedligeholdelse ikke forbedrer vandløbskvaliteten 
i vandløb med et lille fald. Naturstyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at der i begrebet 
”ændret vandløbsvedligeholdelse” skal sikres forbedrede fysiske forhold. Der er under 
hensyntagen hertil mulighed for en trinløs ændring og reduktion af vedligeholdelsen fra 0 til 
100 %. Med hensyn til anvendelse af virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse” i stærkt 
regulerede vandløb, som ligger dybt i terrænet, kan Naturstyrelsen oplyse, at 
indsatsprogrammet efter høringen er fokuseret på de vandløb, der umiddelbart vurderes at 
have den største naturværdi, og hvor indsatsen skal gennemføres i den afkortede periode frem 
til udgangen af 2015.  
 
Virkemidlet ’ændret vandløbsvedligeholdelse’ kan også omfatte en ændret praksis med 
hensyn til opgravning af aflejringer, hvis det vurderes nødvendigt for at kunne opnå 
miljømålet. 
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Uønskede effekter 
Sammenfatning af høringssvar 
Middelfart, Hillerød og Vesthimmerlands kommuner ser en ændret vedligeholdelse, som et 
brugbart virkemiddel på udvalgte vandløbsstrækninger.  
 
De ovennævnte kommuner samt Thisted, Allerød, Vesthimmerlands og Aalborg kommuner 
og endvidere Landbrug & Fødevarer påpeger dog, at der skal ske en korrekt udvælgelse af de 
aktuelle vandløbsstrækninger, så reduceret grødeskæring på en vandløbsstrækning ikke 
forårsager uønskede effekter på beskyttet natur, som hvis fx Natura 2000-naturtypen ”rigkær” 
oversvømmes.  
 
Middelfart Kommune nævner, at den øgede vandstand som følge af ændret vedligehold kan 
medføre, at man er nødt til at ændre på udledningstilladelserne fra f.eks. befæstede arealer. 
Kommunen spørger, hvem der skal betale for eventuelle merudgifter.  
 
Landbrug & Fødevarer, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, 
Odsherred Landboforening, Vandløbslauet for Røjenkjær Bæk, Gruppen ved Syv Bæk, 
Hillerslev enges pumpelag, Lodsejerlauget i Løvel Enge, Landboforeningen Gefion, 
Vandløbslauget for Landbækken Åmose Å Uggerløse Gruppen, Skadekær Pumpelag, 
Landøkonomisk selskab og Nørrekær Enge Digelaug finder, at ændret 
vandløbsvedligeholdelse vil medføre vandlidende arealer med deraf følgende forringede 
dyrkningsmuligheder eller risiko for oversvømmelser af beboelsesområder. Der er en 
betydelig risiko for, at vandstandsstigninger vil medføre, at grundvandsspejlet hæves. Et 
hævet grundvandsspejl kan forringe roddybde, rodudvikling, næringsstofoptagelse og udbytte 
i afgrøderne. En dårlig afvandet jord kan medføre senere såning, strukturskader ved 
markarbejdet og øget tidsforbrug ved markarbejdet. Der er risiko for, at delarealer forsumper 
og bliver uanvendelige til omdrift. Ændret vandløbsvedligeholdelse øger også risikoen for 
oversvømmelse og ødelagte afgrøder ved store regnvandshændelser. 
 
Desuden angives det af Landbrug og Fødevarer, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Lodsejerne 
Langs Østerhassing grøft, Vandløbslauet for Røjenkjær Bæk, Vandløbslauget for 
Landbækken Åmose Å Uggerløse Gruppen, Landboforeningen Centrovice og Gruppen ved 
Syv Bæk, at ændret vedligeholdelse vil betyde en højere vandstand i vandløbene, hvilket 
medfører, at drænrørene bliver tilslemmede, og derfor kræver oftere spuling.  
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark finder, at manglende grødeskæring og kantskæring 
er til gene for lodsejere og brugere af de ferske vande på en sådan måde, at den nyttemæssige 
og rekreative værdi af vandløbene og tilstødende arealer reduceres. 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark finder, at vandløbene skal vedligeholdes, så den 
frie uhindrede vandafstrømning sikres. 
 
Hørsholm Kommune finder, at ændret vandløbsvedligeholdelse forårsager risiko for 
oversvømmelser af huse og haver. 
 
Jammerbugt Kommune finder, at ændret vedligeholdelse vil få stor betydning i det flade 
terræn og nævner potentielle effekter såsom opstuvning, udvikling af tagrør, som hindrer 
kontinuitet og dårligere iltforhold. 
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Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning A/S er af den opfattelse, at en reduktion og stop for 
vedligeholdelse af vandløb kan føre til øget vandspejl på mange vandløbsstrækninger og til 
øget grundvandsspejl langs disse strækninger. Dette kan medføre oversvømmelser og skader 
på bygninger og infrastruktur som veje, jernbaner, pumpestationer, renseanlæg, bassiner, 
kabler m.v. samt føre til forurening af drikkevandsboringer ovenfra og mere uvedkommende 
vand i spildevandssystemerne med heraf øgede udgifter til transport og rensning samt øgede 
overløb. Holbæk Kommune er generelt kritisk over for reduceret vedligeholdelse som 
virkemiddel. Ikke mindst i en situation, hvor klimaændringer vil medføre mere og 
voldsommere nedbør. Kommunen finder, at alle vandløbsstrækninger, hvor reduceret 
vedligehold foreslås bør gennemgås nøje og potentielle skadevirkninger af reduceret 
vedligehold bør identificeres. 
 
Aalborg Kommune finder det uheldigt at reducere vedligeholdelsen i en række C-målsatte 
vandløb, der modtager store vandmængder fra befæstede arealer, hvorfor det vil give meget 
store hydrauliske problemer og oversvømmelser af bebyggede områder. 
 
Hillerød Kommune savner en vurdering af, hvordan reduceret vandløbsvedligeholdelse 
påvirker landbrugets dræn. 
 
Vesthimmerlands og Holstebro kommuner samt Dansk Landbrug Midt-Østjylland og 
Vandløbslauet for Røjenkjær Bæk finder, at øget vandstand kan medføre dårligere og 
tilstoppede dræn. 
 
Holstebro Kommune mener, at det kun undtagelsesvis vil være en fordel for vandløbsfaunaen 
helt at stoppe vedligeholdelsen i vandløb. Det vil af hensyn til vandløbenes dyr, i små og 
middelstore lyseksponerede vandløb, være nødvendigt at sikre sig en strømrende indtil der har 
udvikler sig en mere naturlig flora i de pågældende vandløb. 
 
Grundejerforeningen Sommerhusbyen nævner, at en ændret vedligeholdelse af vandløbene 
kan medføre, at deres sommerhuse kommer til at stå under vand, og at det bliver vanskeligt at 
komme af med det grå spildevand via sivedræn. 
 
Nordsjællands Landboforening finder, at ændret vandløbsvedligeholdelse vil medføre forhøjet 
vandstand i de pågældende vandløb. Konsekvensen heraf er en opstuvning i markdrænene og 
oversvømmelse af arealer, der under normale nedbørsforhold er dyrkningssikre 
 
Bæredygtigt Landbrug mener, at store områder også ud over arealer umiddelbart i nærheden 
af vandløbene vil blive påvirket negativt af hævet vandstand i vandløbene. Derudover vil 
manglende vandstrøm i drænrøret medføre tilsanding/tilstopning og dermed permanent 
formindsket vandafledningsevne. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at ophør med vandløbsvedligeholdelse kun skal ske 
gradvist for stærkt kanaliserede vandløb. 
 
Odsherred landboforening nævner, at afgræsningen af § 3-beskyttede ferske enge kan 
umuliggøres ved oversvømmelse af arealerne. 
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Åmose Å Uggerløsegruppen nævner våde enge omfattet af MVJ-aftaler. De bliver i dag 
afgræsset, men er meget fugtige og en højere vandstand som følge af ændret vedligeholdelse 
vil kunne medføre, at afgræsning må opgives, og naturtypen vil gå tabt. 
 
Ålestrup Lystfiskerforening ser tvivlende på ophør med grødeslåning. Foreningen påpeger, at 
et totalt ophør ikke altid umiddelbart vil gavne vandløbet, da der herved kan være en risiko for 
tab af den miljømæssige gevinst (fare for tilgroning med oversvømmelser til følge og dermed 
tab af biodiversitet ved overgang fra tør eng til sump) og tab af den rekreative gevinst 
(forringet adgang til vandløbet). 
 
Nordjysk Lystfiskerforening finder, at vandløbene skal vedligeholdes på en sådan måde, at 
vandløbenes naturlige løb bibeholdes. Manglende grødeskæring og kantskæring er til gene for 
brugere af de ferske vande på en sådan måde, at den nyttemæssige og rekreative værdi af 
vandløbene og tilstødende arealer reduceres, ikke mindst pga. oversvømmelser. Der skal 
derfor ikke være mulighed for begrænsning eller ophør af grøde-/kantskæringen. 
 
Landøkonomisk selskab og en borger mener, at begrænsningen af vandløbsvedligeholdelsen 
og hævningen af bunden i vandløb vil afstedkomme betydelige oversvømmelser til trods for, 
at et af formålene med vandrammedirektivet netop er at begrænse virkningen af 
oversvømmelser. 
 
Dansk Golf Union gør opmærksom på, at det er vigtigt, at de lokale golfkluber inddrages, når 
man ønsker at ændre vedligeholdelsen i vandløb ved golfbaner. 
 
En borger nævner at oversvømmelse af vandløbsnære arealer kan give iltfattigt vand, der kan 
give fiskedød, når vandet løber tilbage til åen. 
 
To borgere nævner, at vandspejlet ved ændret vandløbsvedligeholdelse skal holdes under 
eksisterende drænudløb for at sikre fuld funktionalitet af drænanlæggene. 
 
En borger mener, at vandløb skal oprenses, så der ikke kommer oversvømmelse af 
vandløbsnære arealer, der kan udvikle flere drivhusgasser. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vurderer, at man for at leve op til vandrammedirektivets forpligtelser om at 
opnå god økologisk tilstand i vores vandområder, mange steder er nødt til at forbedre de 
fysiske forhold i vandløbene. En omkostningseffektiv måde at opnå denne forbedring på er 
ved at ændre på vandløbsvedligeholdelsen, så vandløbets naturlige dynamik og 
materialetransport udnyttes til at skabe varierede fysiske forhold. Kommunerne bør ved 
gennemførelsen af en ændret vedligeholdelse, i det omfang det rent praktisk er muligt, tage 
hensyn til andre interesser.  
 
For hver enkelt udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en indsats om ændret 
vandløbsvedligeholdelse, skal der udarbejdes konkrete konsekvensvurderinger og 
konsekvenskort, dvs. vurderinger og kort, der konkret beskriver, hvilke arealer der forventes 
at blive påvirket af indsatsen og i hvilken udstrækning. I disse vurderinger vil der også indgå 
konsekvenser i forholdet til omfanget af vådere arealer, som følge af evt. forhøjet vandstand i 
dræn mv. 
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Det er op til kommunerne at afveje de forskellige natur- og miljøhensyn, som i visse filfælde 
kan være modsatrettede. Kommunerne skal således f.eks. overveje, om det er nødvendigt og 
rimeligt, at der gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med 
oversvømmelser af ferske enge langs vandløb, der kan svømme over sine bredder i 
forlængelse af en vandløbsindsats i relation til vandrammedirektivet.  
 
Med hensyn til fiskedød er det Naturstyrelsens vurdering, at en ændret vedligeholdelse, der 
tilpasses, så smådyrsfaunaen får det bedre, også giver bedre forhold for fiskene. 
 
Det er ikke Naturstyrelsens vurdering, at der vil opstå forøgede problemer med drivhusgasser 
som følge af ændret vedligeholdelse. 
 
Modelberegninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Kalundborg Kommune og en borger finder det problematisk, at indsatsen vedr. fysiske 
forhold er baseret på baggrund af modelberegninger. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at modelberegnede værdier for de fysiske forhold giver et 
acceptabelt udgangspunkt for at fastsætte en indsats i de tilfælde, hvor konkrete målinger på 
strækningsniveau mangler. Det er kommunerne som vandløbsmyndighed, der på baggrund af 
de i vandplanerne udpegede vandløbsstrækninger, konkret vurderer hvilke tiltag, der er 
nødvendig for at opnå den ønskede miljøtilstand. 
 
Private vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Jammerbugt Kommune anfører, at de private vandløb i kommunen, der er udpegede til ændret 
vedligeholdelse, vil skulle optages som offentlige vandløb med de dertil hørende øgede 
udgifter, for at den ændrede vedligeholdelse kan gennemføres. Kommunen ønsker derfor en 
lovændring, der giver lovhjemmel til dette i de private vandløb, uden at de optages som 
offentlige vandløb. 
 
Nyborg Kommune foreslår, at man for de private vandløb, hvor der ikke er regulativer, 
overvejer en løsning hvor de private vandløb pålægges vedligeholdesbestemmelser jf. 
vandløbslovens § 36. 
 
Varde, Ærø og Svendborg kommuner finder, at der mangler administrationsgrundlag for 
håndteringen af vedligeholdelsen af private vandløb 
 
Fredericia Kommune nævner, at ændret vedligehold i et privat vandløb medfører, at 
kommunen enten må opklassificere vandløbet til et kommunalt vandløb med dertilhørende 
udgifter til udarbejdelse af et vandløbsregulativ, eller at kommunen skal fastsætte 
vedligeholdelsesbestemmelser for det private vandløb.  
 
Lejre Kommune finder, at det er problematisk for kommunen at gennemføre en reduceret 
vedligeholdelse i private vandløb. Kommunen har ikke lovhjemmel til at udarbejde regulativ 
for 
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private vandløb, men kan alene udarbejde bestemmelser om vedligeholdelsen. Efter 
kommunens vurdering, er der ikke praksis for, at sådanne bestemmelser kan være lige så 
vidtgående, som bestemmelser fastsat i et vandløbsregulativ, eller at det kan bestemmes, at 
der ikke skal ske vedligeholdelse. 
 
Næstved Kommune finder, at der er problemer med den nuværende vandløbslov i forhold til 
at sikre en ordentlig vedligeholdelsespraksis i private vandløb. Man kan risikere, at de skal 
optages som offentlige vandløb med dertil hørende øgede udgifter for kommunen. 
 
Vesthimmerlands Kommune gør opmærksom på, at hvis kommunen fastsætter retningslinjer 
for vedligeholdelse af et privat vandløb, vil det kræve tilsyn og håndhævelse af eventuelle 
overtrædelser. 
 
Kerteminde Kommune opfordrer til, at Naturstyrelsen sikrer rammerne for, at en reduktion i 
vedligeholdelsen i private vandløb kan ske uden at vandløbet samtidig skal optages som 
offentligt vandløb med de deraf afledte administrative byrder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Samleloven om den tidligere regerings Grøn Vækst giver mulighed for, at 
vandløbsmyndigheden kan foretage ændret vandløbsvedligeholdelse i private vandløb.  
 
Vandløb i pumpelag, landvindingslag og afvandingskanaler 
Sammenfatning af høringssvar 
Haderslev Kommune gør opmærksom på, at en del af de vandløb, hvor der skal ske en 
indsats, løber i landindvindingslag, og kommunen mener ikke, at planen forholder sig 
principielt til håndteringen af landindvindingslag. 
 
Vestjysk Landboforening og Djursland Landboforening mener, at landkanaler til pumpelag i 
mange tilfælde ikke kan tåle ændret vedligeholdelse uden at oversvømme store arealer. 
 
Råby-Tørring Digelag er forundrede over, at der er taget stilling til ændret vedligeholdelse i 
gravede afvandingskanaler i digelavsområder. Kanalerne er kunstige og bør derfor udgå af 
vandplanen. 
 
LRØ og Hunstrup private pumpelag gør indsigelse mod, at stærkt modificerede vandløb er 
udpeget til ændret vedligeholdelse. 
 
Landindvindingslaget Magleby Nor foreslår, at kunstige vandløb holdes helt uden for 
vandplanerne, hvorfor der ikke skal være tiltag i dem. 
 
To borgere mener, at ændret vedligeholdelse ikke bør doseres til vandløb, der pumpes ud. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb således, 
at pumpekanaler, vandløb beliggende i landvindingslag og områder, hvor vandet pumpes ud i 
havet, udpeges som kunstige, hvis der ikke tidligere har ligget et vandløb. Nogle af områderne 
er imidlertid oprindeligt naturlige vandløb, som er blevet fysisk modificeret, og disse udpeges 
derfor normalt som stærkt modificerede vandområder. 
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Naturstyrelsen kræver ikke forbedring af de fysiske forhold i disse vandløb. 
 
Forøget belastning 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningen Limfjord, Landbrug & Fødevarer og en borger er af den opfattelse, at 
reduceret/ophørt vandløbsvedligeholdelse vil medvirke til større fosforbelastning af søer (og 
lavvandede fjordområder) på grund af fosforholdigt sediment, der tilflyder søerne på grund af 
brinkerosion (mæandrering m.v.). Virkemidlerne omkring vandløbsvedligeholdelse er således 
i konflikt med målsætningen for søerne. 
 
Lodsejerlauget Storkeby, Lodsejerne langs Østerhassing Grøft, Hunstrup private pumpelag, 
Hillerslev Enges Pumpelag og fire borgere finder, at ændret vandløbsvedligeholdelse 
medfører forringede afvandingsforhold og generelt forringet dyrkningssikkerhed med heraf 
følgende risiko for øget N-udvaskning. Dette vil modvirke målopfyldelse og indsats i 
vandplanen i øvrigt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ændret vedligeholdelse er ikke nødvendigvis det samme som ophør med skæring af 
vandløbsplanter, men en vedligeholdelse som forbedrer de fysiske forhold for 
vandløbsfaunaen. 
 
Det er Naturstyrelsens vurdering at ændret vedligeholdelse ikke vil øge transporten af fosfor 
som følge af forøget brinkerosion. Reduceret skæring af grøde kan gennemføres på en sådan 
måde, at den øgede mængde af planter evt. stabiliserer vandløbets brinker og dermed 
mindsker erosionen eller sådan at brinkerosionen ikke forøges. 
 
Det er endvidere Naturstyrelsens vurdering at ændret vedligeholdelse ikke vil øge tabet af 
kvælstof til vandløb, men at indsatsen derimod kan medvirke til at reducere udvaskningen.  
 
Formindsket belastning  
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening anfører i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse, 
at en konsekvens heraf vil være periodevist oversvømmede enge, som kan tilbageholde store 
mængder næringsstoffer, der ellers ville være endt i søer og fjorde, og at ekstensivering eller 
ophør af vandløbsvedligeholdelse kan være et middel til at fremme en sådan udvikling. 

Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er enig i den vurdering. 

Samle indsatsen 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg, Guldborgsund, Ikast-Brande, Slagelse, Odense, Kerteminde og Haderslev 
kommuner samt Dansk Landbrug Sydhavsøerne fremhæver problemstillingen med 
fragmenteringen af indsatsen vedrørende ændret vedligeholdelse og de heraf afledte 
administrative problemer. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
En eventuelt fragmenteret indsats er en naturlig konsekvens af detaljeringsgraden af data 
anvendt til vurdering af målopfyldelsen i vandløbene. Således forventes der kun gennemført 
en indsats på strækninger, der ikke opfylder målsætningen, og som i øvrigt opfylder 
kriterierne for udpegning til ændret vedligeholdelse. Virkemidlet kan derfor ikke bruges på de 
mellemliggende strækninger. 
 
 Hvordan vurderes konsekvenserne af ændret vedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg og Mariagerfjord kommuner samt Limfjordsrådet finder, at der er behov for en 
præcisering af modelværktøjet vedrørende ’ændret vandløbsvedligeholdelse’, herunder hvilke 
kriterier der skal ligge til grund for konsekvensberegningerne samt finansiering af opgaven. 
 
Langeland, Kerteminde og Odense kommuner samt Landbrug & Fødevarer finder, at der er 
behov for at staten sikrer, at konsekvenskortene udarbejdes på et ensartet grundlag. 
 
Vandløbslauget GST anbefaler, at myndigheden lægger sig fast på, hvor lavt et manningtal 
man vil foreslå i forbindelse med den ændrede vandløbsvedligeholdelse, således at man ud fra 
dette er i stand til at træffe en aftale med lodsejerne om kompensation for den forhøjede 
sommervandstand. 
 
Landbrug & Fødevarer finder at der ikke er fremlagt viden om, hvilken sammenhæng, der er 
mellem udførelsen af vandløbsvedligeholdelsen og vandløbets DVFI. Hvorfor der er betydelig 
usikkerhed omkring indsatsbehovet 
 
Endvidere fremfører Vandløbslauget GST, at de konsekvenskort, som ministeriet udarbejder 
for vandspejlsændringer i ådale ved virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse, og som der 
bliver indgået aftale om med de enkelte lodsejere, skal være bilagt konsekvensberegning af 
nødvendig friholdt strømrendebredde samt skalapæle med aftalte vandspejlskoter, således at 
lodsejer kan følge med i at strømrendebredder overholdes, og at de vandspejlskoter som er 
oplyst ved aftalens indgåelse også bliver overholdt.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For hver enkelt udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en indsats, skal der ud 
fra ensartede principper udarbejdes konkrete konsekvensvurderinger og konsekvenskort, der 
konkret beskriver, hvilke arealer der forventes at blive påvirket af den ændrede 
vedligeholdelse og i hvilken udstrækning. I disse vurderinger vil der også indgå konsekvenser 
i forholdet til omfanget af vådere arealer, som følge af evt. forhøjet vandstand i dræn mv.   
Miljøministeriet sikrer et ensartet grundlag for udarbejdelse af konsekvenskort. 
 
Der er i bilag til vandplanen redegjort for sammenhængen mellem Fysisk indeks og DVFI, og 
vandplanterne er en del af det fysiske indeks. Det vurderes, at man ved ændret 
vedligeholdelse vil kunne forbedre de fysiske forhold og dermed også DVFI. 
 
Specificere indsatsen  
Sammenfatning af høringssvar 
Hjørring, Kalundborg, Slagelse, Morsø og Skanderborg kommuner samt Lokalforeningsrådet 
og Patriotisk Selskab mener, at kravene vedr. ændret vedligehold og restaurering skal 
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specificeres, da det ikke af vandplanerne fremgår, hvordan graden af målopfyldelse bliver 
vurderet for disse parametre. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er påvist en statistisk signifikant sammenhæng mellem faunaklasse og de fysiske forhold 
i vandløbene. Ændret vedligeholdelse og restaurering i vandløb skal sikre en større fysisk 
variation, hvorved levevilkårene for smådyr forbedres. Helt konkret skal det sikres, at 
vandløbets fysiske forhold svarer til en relativ score af Dansk Fysisk Indeks over 0,5. Der 
henvises i øvrigt til bilag 9 til ”Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer”. 
 
Det er op til kommunerne som vandløbsmyndighed at fastlægge, hvordan indsatserne konkret 
skal gennemføres for at tilgodese dette. 
 
Forøge vedligeholdelsen 
Sammenfatning af høringssvar 
Patriotisk Selskab og en borger finder, at vedligeholdelsen i dag ikke er tilstrækkelig, hvorfor 
reduceret grødeskæring ikke er ønskelig. Derimod ønskes vedligeholdelsen intensiveret. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er kommunerne som vandløbsmyndighed, der på baggrund af de i vandplanerne udpegede 
vandløbsstrækninger for ændret vedligeholdelse, konkret vurderer, hvilken ændring af 
vedligeholdelsen der er nødvendig, for at opnå den ønskede miljøtilstand. 
 
Inddragelse af lodsejere 
Sammenfatning af høringssvar 
Dansk landbrug Sydhavsøerne og Landbrug & Fødevarer ønsker at det sikres, at 
vandløbsmyndigheden ikke har mulighed for at iværksætte nogen former for indsats – åbning 
af rør, ændring af vedligeholdelsen, fjernelse af spærringer eller egentlig restaurering, uden 
forudgående dialog med de berørte lodsejere. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen kan oplyse, at der ifølge gældende lovgivning skal ske inddragelse af lodsejere 
i de nævnte situationer. Inddragelse af offentligheden, herunder private lodsejere følger 
gældende bestemmelser i vandløbsloven og bekendtgørelse af regulering af vandløb m.fl. om 
høring, indsigelser, godkendelse og klagemuligheder, ligesom forvaltningsloven indeholder 
regler om høring af parter.. 
 
Bekæmpelse af invasive arter 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune nævner, at tykskulpet brøndkarse og japansk pileurt er to arter, der i 
Silkeborg Kommune giver anledning til at de biologiske og fysiske forhold i en række mindre 
vandløb forringes. Det foreslås derfor, at der generelt gives tilladelse til, at der kan ske en 
intensiv grødeskæring /bekæmpelse af disse arter og øvrige invasive arter på de strækninger, 
der er udpeget til ophør/reduceret vedligeholdelse samt i Natura 2000-områder. Herning 
Kommune har indsendt et lignende synspunkt og ønsker mulighed for at grødeskære invasive 
arter som f. eks brøndkarse. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er kommunerne som vandløbsmyndighed, der på baggrund af de i vandplanerne udpegede 
vandløbsstrækninger for ændret vedligeholdelse konkret vurderer, hvilken ændring af 
vedligeholdelsen, der er nødvendig for at opnå den ønskede miljøtilstand. Kommunen kan 
derfor godt i sin vedligeholdelsespraksis indarbejde en bekæmpelse af de pågældende arter, så 
længe der samtidig sikres en forbedring af de fysiske forhold i vandløbet. 
 
Naturvandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg, Lejre, Aalborg og Skanderborg kommuner nævner, at ændret 
vandløbsvedligeholdelse kan føre til, at der kommer aflejringer i vandløbene, idet grøde kan 
medføre aflejringer. Aflejringerne vil sandsynligvis føre til, at vandløbets hidtidige 
afvandingskapacitet bliver mindre med deraf følgende risiko for, at regulativernes krav til 
afvandingskapacitet ikke opfyldes. Vandløbslovgivningens beskrivelse af vandløbenes 
afvandingskapacitet bør derfor udvides med mulighed for at fastlægge en afvandingskapacitet, 
der svarer til naturvandløb. 
 
Ikast-Brande Kommune bemærker, at det er uklart, hvorvidt muligheden for at udlægge 
vandløbsstrækninger som naturvandløb udelukkende drejer sig om ophør med grødeskæring, 
så der stadig stilles krav til vandføringen i den grødefri situation. Ikast-Brande Kommune 
mener, at der ikke bør være krav til skikkelse (bundbredde, bundkote og skråningsanlæg) eller 
til vandføringsevne for naturvandløb.  
 
Lemvig og Silkeborg kommuner ønsker indføjet i Vandløbsloven, at der er mulighed for at 
klassificere vandløb som ”naturvandløb” uden krav til skikkelse eller vandføringsevne, hvor 
der ikke er dyrkningsmæssige eller andre væsentlige afvandingsinteresser, således at 
kommunerne får mulighed for at opfylde både vandplanerne og regulativerne. Lemvig 
Kommune nævner som eksempel vandløb af ovennævnte type, som huser bævere. 
 
Vandløbslauget GST anfører, at der ikke er hjemmel til at udlægge et offentligt vandløb som 
naturvandløb, jævnfør udtalelse for Folketingets Ombudsmand af 17. april 2001. Lauget 
hæfter sig i den forbindelse ved, at der således i regulativet skal stilles faste krav til 
vandløbets skikkelse eller til vandløbets vandføringsevne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Grøn vækst-loven, som blev vedtaget i forsommeren 2011, indeholder bl.a. ændringer i 
vandløbsloven. Herefter er adgangen til at gennemføre restaureringsprojekter ikke begrænset 
til offentlige vandløb, men kan også gennemføres i private vandløb. Det indebærer, at 
kommunerne ikke som tidligere behøver at optage et privat vandløb som offentligt for at 
gennemføre en restaurering.  
 
Lovændring 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs Kommune kan henvise til, at i 1990’erne blev der i en del kommuner udarbejdet 
regulativer, der definerede en behovsskæring af grøden, som der er lagt op til som 
virkemiddel i vandplanerne. Disse regulativer blev underkendt af staten som ugyldige i 
forhold til vandløbsloven, og begrundelsen var den behovsdefinerede grødeskæring. Så vidt 
Syddjurs Kommune ved, er der ikke ændret på vandløbsloven indenfor 
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vedligeholdelsesområdet, så det kan undre, at staten nu kan anbefale det som et virkemiddel, 
så hvis reduceret/ophør af grødeskæring skal være et virkemiddel, må det forudsætte en 
lovændring. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Grøn vækst-loven, som blev vedtaget i forsommeren 2011, indeholder bl.a. ændringer i 
vandløbsloven. Herefter kan det i regulativet for et offentligt vandløb, for hvilket det af 
vandplanen fremgår, at der skal foretages en indsats, fastsættes bestemmelse om ændret 
vedligeholdelse, sådan at vandløbet eller dele af vandløbet ikke eller kun i særlige tilfælde må 
vedligeholdes.  
 
Udpegningsgrundlaget 
Sammenfatning af høringssvar 
Skanderborg Kommune finder, at udpegningen af indsatser i vandplanerne bygger på et 
spinkelt og teoretisk grundlag, da de er foretaget ved hjælp af opstillede kriterier i et 
dataudtræk. Skanderborg Kommune finder, at udpegningerne derved ikke er tilstrækkelig 
belyst. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen finder, at de opstillede kriterier er et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere 
behovet for tiltag. 
 
Manglende konsekvensvurdering 
Sammenfatning af høringssvar 
Skanderborg Kommune ønsker, at der laves en tilbundsgående konsekvensvurdering af den 
foreslåede ændrede vedligeholdelse for de arealer, der støder op til den udpegede strækning. 
 
Patriotisk Selskab ønsker, at der foretages en tilbundsgående konsekvensanalyse for at belyse 
de fysiske tilstandsændringer samt for at fastsætte en tilstrækkelig kompensation. 
 
Lodsejerne langs Østerhassing grøft mener, at konsekvenserne af en ændret vedligeholdelse 
ikke er belyst ved en faglig redegørelse, og at det på ingen måde er gennemskueligt hverken 
økonomisk- eller konsekvensmæssigt. Lodsejerne kræver derfor, at indsigelsen tildeles 
opsættende virkning, indtil alle relevante forhold er belyst. 
 
Landbrug & Fødevarer, Hunstrup private pumpelag, Landboforeningen Centrovice, Agersnap 
Vandløbslaug og Landboforeningen Gefion gør opmærksom på de manglende 
konsekvensberegninger ved hævet vandstand som følge af ændret vedligeholdelse. I den 
forbindelse fremfører Landbrug & Fødevarer, at hvor data til konsekvensvurderinger er 
mangelfulde må eventuel indsats afvente, at vidensgrundlaget bringes i orden. Specielt peges 
på, at der er behov for undersøgelser, der beregner effekten på dræn. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De enkelte kommuner skal på baggrund af vandplanen for området foretage en konkret 
vurdering af, hvilke af de udvalgte strækninger, der konkret skal ske en indsats på og 
omfanget heraf. For hver enkelt udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en 
indsats, skal der - inden en indsats kan igangsættes - udarbejdes konkrete 
konsekvensvurderinger og konsekvenskort, der konkret beskriver, hvilke arealer der forventes 
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at blive påvirket af den ændrede vedligeholdelse og i hvilken udstrækning. I disse vurderinger 
vil der også indgå konsekvenser i forholdet til omfanget af vådere arealer, som følge af evt. 
forhøjet vandstand i dræn, opstuvning mv. På baggrund af konsekvenskortet vil de enkelte 
lodsejere kunne se, hvilke arealer, der forventes at blive påvirket af indsatsen og dermed kan 
opnå kompensation inden for rammerne af landdistriktsprogrammet – forudsat at den givne 
indsats gennemføres.   
  
Kommunen kan først ændre regulativet eller fastsætte vedligeholdelsesbestemmelser for 
private vandløb, når kommunen på baggrund af konsekvensvurderingen har indhentet 
godkendelse hertil hos staten. 
 
Trinvis indføring 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer og Vandløbslauget Røjenkjær Bæk opfordrer til, at der, i fald der skal 
ske forandringer i vedligeholdelsen i forhold til nuværende praksis, sker en trinvis ændring af 
grødeskæringen, dels for at begrænse risikoen for uønskede problemer undervejs, dels for 
løbende at kunne understøtte positive udviklingstendenser. Samtidig bør indsatsen følges op 
af et intensivt overvågningsprogram, så indsatsen kan justeres efter både miljø- og 
afvandingsmæssige behov. 
 
Landbrug & Fødevarer opfordrer samtidig til, med henvisning til en rapport fra Orbicon, at en 
eventuel ændring i grødeskæringen ikke nødvendigvis behøver at betyde total ophør med 
skæring, idet en enkelt grødeskæring ikke har væsentlig negativ indvirkning på 
miljøtilstanden. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er kommunerne som vandløbsmyndighed, der på baggrund af de i vandplanerne udpegede 
vandløbsstrækninger for ændret vedligeholdelse, konkret vurderer, hvilken ændring af 
vedligeholdelsen der er nødvendig for at opnå den ønskede miljøtilstand. Det er således 
kommunens ansvar både at vurdere i hvilket omfang vedligeholdelsen skal ændres og i 
hvilken takt denne ændring skal ske. Det er Naturstyrelsens vurdering at der på baggrund af 
det eksisterende overvågningsprogram vil kunne gives et tilstrækkeligt billede af udviklingen 
i tilstanden. 
 
Indsats på strækning, der allerede vedligeholdes skånsomt eller slet ikke 
Herning og Guldborgsund kommuner anfører, at strækninger, der er udpeget til ændret 
vedligeholdelse, allerede i dag vedligeholdes skånsomt eller slet ikke. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
”Ændret vedligeholdelse” skal konkret sikre, at de fysiske forhold i vandløbet bliver så 
varierede, at de svarer til et normaliseret Dansk Fysisk Indeks på mindst 0,5. I de tilfælde, 
hvor en kommune allerede i dag vedligeholder en strækning skånsomt, skal kommunen derfor 
overveje, om vedligeholdelsen kan justeres yderligere med henblik på målopfyldelse. I de 
tilfælde hvor et vandløb ikke vedligeholdes for nuværende, skal kommunen vurdere, hvordan 
de fysiske forhold i øvrigt kan forbedres med henblik på målopfyldelse. 
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3.4.3 Fjernelse af spærringer 
Der er i alt modtaget 220 høringssvar vedr. fjernelse af spærringer, der skal anvendes som 
virkemiddel til opnå kontinuitet i vandløb. De kommer fra følgende statslige myndigheder 
Kulturarvsstyrelsen og kommuner: Assens, Varde, Mariagerfjord, Vallensbæk, Morsø, 
Fredericia, Ishøj, Nordfyns, Odder, Kalundborg, Silkeborg, Hjørring, Vejle, Solrød, Syddjurs, 
Skive, Frederikshavn, Mariagerfjord, Tønder, Randers, Lejre, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, 
Middelfart, Thisted, Herning, Billund, Helsingør, Brønderslev, Struer, Lemvig, Rebild, 
Næstved, Rudersdal, Hørsholm, Ikast-Brande, Roskilde, Vesthimmerlands, Aalborg, 
Holstebro, Slagelse, Københavns, Frederikssund og Viborg Kommuner.  
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Landbrug & 
Fødevarer, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Nordsjællands Landboforening, Dansk 
Skovforening, Brønderslev Lystfiskeriforening, Landvindingslaget Karsemosen, Lyngbro 
Bæk Landvindingslag, DTU Aqua, Gudenåkomiteen, Odense Bys Museer, Marie Marqvard 
Ulstrup Fonden, Vandpleje Fyn, Viborg Sportsfiskerforening, Hobro Sportsfiskerforening, 
Donse Å-laug, Lodsejerlauget Stokkeby Nor, Hadsund Sportsfiskerforening, Ret&Råd, 
'Projekt Frit løb', Holbæk Ålav, Odsherreds Landboforening, BHE - Borger - Handel – 
Erhverv, ÅLF og Lodsejerlauget Simested å, Morud Lystfiskerforening, Sydvestjydsk 
Sportsfisker Forening, Tversted Borger- og Turistforening, Lystfiskeriforeningen for Liver Å, 
Landvindingslaget Magleby Nor, Bornholms Landbrug, IngstrupSø landvindingslaug, 
Landboforeningen Limfjord, Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, lodsejerne 
ved Kællingebækken, Lodsejerlauget i Løvel Enge, Gøttrup-Klim landvindingslag, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Akvakultur, Dansk Møllerforening, Patriotisk Selskab samt 
Heden og Fjorden.  
 
Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 114 enkeltpersoner. Høringssvarene 
fra enkeltpersonerne er behandlet under de lokale høringsnotater og kun undtagelsesvist 
medtaget nedenfor. 
 
Planer for upræcise 
Sammenfatning af høringssvar 
Dansk Skovforening mener, at det kan være svært for lodsejeren at vurdere effekten af at 
fjerne diverse spærringer, samt hvad tiltaget konkret går ud på. Uden viden om hvad der skal 
ske, og hvordan tiltaget vil påvirke den enkelte ejendom, er det meget svært at forholde sig til 
emnet i et høringssvar. 
 
Silkeborg Kommune finder, at der vil være mulighed for at vælge flere forskellige 
løsningsmodeller til forskellige priser, når en spærring i vandløbet skal fjernes. Det fremgår 
ikke af vandplanen hvilken type passage, der skal etableres for at sikre målopfyldelse. Det 
foreslås, at krav til kontinuitet ved spærringer i vandløbene præciseres. 
 
Herning og Ikast-Brande Kommuner finder, at det er uklart, og det bør præciseres, hvornår/ 
ved hvilke kriterier det kan vælges at bibeholde en opstemning og etablere stryg, og i hvilke 
situationer der skal etableres fuld passage. Hvor opstemningen ikke fjernes, vil der forsat være 
en opstuvningszone, som er til skade for vandløbskvaliteten. Henset til at opstuvningszonerne 
typisk ligger ved vandløbsstrækninger med gode faldforhold, hvor der ellers ville være 
udgangspunkt for en høj målsætning, bør det præciseres, om opretholdelse af 
opstuvningszoner er foreneligt med god økologisk status. Ikast-Brande Kommune finder, at 
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det bør angives, om kravet til passage gælder alle arter eller kun specifikke arter som 
eksempelvis laksefisk 
Ikast-Brande Kommune har ved flere lejligheder opkøbt stemmeretten ved dambrug i vandløb 
for at sanere spærringer. Det anbefales, at det uddybes nærmere, hvorledes dette virkemiddel 
kan anvendes. 
 
Aalborg Kommune fremfører, at hvis kommunerne skal gennemføre projekterne ud fra 
maksimal omkostningseffektivitet, må vandplanen indeholde en angivelse af hvilken 
passageeffektivitet, der mindst skal opnås eller hvilken type af passage, der mindst skal 
etableres for at sikre målopfyldelse, både ved den enkelte spærring og ved flere spærringer 
efter hinanden, under hensyn til den kumulerede effekt. 
 
Skanderborg Kommune, Limfjordsrådet, Aalborg Kommune, Thisted Kommune og 
Gudenåcentralen ønsker en tydelig definition af kontinuitetsprincippet i vandløb.   
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
På baggrund af de i vandplanerne udpegede vandløbsstrækninger for fjernelse af spærringer, 
skal kommunerne konkret vurdere, hvilke tiltag der er nødvendig for at opnå den ønskede 
miljøtilstand. Kommunerne vil således bl.a. vurdere, om spærringen konkret skal fjernes, eller 
om det på anden måde er muligt at sikre vandløbets kontinuitet, f.eks. ved etablering af 
omløbsstryg. 
 
Af vandplanernes bilag 7 i høringsudgaven: ”Oversigt over støtteparametre til økologiske 
kvalitetselementer for vandløb, søer og kystvande” fremgår blandt andet, hvilke kriterier der 
bør lægges til grund ved indsatser til sikring af kontinuitet i vandløb, herunder f.eks. 
retningslinjer for etablering af omløbsstryg. De anførte kriterier gælder ikke kun for laksefisk, 
men for alle smådyrsarter og fisk.  
 
Fejl og mangler 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia, Syddjurs, Billund, Brønderslev, Aalborg, Slagelse, Frederikshavn og Randers 
kommuner, Patriotisk Selskab og Lystfiskeriforeningen for Liver Å peger på en række 
spærringer, som ikke længere er spærringer.  
 
Fredericia, Syddjurs, Brønderslev, Randers, Rebild, Middelfart, Kalundborg, Aalborg, 
Holstebro, København, Frederikssund, Viborg og Næstved kommuner, Vandpleje Fyn, ÅLF 
og Lodsejerlauget Simested å, Morud Lystfiskerforening, Sydvestjydsk Sportsfisker Forening, 
Lystfiskeriforeningen for Liver Å, DTU Aqua, Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og 
Omegn, Danmarks Naturfredningsforening og Viborg Sportsfiskerforening peger derudover 
også på spærringer, som mangler at blive registreret.  
 
Fredericia og Middelfart kommuner peger endvidere på, at det ikke giver mening at fjerne en 
spærring, hvis der ikke samtidig sikres at nedstrøms spærringer også fjernes. Kommunerne 
bør derfor have mulighed for at prioritere mellem spærringerne og fjerne spærringer, som ikke 
er medtaget i vandplanerne før registrerede spærringer, hvis det vurderes at kunne medføre 
større miljømæssig gevinst. En eventuel prioritering af indsatsen bør ske i samarbejde med 
kommunerne. 
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Kalundborg kommune fremfører, at de finder, der ikke er konsistens i argumentationen om at 
nye data ikke medtages i første planperiode, idet nogle af de nye spærringer er medtaget, 
andre er ikke medtaget. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har vurderet alle indsendte rettelsesforslag og justeret vandplanerne i 
overensstemmelse med de faktisek forhold. Oplysninger om nye spærringer i høringsperioden 
medfører ikke yderligere tiltag i første planperiode.  
 
Økonomiske rammer 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredericia Kommune vurderer at indsatsen er underfinansieret, da de mindre projekter i 
kommunen for længst er udført, så der kun er store og dyre projekter tilbage. 
 
Nordfyns Kommune finder det vanskeligt at løse opgaven inden for den økonomiske ramme, 
og Kalundborg og Assens kommuner vurderer, at indsatsen er underfinansieret. 
 
Mariagerfjord Kommune fremfører, at der ikke er afsat penge til erstatninger ved 
opstemninger i virkemiddelkataloget, men kun til selve projektdelen. Såfremt der skal 
udbetales erstatninger til f.eks. dambrug eller ålekister, skal der også afsættes beløb hertil. 
Endvidere fremgår det ikke af enhedspriserne i virkemiddelkataloget, at 
enhedsomkostningerne også skal dække udgifter til kompensation til lodsejerne. Det er 
Mariagerfjord Kommunes opfattelse, at de afsatte enhedspriser for fjernelse af spærringer i 
virkemiddelkataloget ”kun” er vejledende og i øvrigt kraftigt underestimerede. Mariagerfjord 
Kommune forventer, at indsatsen på vandløbsområdet, justeres så den økonomiske ramme, 
der er afsat i planperioden, kan overholdes, og at det vil være en forudsætning for 
gennemførelse af indsatsen, at der kan opnås økonomisk kompensation til berørte lodsejere. 
 
Det er Hjørring Kommunes opfattelse, at de afsatte midler ikke er tilstrækkelige til at 
gennemføre de bindende tiltag. Der kan opstå situationer, hvor det anses for nødvendigt, at 
inddrage landbrugsjord i forbindelse med gennemførelse af de enkelte projekter. Det kan 
f.eks. være i forbindelse med fjernelse af spærringer og anlæg af omløbsstryg. Erstatning til 
lodsejere i sådanne tilfælde er, så vidt Hjørring Kommune vurderer, ikke indregnet i 
vandplanerne. 
 
Der er ifølge Vejle Kommune ikke afsat penge til erstatninger ved eksempelvis nedlæggelse 
af opstemninger. Der er i slutningen af 2010 afsagt tre kendelser i Taksationskommissionen, 
der pålægger Vejle Kommune at betale erstatninger på i alt ca. 10 mio. kr. for nedlæggelse af 
tre dambrugsopstemninger. Såfremt denne afgørelse stadfæstes i 
Overtaksationskommissionen, risikerer kommunen selv at skulle finansiere store erstatninger. 
Derfor må det forudsættes, at kommunen kompenseres fuldt ud for de udgifter, der samlet set 
(erstatninger, projektering og administrative udgifter) er forbundet med fjernelse af 
opstemninger og spærringer. 
 
Frederikshavn Kommune forudsætter statslig finansiering, hvis nogle store særdeles 
omkostningstunge spærringer skal fjernes i planperioden, idet de vil kræve en særlig 
projekteringsindsats. Omkostningerne ved gennemførelse af indsatskravene i vandplanen 
forventes væsentlig højere end anslået i finansieringsmodellen i vandplanen, da der skal 
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bruges en betydelig personaleressource i perioden indtil 2015 til projektering, ansøgning om 
finansiering samt vandløbsretlig og naturmæssig sagsbehandling af ansøgte projekter til 
implementering af indsatskravene. Det tyder ikke på, at denne ressource kompenseres fra 
statslig side. Disse forhold bør indgå i statens planlægning af indsatsbehovet samt ved 
fastlægning af finansieringsmodeller for implementering af vandplanerne. 
 
Det er Tønder, Roskilde, Slagelse, København, Morsø og Næstved kommuners og Bornholms 
Landbrugs vurdering, at der ikke er penge til at få realiseret planerne indenfor de tidsfrister, 
der er fastsat. 
 
Lejre Kommune mener, at der er en stor risiko for, at udgifterne til fjernelse af spærringer vil 
overstige de i virkemiddelkataloget anførte. F.eks. har Lejre Kommune udarbejdet overslag 
over to projekter i type 2 vandløb på hhv. 2,0 og 1,3 mio kr., hvor virkemiddelkatalogets 
priser ligger mellem et minimum på 50.000 kr. og et maksimum på 800.000 kr. 
  
Hvidovre Kommune nævner, at virkemidddelkatalogets enhedsomkostninger er for lave for en 
bykommune som Hvidovre, hvor anlægsomkostninger og omkostninger til arealerhvervelse er 
særligt store. 
 
Middelfart Kommune finder det tvivlsomt, om kommunerne får tilført tilstrækkelige 
økonomiske midler til at fjerne alle i vandplanen registrerede spærringer samt de eventuelle 
ekstra spærringer, som ”dukker op”. 
 
Helsingør Kommune fremfører, at der regnes med et samlet beløb over 5 år på ca. 1 mio. kr. 
til fjernelse af faunaspærringer. Kommunens beregninger viser, at en fjernelse af spærringen 
ved Havreholm Slot alene vil koste mellem 1-2 mio. kr. 
 
Rebild Kommune ønsker, at det bliver tilkendegivet, hvorvidt det er de bindende mål i 
vandplanen, jf.§ 12 i miljømålsloven, eller den pt. afsatte økonomi, der er styrende for 
indsatsen i 1. planperiode. Årsagen hertil er, at de vurderinger og beregninger der er foretaget 
til dato kraftigt indikerer, at der ikke er afsat penge nok til indsatsen. 
 
Ikast-Brande Kommune finder, at virkemiddelkatalogets anførte enhedspriser for fjernelse af 
spærringer i vandløb er underestimerede og ikke vil kunne dække udgifter til eventuelle 
erstatninger for driftstab og lignende. 
 
Aalborg Kommune vurderer, at de afsatte enhedspriser for fjernelse af spærringer i 
virkemiddelkataloget ”kun” er vejledende og underestimerede. Aalborg Kommune finder, at 
det er vigtigt at få en hurtig afklaring af, om kommunerne kan få refunderet de afholdte udlæg 
til de projekter, der er opstartet/gennemført op til eller under selve vedtagelsen af vandplanen. 
Ellers vil der være risiko for, at de indsatser, som nu er i gang i de enkelte kommuner, vil 
blive sat i bero. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
På baggrund af høringssvarene er foretaget en justering og prioritering af vandløbsindsatsen, 
der er afsat. Det forventes, at den justerede indsats kan gennemføres indenfor planperioden. 
Der henvises i øvrigt til høringsnotatets kapitel 2.7.1 Sammenhæng mellem mål, virkemidler 
og økonomi. 
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Andre løsninger end at fjerne spærring 
Sammenfatning af høringssvar 
Ishøj og Vallensbæk kommuner finder, at indsatserne med at fjerne spærringer 
(udløbsbygværker) ved Ishøj Sø og Vallensbæk Sø er uacceptable. Kommunerne gør 
Naturstyrelsen opmærksom på alternative løsninger, f.eks. omlægning af åen udenom Ishøj Sø 
og etablering af fisketrappe ved Vallensbæk Sø. En fjernelse af udløbsbygværk ved 
Vallensbæk Sø vil ikke kunne lade sig gøre uden alvorlige oversvømmelsesrisici for de 
nedstrømsliggende områder. Det oplyses, at Tueholm og Vallensbæk Sø er anlagt som 
regnvandsbassiner. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De enkelte kommuner skal på baggrund af de i vandplanerne udpegede vandløbsstrækninger 
for fjernelse af spærringer, konkret vurdere, hvilke tiltag der er nødvendig for at opnå den 
ønskede miljøtilstand. Dvs. bl.a. vurdere om spærringen konkret skal fjernes, eller om det på 
anden måde er muligt at sikre vandløbets kontinuitet, f.eks. ved etablering af omløbsstryg, jf. 
vandplanens bilag. 
 
Pumpestationer 
Sammenfatning af høringssvar 
Morsø Kommune finder, at der må foretages en selvstændig vurdering i hvert enkelt tilfælde 
om fordele contra ulemper ved at fjerne højvandsklapper, og kommunen finder det særlig 
problematisk at fjerne pumpehuse, som det foreslås på Mors. 
 
Holbæk Å Laug fremfører, man ikke ønsker pumper til afvanding fjernet pga. påføring af tab 
for landbrugsproduktionen på arealerne. 

Ingstrup Sø Landvindingslaug gør indsigelse mod fjernelse af en pumpestation og to 
spærringer i pumpelagets opland, idet en fjernelse af pumpestationen vil sætte hele området 
under vand i store perioder af året; specielt ved regnskyl og i vintermånederne. Det vurderes 
at være uforsvarligt for områdets fremtidige eksistens. Afvanding af landbyerne og områdets 
vejsystemer vil blive truet. Det vil have store økonomiske konsekvenser og vil være uden for 
proportionalitetsprincippet. 

Landboforeningen Limfjord gør indsigelse mod fjernelse af pumpehuse, idet fjernelsen ikke 
vil genskabe et naturligt dynamisk vandløb ovenfor pumpehuset. Tværtimod vil fjernelsen af 
pumpehuse medføre oversvømmelse af meget store landbrugsarealer samt bebyggede arealer. 

Gøttrup-Klim Landvindingslag gør indsigelse mod, at dige og pumpe skal fjernes, da det ved 
højvande i Limfjorden vil have meget store konsekvenser for områderne bag diget. 

Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen kan oplyse, at der normalt ikke i 1. planperiode skal skabes passage forbi 
pumpestationer. Med hensyn til højvandsklapper anses de generelt for faunapassable, hvorfor 
der normalt ikke skal ske en indsats til sikring af passage forbi højvandsklapperne. 
 



Høringsnotat om overordnede og generelle høringssvar  
til vandplanudkastene 

 356

Spærringer der er fredede 
Sammenfatning af høringssvar 
Kulturarvsstyrelsens generelle holdning er, at der bør tages hensyn til de kulturhistoriske 
interesser i relation til vandløb og vådområder. Ud fra en kulturhistorisk betragtning mener 
Kulturarvsstyrelsen, at det er muligt at bevare værdifulde opstemninger/spærringer ved at 
prioritere indsatsen i følgende rækkefølge: 

1. Friholde udvalgte vandløbsstrækninger for krav om faunapassage. 
2. Bevare opstemninger og reducere driften. Der tages særlige kulturhistoriske hensyn 

ved etablering/ændring af faunapassage. 
3. Etablering/ændring af faunapassage og bevare udvalgte kulturhistoriske spor, så 

historien fortsat kan aflæses i landskabet. 
 
Assens, Ikast-Brande, Silkeborg og Aalborg kommuner gør opmærksom på, at det ved 
fjernelse af spærringer skal sikres, at der sker en vurdering, der tilgodeser såvel faunaens frie 
passage som de kulturhistoriske interesser. Dette gør sig særligt gældende ved vandmøller og 
vandkraftværker, men også ved nogle mindre bygningsværker som f.eks. broer og gamle 
engvandingsanlæg. Aalborg Kommune opfordrer endvidere til, at vandplanen ved 
mølleopstemninger og andre spærringer forholder sig til kulturhistoriske bevaringsinteresser. 
 
Landbrug & Fødevarer og Dansk Landbrug Midt-Østjylland mener, at mange spærringer har 
kulturhistorisk interesse. 
 
Østfyns Museer mener, at der mangler registrering af kulturhistoriske objekter i forhold til 
spærringer/vandmøller og jordfaste kulturminder. Østfyns Museer mener således, at der bør 
afsættes midler til en kulturhistorisk gennemgang af hele det fynske materiale med henblik på 
vandplanernes betydning for såvel jordfaste fortidsminder som eksisterende kulturmiljøer. 
 
Marie Marqvard Ulstrup Fonden gør opmærksom på, at nogle spærringer i Sdr. Vinge Bæk er 
en del af Ulstrup Slots historiske haveanlæg og dermed fredede. 
 
Patriotisk Selskab nævner en spærring ved en voldgrav omkring et fredet slot hvor det 
anføres, at vandstanden skal holdes konstant for at sikre funderingen af slottet. Endvidere 
nævnes en stenkiste og en kampestensbro, som menes at have kulturarvsinteresse 
 
DTU Aqua anbefaler, at der udarbejdes ensartede og objektive kriterier for, hvordan man 
bedømmer de kulturhistoriske interesser, og hvorfor man pga. kulturhistoriske interesser evt. 
ikke vil kunne give tilladelse til et vandløbsprojekt efter vandløbslovens § 37a stk 2.  
 
To borgere nævner, at fredede spærringer ikke bare kan fjernes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen kan i relation til kulturhistoriske interesser oplyse, at der i de konkrete tilfælde 
skal ske en afvejning mellem vandplanernes indsatser og hensynet til kulturminder. Forud for 
gennemførelsen af et konkret projekt skal kommunen udarbejde en konsekvensvurdering af 
indsatsen. Omfanget af berørte lodsejere vil derved kunne opgøres, og konsekvenserne for 
landbrugets dyrkningsmuligheder mm. beregnes, så der kan udbetales erstatning. Som en del 
af denne proces skal kommunen vurdere, hvorvidt indsatsen kan have betydning for 
bevarelsen af kulturminder. Kommunen skal vurdere, om kulturhistoriske hensyn er til hinder 
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for gennemførelse af en indsats, jf. vandløbslovens § 37, stk. 3, som den blev affattet i 
GrønVækst-loven fra forsommeren 2011. 
 
Naturstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne været i dialog med 
Kulturarvsstyrelsen omkring bevaringen af særligt værdifulde opstemninger. Naturstyrelsen 
har derudover i det omfang, der har foreligget viden om særlige kulturhistoriske interesser ved 
konkrete spærringer, bestræbt sig på at tage hensyn til dette. I visse tilfælde er indsatsen 
blevet undtaget, og i andre tilfælde overlades det til de enkelte kommuner konkret at vurdere, 
hvilke tiltag der er nødvendige for at opnå den ønskede miljøtilstand. Dvs. bl.a. vurdere om 
spærringen konkret skal fjernes, eller om det på anden måde er muligt at sikre vandløbets 
kontinuitet, f.eks. ved etablering af omløbsstryg. I denne vurdering skal det sikres, at 
eventuelle kulturarvsmæssige interesser omkring den pågældende strækning tilgodeses. 
 
Fisketrapper og kammersluser 
Sammenfatning af høringssvar 
Landvindingslaget Karsemosen gør indsigelse mod etablering af en fisketrappe mellem 
Arresø og Ry Å. Et projekt der vil indebære, at der ledes vand fra Arresø til Ry Å, idet 
pumpestationen er dimensioneret til at afvande interesseområdet på 185 ha, og ikke til at 
recirkulere vand fra Arresø. I ekstreme regnsituationer, som f.eks fandt sted medio juni 2009, 
vil en fisketrappe således skabe yderligere problemer med at hindre oversvømmelser af 
husene i landvindingslagets område. Yderligere er landvindingslaget ikke er bekendt med 
undersøgelser, der dokumenterer behov for og dermed den naturmæssige værdi af 
etableringen af en fisketrappe mellem Arresø og Ry Å. 
 
En borger mener, at kammersluser giver tilstrækkelig god faunapassage. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at den pågældende borger har ret i, at kammersluser, 
ligesom højvandsklapper, er tilstrækkeligt faunapassable. Med hensyn til Ry Å var det ikke 
meningen, der skulle etableres en fisketrappe, men fjernes en pumpestation. Denne indsats er 
ikke længere aktuel, idet pumpestationer ikke skal fjernes, og Ry Å ikke længere er omfattet 
af vandplanen. 
 
Stærkt modificerede/kunstige vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Skive Kommune ønsker spærringer i pumpekanaler/drængrøfter taget ud af vandplanen. 
 
En borger mener, at kanaler gravet til afvanding er stærkt modificerede, og at der derfor ikke 
bør fjernes spærringer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb på 
baggrund af de indkomne høringssvar og har i forbindelse hermed konkret vurderet, om 
vandløb skal udpeges som stærkt modificeret eller kunstigt. Eventuelle spærringer beliggende 
i kunstige eller stærkt modificerede vandløb undtages for indsats, medmindre der længere 
opstrøms herfor findes naturlige vandløbsstrækninger med god eller høj naturværdi eller 
potentiale. 
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Miljøgevinst 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune finder, at det ikke er rimeligt, at opstemninger i vandløb ved okkeranlæg 
betragtes som en spærring, hvor der skal skabes faunapassage til de okkerbelastede 
vandløbsstrækninger opstrøms okkeranlæggene. 
 
Skive Kommune ønsker spærringer øverst i vandsystemerne udtaget af vandplanerne, da 
miljøgevinsten anses for begrænset, f.eks. fordi vandløbet opstrøms kan være 
sommerudtørrende.  
 
Rebild Kommune ønsker en vandløbsstrækning udpeget til stærkt modificeret, da en fjernelse 
af spærring ved en søopstemning vil være meget kostbar og kun give adgang til en kortere 
vandløbsstrækning (700 m). 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vurderer ligesom Herning Kommune, at der ikke bør ske en indsats mht. 
sikring af passage ved okkeranlæg. Denne type spærringer undtages derfor. 
 
Efter harmoniseringen af hvilke vandløb, der indgår i vandplanen, er en række mindre 
vandløb med lavt naturindhold ikke længere omfattet af vandplanen. Spærringer i sådanne 
vandløb skal ikke fjernes. 
 
Utilsigtet effekt 
Sammenfatning af høringssvar 
Vesthimmerlands Kommune gør opmærksom på, at der kan være modstrid mellem to 
lovgivninger, hvor f.eks. miljømålsloven kræver en spærring fjernet, og resultatet af fjernelsen 
er en ulovlig og uønsket (efter naturbeskyttelsesloven) ændring af naturtilstand omkring en 
møllesø. Aalborg Kommune nævner at en sænkning af vandspejlet opstrøms på strækninger 
med mange grøfter og dræn, kan betyde en forringelse af andre naturtyper omfattet af 
naturbeskyttelsesloven. 
 
Morsø Kommune oplyser, at man på Mors gennem tiderne har gennemført rørlægning af 
udløbet i Limfjorden af en række naturlige vandløb. Alle rørlægninger figurerer på listen over 
spærringer, der skal fjernes i 1.planperiode. De fem rørudløb, som er længere end 20 m, 
figurer desuden på listen over rørlagte strækninger, der skal genåbnes. Fælles for alle disse 
rørudløb er, at den regulativmæssige bundkote af rørudløbet ligger i størrelsesorden 40-80 cm 
under kote 0. Fjernes rørudløbet vil der på grund af materialetransporten langs kysten i løbet 
af ganske kort tid etableres en ny vandløbstærskel ved udløbet i fjorden. Da vandløbsbunden 
er underuddybet langt op i land vil der efterfølgende ske en hævning af bunden i disse 
vandløb til et nyt niveau svarende til den nye vandløbstærskel i fjorden. Resultatet vil blive, at 
store dele af de lavtliggende arealer langs med disse vandløb – især i det marine forland – vil 
blive sat under vand. Tilsvarende ønsker Skive Kommune rørlægninger gennem strandvolde 
bevaret, da de ellers jævnligt vil tilsande. Kommunen vurderer, at de på grund af deres korte 
udstrækning ikke udgør en spærring for fisk. 
 
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at man fjerner kunstige spærringer, hvis det ikke 
går ud over andre værdifulde naturtyper. 
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Landbrug & Fødevarer og Dansk Landbrug Midt-Østjylland anfører, at fjernelse af spærringer 
vil medføre vandlidende arealer med deraf følgende forringede dyrkningsmuligheder. 
Desuden kan udpegede spærringer være vanskelige at fjerne, og at fjernelse kan have 
betydning for strømhastighed og vandkemi. Dansk Landbrug Midt-Østjylland peger på, at 
nogle steder vil en fjernelse af spærringer medføre afvanding af værdifulde naturområder, 
hvor søer og moser er opstået som følge af opstemninger. Samtidig peges på, at fjernelse af 
pumpestationer vil medføre forringede afvandingstilstande for store områder. 
 
Donse Å-laug angiver fire steder, hvor faunaspærringer foreslås fjernet. Ved Donse Store 
Dam, Donse Lille Dam, under Helsingørmotorvejen og under Usserød Kongevej. 
Faunaspærringerne kan ikke fjernes - de to første regulerer vandspejlet i søerne ved Donse og 
de to sidste leder Donse Å under stærkt trafikerede veje. 
 
Lodsejerlauget Stokkeby Nor gør opmærksom på at der er foreslået fjernelse af spærring ved 
vejunderføring. Denne kan ikke røres, uden at slusen ødelægges, hvorved hele Stokkeby Nor 
vil komme under vand. Store landbrugs- og naturarealer vil herved komme under vand, og 
græsningsmuligheder blive ødelagt. Det skal i øvrigt bemærkes, at slusen er en højvandssluse, 
der skal forhindre havvand i at komme ind i Noret. 
 
Holbæk Å-laug fremfører, at spærringer, der hindrer brinkerosion, ikke ønskes fjernet på 
grund af miljøet. 
 
Odsherreds Landboforening gør indsigelse mod fjernelse af slusen ved mundingen af 
Sidingefjords Sydkanal, idet det vil have store negative effekter som forringet dyreliv i 
kanalen, risiko for digebrud og oversvømmelse af store arealer. 
 
BHE - Borger - Handel – Erhverv gør indsigelse mod fjernelse af spærringen ved Bindslev 
Gl. Elværk, idet turister såvel som lokalbefolkning vil blive en naturoplevelse fattigere. Dertil 
kommer, at en fjernelse af opstemningen og dermed den eksisterende spærring vil give en 
voldsom påvirkning af Uggerby Ås vandstand i faldende niveau - en påvirkning, der vil give 
alvorlige følger ind i Bindslev By. 
 
Tversted Borger- og Turistforening protesterer over at Tversted-Søerne skal fjernes, idet det 
vil være til stor skade for turismen, og det ikke vurderes, at søerne er til skade. 
 
Landvindingslaget Magleby Nor gør opmærksom på, at man ved fjernelse af spærringer skal 
tage hensyn til følgende forhold: Servitutbestemmelser, hensyn til bygninger og anlæg, 
ændrede afstrømningsforhold, risiko for store aflejringer af sand/jord og deraf følgende 
forringet afvanding. 
 
Lodsejerne ved Kællingebækken gør indsigelse mod fjernelse af to mindre vandfald, idet man 
finder de to små vandfald smukke og stemningsfulde. Ved at fjerne vandfaldene vil 
sandvandringen øges, og det vil give mere sandbund, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for 
fiskene. 
 
Lodsejerlauget i Løvel Enge ønsker at kommunen gøres opmærksom på, at udpegede 
spærringer kan være vanskelige at fjerne, og at fjernelse kan have betydning for 
strømhastighed og vandkemi. 
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Gøttrup-Klim Landvindingslag gør opmærksom på, at hvis stemmeværkerne fjernes, sker der 
en meget stor materialetransport til skade for de nedenfor liggende vandløb, og efterfølgende 
oprensning, hvem skal betale for det? 
 
DTU Aqua gør opmærksom på at når man fjerner en spærring, skal man også fjerne 
stuvningszonen opstrøms, for at udnytte det areal der ellers vil ligge uvirksomt hen, for at 
undgå at stuvezonen virker som en spærring for nedstrøms trækkende fisk, og for ikke at få 
for stejle gyde områder hvor spærringen lå. Desuden anbefaler DTU Aqua at det tydeliggøres 
hvornår en udpegning af § 3-områder efter naturbeskyttelsesloven kan stå i vejen for et 
vandløbsprojekt. DTU Aqua henviser til at der i vandløbslovens § 37a stk 3 siger , at 
bestemmelserne  i Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke gælder i sådanne sager. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De enkelte kommuner skal på baggrund af de i vandplanerne udpegede vandløbsstrækninger 
for fjernelse af spærringer, konkret vurdere, hvilke tiltag der er nødvendig for at opnå den 
ønskede miljøtilstand. Dvs. bl.a. vurdere om spærringen konkret skal fjernes, eller om det på 
anden måde er muligt at sikre vandløbets kontinuitet, f.eks. ved etablering af omløbsstryg. I 
denne vurdering skal det sikres, at eventuelle kulturarvsmæssige interesser omkring den 
pågældende strækning tilgodeses samt at eventuelle konflikter til §3 eller Natura2000 områder 
afvejes. Vurdering af eventuelle problemer for nedstrøms trækkende fisk skal også indgå i 
denne vurdering. 
 
Naturstyrelsen har på baggrund af høringssvar mm. udpeget hovedparten af de rørlagte 
vandløbsstrækninger som stærkt modificerede, og kun hvor en genåbning har stor 
miljømæssig værdi, forventes rørlægningen genåbnet. De omtalte rørlægninger af udløb i 
Limfjorden vil ikke skulle genåbnes. 
 
Pumpestationer undtages i denne planperiode for indsatser til forbedring af passagen forbi 
disse. 
 
Højvandsklapper 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningen Limfjord gør indsigelse mod fjernelse af højvandsklapper, idet 
højvandsklapper er anlagt for at beskytte bagvedliggende landbrugsarealer mod 
oversvømmelse fra indtrængende saltvand. Der er kun tale om en selektiv spærring i de 
perioder, hvor vandstanden i fjorden er højere end vandspejlet i det bagvedliggende 
vandområde. Højvandsklapper forhindrer desuden også indtrængende saltvand i 
bagvedliggende vandområder. Periodevist indtrængende saltvand i ferske vandløb vil påvirke 
miljøtilstanden i vandløbene og dermed umuliggøre målopfyldelse. 
 
Morsø Kommune oplyser at højvandsklapper udgør selektive spærringer og at de er anlagt for 
at beskytte bagvedliggende landsbrugsarealer mod oversvømmelse med saltvand. Hertil kan 
indtrængende saltvand påvirke miljøtilstanden i naturområder. Kommunen finder at der bør 
foretages en selvstændig vurdering af om fordele contra ulemper ved at fjerne 
højvandsklapper. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er enig i at højvandsklapper periodevist kan udgøre en spærring, men vurderer 
dog at de overordnet må anses for faunapassable, hvorfor der ikke behøver gennemføres en 
indsats til forbedring af passagen forbi disse. 
 
Retningslinjer 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordfyns Kommune finder, at kriterierne til sikring af kontinuitet i vandløb (vandplanernes 
bilag 8 i høringsudgaven) er utilstrækkelige. Kriterierne tager udgangspunkt i 
Faunapassageudvalgets rapport om passage i forbindelse med dambrug, hvor kriteriet om 
mindst 50 % af vandløbets minimumsvandføring (Qmm) i vandløbet er indført for at sikre, at 
vandindtaget til dambrug ikke udtørrer vandløbet i situationer, hvor den faktiske vandføring er 
mindre end Qmm. 
  
Anbefalingen er ensidig, idet den primært fokuserer på opstrøms passage, og da denne 
fordeling af vand giver dårlige resultater, især for vandrefisk, er den utilstrækkelig til at sikre 
kontinuitet i vandløb. Det kan ikke være omkostningseffektivt at etablere faunapassager, som 
ikke fungerer for den fauna, der vandrer op og ned ad vandløbet. Kriterierne bør tage 
udgangspunkt i, at der skal være passage både op og ned ad vandløbet for al fauna, og at der 
kun i helt ekstraordinære tilfælde, kan ske fordeling af vand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vurderer, at der ved fastlæggelse af kravene i vandplanen er taget hensyn til 
såvel op- som nedtrækkende fauna i vandløbene.  
 
Detaljeret viden 
Sammenfatning af høringssvar 
Det er Odder Kommunes vurdering, at det ikke vil være muligt at udarbejde handleplaner 
mht. fjernelse af spærringer på baggrund af vandplanernes vidensniveau. Det vil derfor være 
nødvendigt med en fysisk gennemgang af alle spærringer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har udarbejdet vandplanerne på baggrund af den bedste tilgængelige viden. 
Denne viden er primært tilvejebragt af offentlige myndigheder – stat, kommuner eller de 
tidligere amter – og vil således variere i detaljeringsgrad alt efter oprindelse. Oplysninger om 
spærringer i vandløbene stammer overvejende fra kommunerne og de tidligere amter. 
Naturstyrelsen har ikke selv foretaget besigtigelser. Den enkelte kommune må vurdere, 
hvorvidt det er nødvendigt at foretage supplerende registreringer for at kunne udarbejde de 
kommunale handleplaner. 
 
Prioriteringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Tønder Kommune mener, at det er vanskeligt at se sammenhæng og prioritering i de 
spærringer, der er håndteret i vandplanerne. I Tøndermarsken er der peget på fjernelse af 
spærringer i pumpekanaler uden naturlig hydraulisk kontakt til frit løbende vandløb. I de 
samme kanaler er der et utal af stemmeværker, der etableres hver sommer, som en del af 
bevandingssystemet i Tøndermarsken. Omvendt er der i de frit løbende vandløb steder, hvor 
man kunne gøre gældende, at en bedre faunapassage kunne etableres. Kommunen foreslår 
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derfor, at udpegningen af spærringer og prioriteringen af indsatsen bør gennemgås igen i en 
nærmere dialog mellem planmyndigheden og den lokale vandløbsmyndighed. 
 
Aalborg Kommune opfordrer til en ændret prioritering af hvilke spærringer der skal fjernes i 
første planperiode. Projekter til fjernelse af opstemninger i højt målsatte vandløb, som f.eks. 
Binderup Å og Vidkær Å, hvor der samtidig opstår synergi effekter bør prioriteres højest 
 
Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til at de største spærringer ændres til 
omløbsstryg. Fjernelse af spærringer og etablering af omløbsstryg prioriteres med størst vægt 
på A til B2 vandløb og i rækkefølge med nedstrøms anlæg først. 
 
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn finder generelt, at man skal fjerne 
spærringer med start nederst i vandløbene, så der åbnes op til gydepladserne i den øvre del af 
vandsystemerne 
 
Dansk Møllerforening håber, at det vil være muligt, at få en dialog med alle aktører, der er 
involveret i vandløbsrestaureringer ved vandmøller og på den måde medvirke til, at der kan 
skabes konstruktive løsninger, der også kan sikre den fremtidige vandmøllebevaring i 
Danmark. Specielt ønskes det prioriteret, at der ved fjernelse af spærring ved møllerne 
efterlades så meget vand til møllen, at fortsat drift er mulig. 
 
Patriotisk Selskab nævner en vandmølle, hvor de finder det vigtigt, at vand til møllen også 
prioriteres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Miljøministeriet fastsætter de overordnede kriterier for prioritering af indsatser, mens det er 
op til de enkelte kommuner at vælge, hvilke projekter som bør fremmes, dvs. hvilken 
rækkefølge der skabes passage ved de udpegede spærringer. Kommunerne skal endvidere 
konkret vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige for at opnå den ønskede miljøtilstand. Dvs. 
bl.a. vurdere om spærringen konkret skal fjernes, eller om det på anden måde er muligt at 
sikre vandløbets kontinuitet, f.eks. ved etablering af omløbsstryg. 
 
”Naturlige spærringer” 
Sammenfatning af høringssvar 
I en stor del af Lemvig Kommunes vandløb etablerer bæveren dæmninger, som kan udgøre en 
total spærring. Lemvig Kommune vil ikke forpligtes til at fjerne disse, eller etablere stryg. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen betragter bæverdæmninger som naturlige, midlertidige spærringer i 
vandløbene, som med tiden vil forfalde og forgå, når bæveren ikke længere vedligeholder 
dem. Bæverdæmninger er ikke registreret som spærring i vandplanerne, og Naturstyrelsen 
forventer ikke en kommunal indsats i forhold til at sikre vandløbspassage ved disse. 
 
Udpegningsgrundlaget 
Sammenfatning af høringssvar 
Bornholms Landbrug gør gældende, at at tidsfristen for fjernelse af en spærring som 
minimum bør forlænges i forhold til de vandløb, hvor tilstanden er ukendt, således at der først 
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kan tilvejebringes viden om i hvilket omfang en genåbning/fjernelse af spærringen vil 
forbedre forholdene i vandløbene. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at manglende kontinuitet i et vandløb bevirker en 
fragmentering af flora- og faunaelementernes levesteder og kan medføre, at hele 
vandløbssystemet påvirkes. Kontinuiteten brydes især ved opstemning, styrt, fjernelse af vand 
fra vandløbet (samlet kaldet spærringer) og rørlægninger, men også i nogle tilfælde ved 
udledning af forurenende stoffer. Opstemninger kan føre til væsentlige fysiske forandringer i 
vandløbet og kan hermed påvirke vandløbets egnethed som levested for flora og fauna, 
ligesom faunaens op- og nedstrøms vandring påvirkes.  

 
3.4.4 Åbning af rørlagte vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i alt modtaget 322 høringssvar vedrørende åbning af rørlagte vandløb, der skal 
anvendes som virkemiddel til at opnå kontinuitet i vandløb samt forbedre vandløbets fysiske 
forhold. Høringssvarene kommer fra følgende kommuner: Assens, Langeland, Guldborgsund, 
Morsø, Fredericia, Nordfyns, Odder, Køge, Kalundborg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Skive, 
Stevns, Frederikshavn, Tønder, Randers, Lejre, Odsherred, Middelfart, Thisted, Furesø, 
Billund, Struer, Rebild, Næstved, Jammerbugt, Roskilde, Vesthimmerlands, Aalborg, 
Slagelse, Kerteminde, Ringkøbing-Skjern, Horsens, Holbæk og Viborg kommuner.  
 
Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedrørende dette emne: Landbrug 
& Fødevarer, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Nordsjællands Landboforening, Dansk 
Skovforening, Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Sportsfiskerforbund, Patriotisk Selskab, 
LRØ, Hobro Sportsfiskerforening, Landbo Thy, Heden og Fjorden, Centrovice, Samsø 
Landboforening, Holbæk Ålav, Lodsejerlauget ved Lerkenfeld Å, Gruppen ved Syv Bæk, 
Ramsø, Karby Borgerforening, Morud Lystfiskerforening, Sydvestjydsk Sportsfisker 
Forening, DTU Aqua, Bornholms Landbrug, Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og 
Omegn, Landboforeningen Gefion, Vandløbslauget for Landbækken, Gøttrup-Klim 
landvindingslag, Danmarks Naturfredningsforening, Lemvigegnens Landboforening, 
Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen, Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og 
Omegn, Viborg Sportsfiskerforening og Samsø Landboforening.  
 
Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 127 enkeltpersoner. Høringssvarene 
fra enkeltpersonerne er behandlet under de lokale høringsnotater og kun undtagelsesvist 
medtaget nedenfor. Høringssvarene har omfattet følgende emner: 
 
Afsat for få penge 
Sammenfatning af høringssvar 
Assens, Kalundborg, Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Rebild, Roskilde, Aalborg, Slagelse 
og Morsø kommuner finder, der er afsat for få midler både til selve projektgennemførelsen, 
og de ressourcekrævende følgeopgaver, som er afledt af handleplanerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til høringsnotatets kapitel 2.7.1 Sammenhæng mellem mål, virkemidler og 
økonomi. 
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Afsat for lidt tid 
Sammenfatning af høringssvar 
Odder Kommune finder, der er afsat for lidt tid til gennemførelsen, når en stor del af indsatsen 
bygger på frivillighed. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til kapitel 2.9.2 Gennemførelse af indsatsen. 
 
Økonomisk kompensation 
Sammenfatning af høringssvar 
Morsø Kommune ønsker, at kommunen får fuld økonomisk kompensation for den 
ekstraordinære administrative indsats ved planlægning og gennemførelsen af opgaven. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til høringsnotatets kapitel 2.7.1 Sammenhæng mellem mål, virkemidler og 
økonomi. 
 
Generelle retningslinjer for udførelsen 
Sammenfatning af høringssvar 
Langeland og Kerteminde kommuner finder, at staten bør fastsætte et paradigme for, 
hvorledes genåbningen af længere rørlagte strækninger bør ske. Eksempelvis fremhæves det, 
at der bør være fastlagt kriterier for slyngningsgraden af det genåbnede vandløb, da det alt 
andet lige ikke giver meget miljø for pengene at lave flere hundrede meter lige gravet kanal. 
 
DTU Aqua fremfører, at hvis rørene skal bevares, som f.eks. ved korte rør under 
vejdæmninger, vil det ofte være nødvendigt at skabe kontinuitet i vandløbet ved en hævning 
af vandstanden i røret, så opstrøms passerende fauna kan gennemsvømme røret. Der bør også 
her anvendes gydegrus til at opstuve og dermed hæve vandstanden i røret. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er kommunerne, der i praksis vil skulle forestå genåbningen af de udvalgte rørlagte 
vandløb. Kommunerne er derfor også de nærmeste til bedst til at vurdere, hvorledes det 
genåbnede vandløbs forløb kan være. Kommunerne skal ved genåbningen sikre, at vandløbet 
opnår en fysik, så målsætningen kan opfyldes. Almindeligvis vil dette indebære, at det 
genåbnede vandløb har en fysisk variation svarende til minimum 0,5 som normaliseret score 
på Dansk Fysisk Indeks. 
 
Frivillige aftaler 
Sammenfatning af høringssvar 
Landbrug & Fødevarer og Landøkonomisk Selskab finder, at åbning af rørlagte vandløb kun 
bør gennemføres ved frivillige aftaler, da kompensationen sjældent er tilstrækkelig til at 
dække tab og gener. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret indsatsen i forhold til genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger 
således, at der i alt skal genåbnes ca. 200 km. Genåbningen af disse har høj prioritet. 
Projekterne gennemføres i henhold til vandløbslovens bestemmelser, hvoraf fremgår 
procedurer for høring, erstatning, m.v. 
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Miljømæssig gevinst 
Sammenfatning af høringssvar 
Jammerbugt og Roskilde kommuner nævner vandløb, som skal åbnes, hvor der vil være en 
ringe miljøgevinst. F.eks. fordi kun dele af vandløbene kræves åbnet. Roskilde Kommune 
finder, at prioriteringen af hvilke rørlægninger der skal åbnes i 1. planperiode er forkert, og at 
man bør starte med de strækninger der giver den største miljøgevinst. 
 
Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ), Landbo Thy, Centrovice, Samsø Landboforening 
og otte borgere finder, at genåbning af dybe rørlægninger ikke giver biologisk gode vandløb, 
men dybt nedskårne snorlige kanaler, som skal vedligeholdes både med hensyn til 
grødeskæring og oprensning af materiale 
 
Bornholms Landbrug finder, at hvis tilstanden er ukendt, bør åbningen udskydes, således at 
der først kan tilvejebringes viden om, i hvilket omfang genåbning/fjernelse vil forbedre 
forholdene i vandløbene. 
 
Gøttrup-Klim landvindingslag finder at åbning af rør i nogle tilfælde vil skade mere end det 
vil gavne, fordi vandløbene fremover skal oprenses hvert år på grund af sedimentet med 
materialevandring til følge. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret indsatsen i forhold til genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger 
således, at der i alt skal genåbnes ca. 200 km. Åbninger af rørlagte stærkninger foretages i de 
vandløb, der har størst naturmæssigt potentiale. 
 
Vanskelig at åbne 
Sammenfatning af høringssvar 
Odder, Kalundborg, Stevns, Frederikshavn, Struer, Rebild, Jammerbugt, Vesthimmerlands, 
Holbæk, Morsø og Odsherred kommuner samt Samsø Landboforening, Centrovice, Dansk 
Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ), Heden og Fjorden, Lodsejerlauget ved Lerkenfeld Å, 
Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen og Karby Borgerforening nævner konkrete 
vandløb under bygninger eller som på anden måde er meget vanskeligt/bekostelig af åbne. 
 
Specielt Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen nævner, at noget af det der kræves åbnet, 
er den ældste fungerende akvædukt i Danmark. Den er et enestående anlæg med væsentlig 
landskabelig, kulturhistorisk og biologisk værdi, hvis bevarelse til enhver tid bør sikres. 
 
Morsø Kommune nævner endvidere problemer med underuddybede rørlagte vandløb, der - 
hvis de åbnes - vil give oversvømmelser. 
 
Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ) samt Heden og Fjorden finder, at rørlægninger i 
flydesand vanskeligt lader sig åbne.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ved genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger er det ikke altid nødvendigt, at det genåbnede 
vandløb følger det samme trace, som det rørlagte, jf. vandplanernes retningslinje 26. Det 
vigtigste er, at vandløbets kontinuitet sikres. Derfor kan vandløbet flyttes, hvis det er 
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nødvendigt pga. eksisterende bygninger eller andre tekniske anlæg, eller hvis en genåbning i 
det nuværende trace vil give problemer med efterfølgende anvendelse af dyrkningsarealer. 
Det skal dog altid sikres, at den frilagte strækning vil kunne opnå god økologisk tilstand, 
uanset dens beliggenhed. 
 
Naturstyrelsen har justeret indsatsen i forhold til genåbning af de rørlagte 
vandløbsstrækninger således, at der i alt skal genåbnes ca. 200 km. Naturstyrelsen har på 
baggrund af den tilgængelige viden bestræbt sig på at udpege disse ca. 200 km rør således, at 
der opnås størst mulig miljømæssig effekt under samtidig hensyntagen til øvrige interesser, 
herunder hensynet til kulturarven. 
 
Det er i sidste ende kommunerne som vandløbsmyndighed, der på baggrund af de i 
vandplanerne udpegede vandløbsstrækninger for åbning af rørlagte vandløbstrækning, konkret 
vurderer, hvordan indsatsen skal udføres mhp. opnåelse af den ønskede miljøtilstand. 
Kommunerne skal i den forbindelse sikre, at eventuelle kulturarvsmæssige interesser omkring 
den pågældende strækning tilgodeses.   
 
Fejl og genåbning af rørlægninger under fx bygninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Lejre og Odsherred kommuner angiver flere vandløb, hvor der ikke er overensstemmelse 
mellem WebGis-tabeller, kortbilag og Mapinfo tabeller. 
 
Billund, Næstved, Vesthimmerlands og Struer kommuner nævner en række rørlægninger som 
allerede er fjernet. 
 
Rebild, Roskilde, Vesthimmerlands, Viborg, Næstved kommuner og DTU Aqua nævner en 
række vandløb som ikke er angivet som rørlagte i vandplanen. Lige som Roskilde Kommune 
påpeger, at angivelserne af længden af rørlægningerne i flere tilfælde er fejlagtige 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har på baggrund af en vurdering af de indkomne høringssvar justeret 
kortgrundlaget til de faktiske forhold, som høringssvarene måtte have givet anledning til. 
 
Vanskeliggøre dyrkning 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordsjællands Landboforening, Bæredygtigt landbrug, LRØ, Landbo Thy, Heden og Fjorden, 
Centrovice, Samsø Landboforening, Holbæk Ålav, Landboforeningen Gefion, Lemvigegnens 
Landboforening, Patriotisk selskab og 50 borgere finder, at genåbning af rørlagte vandløb vil 
vanskeliggøre en hensigtsmæssig drift af omkringliggende landbrugsjord på grund af 
defigurering. Nordsjællands Landboforening nævner yderligere, at forventede 
vandstandsstigninger på de genåbnede strækninger vil være et problem. 
 
Dansk Skovforening anfører, at åbning af rørlagte vandløbsstrækninger også kan give 
arronderingsproblemer i skovbruget. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret indsatsen i forhold til genåbning af de rørlagte 
vandløbsstrækninger således, at der på landsplan i alt skal genåbnes ca. 200 km. 
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Naturstyrelsen vil ikke stille krav om genåbning af yderligere, mindre betydende rørlægninger 
end disse.  
 
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger er omfattet af vandløbslovens bestemmelser om 
vandløbsregulering/vandløbsrestaurering, hvor der skal udarbejdes konkrete projektforslag og 
konsekvensvurderinger, inden et projekt kan godkendes og dermed udføres. Enhver, der lider 
tab i den forbindelse, er berettiget til erstatning. Det omfatter også skovbruget.  
 
Samle indsatsen 
Sammenfatning af høringssvar 
Guldborgsund, og Lejre kommuner foreslår, at indsatserne samles, så det enkelte vandløb 
eller vandløbssystem færdiggøres i én og samme indsats. Dette er mere logisk rent 
administrativt, men også mere forståeligt for de berørte lodsejere. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune nævner et eksempel på, at nedstrøms rørlægninger i et 
vandsystem er undtaget, mens opstrøms rørlægninger skal åbnes. Kommunen foreslår derfor, 
at alle rørlægninger i vandsystemet undtages. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Kommunerne kan prioritere at håndtere hele vandløb eller vandløbssystemer på én gang.  
 
Med hensyn til åbning af opstrøms liggende rørlægninger uden at medtage længere nedstrøms 
liggende rørlægninger, så har Naturstyrelsen justeret indsatsen i forhold til genåbning af de 
rørlagte vandløbsstrækninger således, at der på landsplan i alt skal genåbnes ca. 200 km. 
Udpegningen er målrettet de vandløb, hvor Naturstyrelsen på baggrund af bedst tilgængelig 
viden, har vurderet, at der vil være stor miljømæssig effekt. Dette indebærer, at der ikke er 
stillet krav om genåbning af rørlægninger, hvor der er uåbnede rørlægninger nedstrøms. 
 
Åbning ønskelig 
Sammenfatning af høringssvar 
Randers, Thisted, Struer, Roskilde, Aalborg, Slagelse og Lejre kommuner samt Sydvestjysk 
Sportsfiskerforening, Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Danmarks 
Naturfredningsforening, Viborg Sportsfiskerforening og Morud Lystfiskerforening nævner 
nogle vandløb, som burde åbnes, men som ikke er med i vandplanerne. Specielt Slagelse 
Kommune nævner, at det er et problem, at Vestsjællands Amt ikke målsatte rørlagte vandløb, 
hvorfor en del vandløb med fint potentiale ikke er med i vandplanen. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Hobro 
Sportsfiskerforening og en borger ønsker rørlagte vandløb genåbnet. 
 
DTU Aqua finder, at vandløb med et højt naturindhold bør kunne udløse at en rørlægning 
kræves åbnet, uanset om de er tidligere målsatte, og at vandløb med potentielt højt 
naturindhold også kræves åbnet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret kortgrundlaget til de faktiske forhold, som høringssvarene måtte 
have givet anledning til. I denne proces er eventuelle manglende rørlægninger blevet tilføjet, 
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såfremt de tidligere har været målsatte, eller hvis de er beliggende indskudt nedstrøms en 
fritliggende målsat strækning. 
 
Naturstyrelsen har endvidere justeret indsatsen i forhold til genåbning af de rørlagte 
vandløbsstrækninger således, at der på landsplan i alt skal genåbnes ca. 200 km. 
Naturstyrelsen vil ikke stille krav om genåbning af yderligere, mindre betydende rørlægninger 
end disse i første planperiode. Hovedparten af de udvalgte 200 km rørlagte vandløb har været 
i høring i forbindelse med udkast til vandplaner, der er kommet et mindre antal rørlægninger 
med som ved en fejl ikke kom med på WebGIS i høringen. 
 
Økonomisk uproportionalt 
Sammenfatning af høringssvar 
Faaborg-Midtfyn Kommune mener at en del af de vandløb der foreslås åbnet har ringe fald og 
risiko for sommerudtørring. Dermed kan investeringen i åbning af den rørlagte strækning vise 
sig ikke at stå mål med den biologiske gevinst, hvilket ikke er omkostningseffektivt. Skive 
Kommune mener at sådanne rørlægninger bør omfattes af undtagelsesbestemmelserne. 
 
Furesø Kommune mener at der kan være disproportionalitet mellem effekter og omkostninger 
ved åbning af rør. 
 
Stevns Kommune nævner et vandløb med så stort fald, at miljøgevinsten ikke står mål med de 
økonomiske udgifter. 
 
Patriotisk Selskab finder, at genåbning i juletræskultur er økonomisk uproportionalt. Desuden 
nævner de en række vandløb, hvor de ikke mener miljøgevinsten står mål med udgiften, da de 
er meget omkostningstunge at åbne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret indsatsen i forhold til genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger. 
Efter tilpasningen af indsatsen finder Naturstyrelsen ikke, at der foreslås åbning af vandløb, 
hvor der ikke vil være en stor miljøgevinst i forhold til omkostningerne. 
 
Åbning ikke nødvendig 
Sammenfatning af høringssvar 
Skive kommune finder, at korte rørlagte vandløbsstrækninger gennem strandvolde ikke bør 
åbnes. Hvis disse rørlægninger frilægges, vil udløbet jævnligt tilsande pga. betydelig 
materialevandring langs stranden. Dette vil skabe et væsentligt vedligeholdelsesbehov. 
Samtidig vil saneringen have minimal miljøgevinst, da rørlægningerne gennem strandvoldene 
ofte er så korte, at de ikke udgør en reel spærring for opgang af fisk. Kommunen finder 
ligeledes, at rørlægninger i drængrøfter og afvandingskanaler er kunstige, og derfor ikke bør 
åbnes. 
 
Billund Kommune nævner et rørlagt vandløb, hvor den opstrøms strækning er 
sommerudtørrende, og hvor kommunen derfor ikke finder behov for åbning. 
 
En borger finder, at det ikke er nødvendigt at åbne rørlægninger, hvis den opstrøms liggende 
strækning opfylder målsætningen. 
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Landboforeningen Centrovice nævner eksempler, hvor de finder, at det ikke er nødvendigt at 
åbne rørlægningerne, fordi der ved siden af er en åben rende. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der foreslås ikke genåbning af rørlagte vandløb, hvis vandløbet er kunstigt eller stærkt 
modificeret, eller hvis rørlægningen er under 20 m’s længde. Naturstyrelsen har på baggrund 
af høringssvar mm. udpeget alle rørlagte vandløbsstrækninger som stærkt modificerede 
vandløbsstrækninger, og kun hvor en genåbning har stor miljømæssig værdi, forventes 
rørlægningen genåbnet. De omtalte rørlægninger af udløb i Limfjorden vil ikke skulle 
genåbnes, ligesom Naturstyrelsen heller ikke kræver genåbning af rørlagte vandløb, hvor den 
opstrøms liggende strækning er sommerudtørrende. 
 
Åbning ikke tilstrækkeligt 
Sammenfatning af høringssvar 
Hjørring Kommune er af den opfattelse, at genåbning af rørlagte vandløb ikke vil give 
målopfyldelse, hvis ikke der foretages andre restaurerings- og variationsforbedrende tiltag. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen forventer, at kommunerne som en del af de enkelte genåbningsprojekter 
udarbejder vedligeholdelsesforskrifter, der sikrer gode fysiske forhold på den genåbnede 
vandløbsstrækning. 
 
Større fleksibilitet 
Sammenfatning af høringssvar 
Lejre Kommune finder, at da flere rørlagte strækninger er af ældre dato, og der løbende kan 
forventes at opstå problemer med rørlægningerne, at det kunne være hensigtsmæssigt med 
mulighed for en større fleksibilitet, inden for vandplanens rammer, i prioriteringen af 
frilægningen af de rørlagte målsatte vandløbsstrækninger, herunder mulighed for at frilægge 
hele vandløbet på en gang. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret indsatsen i forhold til genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger 
således, at der på landsplan i alt skal genåbnes ca. 200 km. Naturstyrelsen vil ikke stille krav 
om genåbning af yderligere, mindre betydende rørlægninger end disse. 
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1. Indledning 
I forbindelse med den offentlige høring af udkast til vandplaner i perioden den 4. oktober 
2010 til den 6. april 2011, har Naturstyrelsen modtaget mere end 4.000 høringssvar. 
Naturstyrelsens gennemgang af høringssvarene har givet anledning til en række ændringer i 
vandplanerne.  
Det fremgår af miljømålslovens § 30, 1. og 2. pkt., at, hvis der i forbindelse med vedtagelsen 
af den endelige vandplan foretages ændringer af det offentliggjorte forslag, som på væsentlig 
måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget 
ændringen, kan vedtagelsen af vandplanen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at 
udtale sig. Miljøministeren fastsætter en frist herfor. 
Naturstyrelsen har på den baggrund, i overensstemmelse med miljømålslovens § 30, 
gennemført en supplerende høring af de væsentligt berørte om de foretagne ændringer i 
vandplanerne. 
 
1.1 Resumé om høringsprocessen, tidsfrist o. lign.  
Væsentlige ændringer på vandløbsområdet og for søer har været i supplerende offentlig 
høring fra den 2. til den 10. december 2011. Formålet var, at myndigheder og borgere, hvis 
ejendom bliver væsentligt berørt af ændringerne i vandplanerne, skulle have lejlighed til at 
udtale sig.   
 
Ændringerne fremgår af GIS kort, der er tilgængelige på Naturstyrelsens hjemmeside, Det er 
således muligt at zoome ind på kortet og se hvilke vandløbsstrækninger, spærringer og søer, 
der er ændret.   
 
Høringssvar er indgivet elektronisk og pr. brev.  
 
1.2 Høringsnotatets opbygning og indhold  
I dette notat har Naturstyrelsen resumeret de indkomne høringssvar, der har rejst væsentlige 
nye spørgsmål og notatet redegør for, om disse høringssvar har haft indflydelse på 
udformningen af de endeligt vedtagne vandplaner.  
 
Høringssvar fra myndigheder og borgere, som ikke er væsentligt berørt i miljømålslovens § 
30s forstand er gennemgået og vurderet, men ikke resumeret i dette notat, medmindre svarene 
har rejst væsentlige nye spørgsmål. Tilsvarende gør sig gældende for henvendelser, som ikke 
er egentlige høringssvar mv. 
 
Notatet indeholder oplysninger om høringssvar fra væsentligt berørte, der ikke har rejst 
væsentlige nye spørgsmål, og som derfor ikke har givet anledning til overvejelser om 
justeringer i de ændrede vandplaner.  
 
Notatet er opdelt i følgende overordnede delemner: overordnede emner, ændret 
vandløbsindsats herunder vandindvinding i hovedstadsområdet samt justering af indsatsen 
overfor spærringer og søer.  
 
1.3 Høringens samlede resultat  
Der er i alt indkommet 1648 høringssvar i den supplerende høring af de væsentlige ændringer 
på vandløbsområdet og for søer. Der er elektronisk modtaget 1.080 høringssvar, og der er 
derudover modtaget 568 pr. brev, der ikke umiddelbart er henført til afsendertype. De 
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elektroniske svar er indsendt af 987 private grundejere herunder landmænd, 50 kommuner, 21 
organisationer og foreninger m.v. og 22 erhvervsvirksomheder.  
 
Af de indkomne høringssvar har 110 rejst væsentlige nye spørgsmål. Disse er resumeret i 
afsnit 2. 82 høringssvar har givet anledning til justeringer i de ændrede vandplaner. 
Justeringerne spænder fra egentlige ændringer i udpegning, målsætning eller vandløbsindsats 
til mindre tekniske forhold. De resterende 28 blev nærmere vurderet til ikke at give anledning 
til ændring i vandplanerne. 
 
I afsnit 3 er medtaget en opgørelse over høringssvar afgivet af væsentligt berørte myndigheder 
og borgere, som ikke har rejst væsentlige nye spørgsmål.   
 
1.4 Resume af svar  
I forbindelse med den supplerende høring af vandplaner er der i alt indkommet 1648 
høringssvar. Af disse indeholdt 110 væsentlige nye spørgsmål, hvoraf 82 gav anledning til 
ændringer i vandplanerne. De resterende 28 blev nærmere vurderet til ikke at give anledning 
til ændring i vandplanerne. 
 
Langt de fleste høringssvar vedrører ændret vandløbsindsats og justering af indsats over for 
spærringer i vandløb. Der er ikke indkommet svar, hvor der bliver rejst væsentlige nye 
spørgsmål om søer. 
 
1538 af de modtagne høringssvar rejser ikke væsentlige nye spørgsmål og har derfor ikke 
givet anledning til ændringer i vandplanerne. 
 
2. Høringssvar, der rejser væsentlige nye spørgsmål 
 
Nedenfor er de modtagne høringssvar, som har rejst væsentlige nye spørgsmål, og som enten 
har eller ikke har givet anledning til ændringer i vandplanerne, opgjort i de følgende afsnit 
under de respektive delemner.  
 
I de følgende afsnit sammenfattes de modtagne høringssvar i nummereret form inden for hvert 
emne, hvorefter Naturstyrelsens bemærkninger til hvert enkelt høringssvar med henvisning til 
nummereringen er angivet.  
 
2.1 Tekniske forhold 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Nogle lodsejere har indsendt oplysning om, at vandløbene har andre navne end de, som er 
anvendt i WebGIS. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Naturstyrelsen har rettet kortmaterialet, jf. de modtagne faktuelle oplysninger. 
 
2.2 Ændret vandløbsindsats 
 
2.2.1 Vandløbsstrækninger, der ikke længere indgår i planlægningen 
Der er foretaget en ensretning af omfanget af vandløb i vandplanerne. Ændringen i 
afgrænsningen udelader vandløb beliggende i oplande mindre end 10 km2, med mindre 
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vandløbene har høj naturværdi, eller allerede har opnået god økologisk tilstand vurderet på 
baggrund af faunaklassen (DVFI). Vandløbets naturværdi er primært vurderet ud fra 
målsætningerne af vandløbene i 
regionplanerne. 
 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Billund Kommune bemærker, at der i nærheden af et udtaget vandløb mangler en anden 
vandløbsstrækning på 200 m. 
 
2) Solrød Kommune er uforstående overfor, at en del af Solrød Bæk er udtaget af vandplanen, 
da oplandsarealet er større end 10 km2. 
 
3) Allerød Kommune gør indsigelse mod, at en vandløbsstrækning med en tilhørende 
spærring i Vassingrødløbet er udtaget på trods af høj målsætning. Strækningen og spærringen 
indgår i Mølle Å - projektetet, hvor et af formålene er at fjerne spærringer og lede vandet 
udenom næringsbelastede søer. 
 
4) Morsø Kommune ønsker, at Hundsø Kanal og Hundsø Afløbskanal udgår af vandplanen. 
Kommunen oplyser, at der er tale om henholdsvis en gravet kanal inden for Hundsø 
Landvindingslag med ensartede fysiske forhold med blød og slammet bund, og en 
afløbskanal, som udgør afløbet fra landvindingslaget og som ligger i en dyb afgravning og er 
rørlagt over hovedparten af strækningen. 
 
5) Esbjerg Kommune bemærker, at en del af Terpager Bæk er udgået af vandplanen, da den 
var D-målsat i regionplanen. Da Bramming Syd renseanlæg nedlægges, er denne målsætning 
forældet, og vandløbet burde være med i vandplanen. 
 
6) Holstebro Kommune stiller spørgsmålstegn ved konsekvenserne af, at dele af Sund Å og 
Lydersgård Husgrøft udtages af vandplanerne i forhold til den kommunale 
spildevandssagsbehandling og planlægning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Naturstyrelsen har tilrettet kortmaterialet på baggrund af kommunens anvisninger. 
Tilretningen giver ikke anledning til ændringer i indsatsen. 
 
2) Naturstyrelsen giver kommunen ret i, at der ved den automatiske udtagning af vandløb med 
oplandsareal mindre end 10 km2 er udtaget ca. 1,3 km for meget af Solrød Bæk som følge af 
en GIS-teknisk fejl. De 1,3 km udtaget vandløb er på ny medtaget i vandplanen. 
 
3) Naturstyrelsen bemærker, at strækningen i det pågældende vandløb var C-målsat i HUR's 
regionplan og er udgået, da den ligger i et opland, der er mindre end 10 km2. 
 
4) Naturstyrelsen bemærker, at de pågældende strækninger fastholdes medtaget i vandplanen.  
 
5) Naturstyrelsen anerkender, at den D-målsatte strækning bør føres tilbage i vandplanen, og 
dette er gennemført som en rettelse. 
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6) Det er Naturstyrelsens vurdering, at spredt bebyggelse i oplandet til den øverste 
vandløbsstrækning i Sund Å er medvirkende årsag til manglende målopfyldelse på den 
nedstrøms liggende strækning af Sund Å. Det medfører, at en indsats for spildevandsrensning 
i spredt bebyggelse for hele Sund Å skal gennemføres som forudsat i Regionplan 2005 for 
Ringkøbing Amt, selvom den øverste strækning af Sund Å tages ud af vandplanen. 
Lydersgård Husgrøft udgår af vandplanen, hvilket betyder, at den indsats på spredt 
bebyggelse, der var fastsat i Regionplan 2005 for Ringkøbing Amt, også udgår. Den 
foreslåede indsats på overløbsbygværket udgår ligeledes.  
 
2.2.2 Vandløbsstrækninger med ændret karakterisering 
Der er foretaget en ændret karakterisering af vandløbsstrækninger som følge af modtagne 
høringssvar i forbindelse med høringen af udkast til vandplaner. Det drejer sig primært om 
ændringer fra naturlige vandløb til enten kunstige eller stærkt modificerede vandløb. Mange 
rørlagte vandløb er medtaget i denne ændrede karakterisering. 
 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Odsherred Kommune fremfører et ønske om, at en rørlagt strækning af Nygårdsmoseløbet 
genåbnes i forbindelse med genskabelsen af Nygård Sø, hvor der herved skabes faunapassager 
i hele Nygårdsmoseløbet.  
 
2) Krenkerup Gods anmoder om, at en rørlagt strækning under en avlsbygning ikke genåbnes. 
 
3) Anders Bladt bemærker, at en konkret vandløbsstrækning ikke længere er rørlagt, som det 
fremgår af WebGIS. Endvidere har vandløbet fået et andet forløb i forbindelse med 
genåbningen, der blev foretaget for ca. 10 år siden. 
 
4) Aalborg Kommune argumenterer for, at en strækning rundt om Godthåb Mølledam ikke 
bør udpeges som stærkt modificeret, da kommunen har planlagt et naturgenopretningsprojekt, 
hvor strækningen indgår. 
 
5) Jens Myhren har noteret sig, at en konkret vandløbsstrækning er blevet udpeget som stærkt 
modificeret. Myhren ønsker i den forbindelse at få bekræftet, at vandløbsstrækningen ikke 
skal genåbnes. 
 
6) Indsigerne tager til efterretning, at rørlagte strækninger i Fuglemoseløbet er blevet stærkt 
modificeret, men ønsker en faktuel rettelse af vandløbets forløb. 
 
7) En lodsejer er uforstående overfor, at der ikke skal ske genåbning af en rørlagt strækning i 
Tinkerup Renden, hvor der netop er udarbejdet et færdigt projekt mellem ham, kommunen og 
Alectia A/S. Lodsejeren anfører at det er spild af offentlige midler og ressourcer, hvis 
projektet må skrinlægges.  
 
8) Otto Danneskiold-Samsøe argumenterer for, at Ryde Å ikke bør udpeges til 
blødbundsvandløb. 
 
9) H. P. Garth-Grüner bemærker, at strækningen mellem Haraldstedsøerne ikke bør være 
naturlig men stærkt modificeret. 
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10) Morsø Kommune mener, at Frostkær Å skal have ændret udpegning fra naturligt til stærkt 
modificeret vandløb. 
 
11) Kolding Kommune er uenig i, at den nedre åbne del af Søbækken karakteriseres som 
stærkt modificeret. Kolding Kommune mener, at den åbne strækning fortsat skal 
karakteriseres som naturlig med god økologisk tilstand. Kolding Kommune har i 2010 udført 
faunapassageprojekt ved udløb til Fovs Å netop for at sikre passage til Søbækken, som har et 
fornuftigt fald og grus- og stenbund.  
 
12) Kolding Kommune bemærker følgende: Kommunen har fra Naturstyrelsen fået oplyst, at 
en lodsejer ønsker, at et tilløb til Jordrup Bæk karakteriseres som kunstigt. Kolding Kommune 
bemærker, at der i 2009 er gennemført et projekt, hvor bækken er blevet genslynget, og der er 
udlagt sten og grus. Projektet er gennemført som led i Kolding Ådal-projektet, der er statsligt 
finansieret under rammerne af den Særlige Vand- og Naturindsats. Det er efterfølgende 
konstateret ved elfiskeri, at der sker naturlig gydning i vandløbet, der nu har en ørredbestand. 
Ligeledes kan kommunen på baggrund af faunaen konstatere, at vandløbet ikke generelt er 
sommerudtørrende. Kommunen kan derfor ikke anbefale, at vandløbets karakterisering 
ændres fra naturligt vandløb til kunstigt vandløb. 
 
13) Dorthe Søeberg påpeger, at delstrækningen fra nedstrøms Svanemosen og ned til 
motorvejen er et kunstigt vandløb. Åbningen af den 275 meter lange rørlægning opstrøms 
motorvejen vil ikke give den ønskede miljøgevinst da vandløbet opstrøms rørlægningen i 
tørre somre stort set er udtørret. 
 
14) Jørn Ditlevsen påpeger, at åbning af en rørlagt strækning i Skalle Bæk og Søvig Bæk er 
uacceptabel, da vandløbene er kunstige afvandingskanaler.  
 
15) Lodsejeren er imod genåbning af rørlagt vandløbsstrækning på Holmeskovgrøften og 
anfører, at strækningen har været rørlagt længere tilbage end de første kort fra 1850. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Naturstyrelsen finder, at den miljømæssige effekt af en genåbning er for lille. 
 
2) Naturstyrelsen fastholder, at strækningen skal genåbnes. Ved åbning af det rørlagte 
vandløb kan forløbet ændres, så det placeres mere hensigtsmæssigt i forhold til driften på 
avlsgården. 
 
3) Naturstyrelsen har tilrettet kortmaterialet, som det er oplyst vedrørende den konkrete 
vandløbsstrækning. Tilretningen giver ikke anledning til ændringer i indsatsen. 
 
4) På baggrund af kommunens projekt har Naturstyrelsen ændret udpegning på den 
pågældende strækning til ikke at være stærkt modificeret. 
 
5) Naturstyrelsen har præciseret, at rørlægningen på den pågældende strækning ikke skal 
genåbnes. 
 
6) Naturstyrelsen har tilrettet kortmaterialet efter anvisninger i høringssvaret. Tilretningen 
giver ikke anledning til ændringer i indsatsen. 
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7) Der er en anden væsentlig spærring ca. 5 km nedstrøms, som er undtaget indsats. Derfor 
udskydes fristen med hensyn til opfyldelse af mål. Det forhold, at et projekt ikke er nævnt i 
vandplanen, ændrer ikke muligheden for, at projektet kan gennemføres.  
 
8) Naturstyrelsen har ved fornyet vurdering ændret udpegningen af det pågældende vandløb 
til at stærkt modificeret. 
 
9) Naturstyrelsen har ved fornyet vurdering ændret udpegningen af det pågældende vandløb 
til stærkt modificeret, da strækningen er lavet i forbindelse med en dæmning mellem de to 
søer. 
 
10) Naturstyrelsen har ved fornyet vurdering ændret udpegningen af det pågældende vandløb 
til stærkt modificeret. 
 
11) Naturstyrelsen er enig med Kolding Kommune i, at den nedre åbne strækning af 
Søbækken skal klassificeres som naturligt vandløb og ikke som stærkt modificeret. 
Udpegningen er rettet i overensstemmelse hermed. 
 
12) Naturstyrelsen har konkret vurderet karakteriseringen efter henvendelse fra den lokale 
lodsejer og har i den forbindelse haft kontakt med Kolding Kommune herom. Styrelsen 
fastholder vandløbet som naturligt efter rådgivning fra kommunen og en nærmere vurdering 
af de historiske kort. 
 
13) Naturstyrelsen vurderer, at vandløbet fra Svanemosen og nedstrøms er naturligt. 
Naturstyrelsen vurderer imidlertid, at der er en risiko for, at vandløbet udtørrer i for stor en 
grad til, at der er en tilstrækkelig miljømæssig gevinst ved at genåbne vandløbet. 
Naturstyrelsen vil derfor frem mod næste vandplanperiode undersøge vandløbets vandføring 
mv., og genåbningen af den rørlagte strækning undtages derfor i denne planperiode.  
 
14) Naturstyrelsen er enig i, at Skalle Bæk er kunstig og har derfor undtaget åbning af 
rørlægningen. Søvig Bæk vurderes at være naturlig, hvorfor indsatsen fastholdes. 
 
15) Naturstyrelsen har på baggrund af de nye oplysninger revurderet udpegningen og ændret 
udpegningen af strækningen til stærkt modificeret. Der er ikke længere krav om genåbning i 
første planperiode.  
 
2.2.3 Vandløbsstrækninger med nye indsatser 
Der er oprettet nye indsatser på strækninger, hvor ny viden om tilstanden viser, at der er et 
indsatsbehov. Indsatsen er ”ændret vandløbsvedligeholdelse” eller ”vandløbsrestaurering”. 
Der er ligeledes oprettet nye indsatser (ændret vandløbsvedligeholdelse) på strækninger med 
størst natur-potentiale, hvor hovedårsagen til manglende målopfyldelse er fysiske forhold, 
men hvor der også kan være påvirkning af spildevand fra spredt bebyggelse. 
 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Flere lodsejere er imod nye indsatser over for de fysiske forhold i Selsø Sø/Dybemose-
området. Indsigerne er imod ændret vedligeholdelse, fordi de mener, at det vil forringe 
afvandingen. Desuden er én af indsigerne imod frilægning af rørlægning på hans jord. Alle 
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indsigere gør opmærksom på, at deres del af å-systemet nær indløbet til Selsø Sø hhv. er / var 
en del af et pumpelag til delvis afvanding af søen. 
 
2) Claus Fisker mener ikke, det er hensigtsmæssigt at åbne en rørlagt del af Ålbækken, da der 
nedstrøms er 2 store spærringer og andre rørlagte strækninger. 
 
3) Hedensted Spildevand A/S og Hedensted Kommune påpeger, at Torup Bæk allerede under 
nuværende forhold har problemer med afstrømningskapaciteten med oversvømmede haver og 
kældre til følge, og at ændret vandløbsvedligeholdelse vil forøge dette problem. 
 
4) Jan Brunholm og Mads Tarstrup argumenterer for, at indsatser over for de fysiske forhold i 
Æbelholt Å har for store konsekvenser for afvandingen. 
 
5) Holstebro Kommune gør opmærksom på, at kommune allerede har foretaget restaurering i 
Gryde Å. 
 
6) Billund Kommune gør opmærksom på, at en del af Urup Bæk, hvor indsatsen ”ændret 
vandløbsvedligeholdelse” er foreslået rørlagt, og denne indsats giver således ikke mening. 
Kommunen gør endvidere opmærksom på, at en konkret strækning af Urup Bæk på WebGIS 
ikke eksisterer. 
 
7) En lodsejer er imod ny indsats i form af ændret vedligeholdelse pga. afvandingsproblemer. 
Lodsejeren oplyser, at hele Lyngby Å-systemet løber frem til pumpestation ved Arresø og af 
den grund ikke kan karakteriseres som naturligt. 
 
8) Ringsted Kommune argumenterer for, at en rørlagt strækning af Ålbæk ikke bør genåbnes. 
 
9) Kolding Kommune har i 2011 foretaget biologisk vandløbsbedømmelse og fysisk 
vurdering af to vandløb, som der kommenteres på: A) Donsrod Å fremstår med en 
faunaklasse 6 men med ensartede fysiske forhold (sanddominans). Det vurderes, at spredt 
udlægning af grus og sten vil kunne forbedre tilstanden. B) Rådvad Bæk fremstår med en 
faunaklasse 4. Her vurderes det, at en genåbning af den rørlagte strækning i kombination med 
reduktion af forureningskilder vil kunne bidrage til målopfyldelse. 
 
10) Kolding Kommune oplyser følgende: En delstrækning af Hjarup Bæk vedligeholdes 
manuelt i dag. Det vurderes ikke, at en ændring af vedligeholdelsen vil resultere i 
målopfyldelse. 
 
11) Kolding Kommune vurderer, at det er tvivlsomt, om en ændring af vedligeholdelsen i 
Skartved Bæk vil kunne resultere i faunaklasse 5. Kommunen begrunder dette med følgende: 
Det grøftlignende vandløb med ringe fald vedligeholdes i dag maskinelt. En reduktion af 
vedligeholdelsen vil antageligt resultere i, at vandløbet vokser til i tagrør o.l., og at 
engarealerne i en forholdsvis veldefineret ådal og moseområde som følge heraf bliver vådere. 
Området vil kunne egne sig som potentielt vådområde. 
 
12) Kolding Kommune oplyser, at den nedre del af Binderup Mølleå (Solkær Å) er en del af 
vådområdeprojekt Solkær Enge. Strækningen vedligeholdes derfor ikke i dag, så det giver 
ikke mening at doseret virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse”.  
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13) Kolding Kommune oplyser, at der i Skidenbæk ikke foretages egentlig vedligeholdelse, 
hvorfor det ikke giver mening at foreslå virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse”. 
 
14) Kolding Kommune vurderer, for så vidt angår Kurkdam Å’s øvre strækning (opstrøms 
Binderupvej til 200 meter nedstrøms Binderupvej), at det er tvivlsomt, at denne øvre del af 
strækningen vil kunne opnå en faunaklasse 5 ved at ændre vedligeholdelsen. Det 
grøftlignende vandløb med ringe fald vedligeholdes dag maskinelt. En reduktion af 
vedligeholdelsen vil antageligt resultere i, at vandløbet vokser til i tagrør o.l., og at 
engarealerne i en forholdsvis 
veldefineret ådal og moseområde som følge heraf bliver vådere. Området vil kunne egne sig 
som potentielt vådområde. 
 
15) Kolding Kommune nævner følgende om den planlagte genåbning af rørlagt strækning af 
Bastrup Bæk: Kommunen mener ikke, at denne 220 meter rørlagte strækning bør prioriteres. 
Det bør vurderes, om effekten af åbningen af denne rørlagte strækning (der åbnes op til få 
hundrede meter tidligere B3 målsat og reguleret vandløb/afvandingsgrøft) står mål med den 
økonomiske omkostning til indsatsen. Indsatsen bør udgå eller udskydes til 2. planperiode. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Det fremgår af kort fra 1870 og informationer om Selsø Sø´s historie i publikationen 
”Danmarks Søer (søerne i Frederiksborg Amt)” af Høy, T. & J. Dahl, at de nævnte vandløb 
har indgået i et pumpelag til afvanding af Selsø Sø og tilstødende opstrøms arealer. Desuden 
indgår et opstrøms tilløb i å-systemet i et selvstændigt pumpelag. Det tilløb er i forvejen 
udpeget som stærkt modificeret i vandplanen pga. høringssvar fra Frederikssund Kommue i 
foråret 2011. På baggrund af bemærkningerne tilrettes planerne således, at specifikke 
vandløbstrækninger nu udpeges som stærkt modificerede, og den nye indsats ”ændret 
vedligeholdelse” udgår. Indsats om frilægning af indskudt rørlagt strækning bibeholdes af 
hensyn til faunapassage til opstrøms åbne strækninger i å-systemet, der ikke er stærkt 
modificerede og som var fiskevandsmålsat i regionplanen. 
 
2) Naturstyrelsen anerkender, at den miljømæssige værdi af en genåbning af den konkrete 
strækning ikke er stor, hvorfor denne indsats bortfalder. 
 
3) Naturstyrelsen vurderer, at vandløbet har behov for fysiske forbedringer og har derfor 
ændret indsatsen, så der gennemføres ”vandløbsrestaurering”. Naturstyrelsen vurderer, at 
restaurering kan gennemføres uden at forværre de nuværende afstrømningsforhold. Bedre 
fysiske forhold vurderes at være en forudsætning for at opfylde målsætningen. 
 
4) Naturstyrelsen har på baggrund af indsigelsen revideret karakteriseringen. Dele af Æbelholt 
Å fra vandløbsregulativets st. 2496 m og nedstrøms til udløbet i Arresø er således ændret fra 
”naturlig” til ”stærkt modificeret”. På strækningen opstrøms st. 2496 m fastholder 
Naturstyrelsen, at vandløbet er naturligt og ikke af blødbundstypen. Det medfører, at indsats i 
Æbelholt Å (ændret vedligeholdelse) fastholdes uændret. Endvidere er den pumpede 
strækning i Ll. Lyngby Mose udgået af planen efter revurdering af oplandsarealet. 
 
5) Naturstyrelsen har fjernet den foreslåede indsats over for de fysiske forhold, da kommunen 
allerede har foretaget en sådan indsats. 
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6) Naturstyrelsen har rettet i kortmaterialet og indsatsen over for de fysiske forhold på den 
pågældende strækning er udgået. 
 
7) På baggrund af lodsejerens oplysninger har Naturstyrelsen foretaget justeringer i 
kortmaterialet, og det vedrører omkarakterisering af strækninger til stærkt modificerede, hvor 
indsats overfor fysiske forhold udgår. Endeligt registreres pumpestationen i området som en 
spærring, hvor der anvendes en undtagelse. På baggrund af kortstudier omkarakteriseres den 
øvrige del af vandløbssystemet til blødbundsvandløb, hvorved den foreslåede nye indsats om 
ændret vedligeholdelse reduceres.  
 
8) Naturstyrelsen har på baggrund af kommunens oplysninger undladt at planlægge den 
pågældende rørlagte vandløbsstrækning genåbnet.  
 
9) Rådvad Bæk genåbnes i vandplanen, og den åbne strækning skal have ændret 
vedligeholdelse. For så vidt angår Donsrod Å er grusudlægning udskudt, indtil indsatsen 
overfor spredt bebyggelse er gennemført. Der foretages ingen ændringer af planen.  
 
10) Naturstyrelsen har i forlængelse af oplysningerne fra Kolding Kommune udskudt 
indsatsen ”ændret vandløbsvedligeholdelse” og afventer indsatsen overfor spredt bebyggelse. 
Et nyt datagrundlag forventes at foreligge til næste planperiode.  
 
11) Naturstyrelsen har på baggrund af Kolding Kommunes oplysninger udskudt indsatsen 
”ændret vandløbsvedligeholdelse” og afventer indsatsen overfor spredt bebyggelse. Et nyt 
datagrundlag forventes at foreligge til næste planperiode. 
 
12) Naturstyrelsen har på baggrund af Kolding Kommunes oplysninger fjernet indsatsen over 
for de fysiske forhold på den nedre del af Binderup Mølleå. 
 
13) På baggrund af Kolding Kommunes oplysninger, fjerner Naturstyrelsen indsatsen ”ændret 
vandløbsvedligeholdelse” og indsætter i stedet vandløbsrestaurering som indsats. 
 
14) Naturstyrelsen er enig i bemærkningen fra Kolding Kommune. Den opstrømsliggende 
strækning er derfor udpeget som vandløb af blødbundstypen, og indsatsen ”ændret 
vandløbsvedligeholdelse” udgår.  
 
15) Naturstyrelsen har udskudt indsatsen med genåbning af rørlægningen med begrundelsen 
”manglende viden”. En eventuel genåbning vil blive revurderet i den næste planperiode. 
 
2.2.4 Vandløbsstrækninger med justerede indsatser 
Der er foretaget justering af indsatser på strækninger, hvor det i den offentlige høring blev 
anført, at der både skulle gennemføres ”ændret vandløbsvedligeholdelse” og 
”vandløbsrestaurering”. Disse indsatser er justeret, så der kun anvendes ét virkemiddel på en 
given vandløbsstrækning. 
 
Der er også foretaget en justering af indsats i vandløb i større private skove. Justeringen 
vedrører, at indsatsen ”ændret vandløbsvedligeholdelse” er ændret til ”vandløbsrestaurering”. 
 



Bilag 1 Supplerende høringsnotat  
 

 381

Endvidere er der foretaget en justering af indsats i okkerpåvirkede vandløb, hvor der i den 
offentlige høring var anvendt virkemidlet ”vandstandshævning”. I disse vandløb anvendes der 
nu i stedet virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse”. 
 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Flere lodsejere har gjort opmærksom på, at konkrete vandløbsstrækninger bør ændres fra 
naturligt vandløb til kunstigt vandløb, og at indsatsen ”ændret vandløbsvedligeholdelse” bør 
fjernes. 
 
2) Esben Thoustrup har gjort opmærksom på, at en rørlagt strækning fejlagtigt er angivet som 
åbent vandløb. 
 
3) Karl Skeldal Sørensen og Karin Kirstine Bendixen gør opmærksom på, at den manglende 
målopfyldelse i vandløbet kan skyldes påvirkningen fra en opstrøms beliggende sø. 
 
4) Anette Gregersen har opfordret til, at en vandløbsstrækning udtages af planen med en 
argumentation om, at strækningen, bl.a. på baggrund af modtagelse af store mængder 
overfladevand, ikke med rimelighed kan forventes at opnå en god miljøtilstand. 
 
5) Otto Kjær Danielsen har oplyst, at en konkret vandløbsstrækning har et andet forløb end 
angivet på Naturstyrelsen hjemmeside, og at denne strækning af hensyn til landbrugsdriften 
ikke bør have indsatser over for de fysiske forhold. 
 
6) Ulrik Black Sinkjær oplyser, at et konkret vandløbsstrækning er kunstig og argumenterer i 
den forbindelse for, at strækningen med tilhørende indsats udtages af planen. 
 
7) Benny Jespersen argumenterer for, at et konkret vandløb ikke bør tildeles virkemidlet 
”ændret vandløbsvedligeholdelse”, da der er lille hældning på vandløbet, som i øvrigt 
sommerudtører. 
 
8) Flere lodsejere anfører, at vandløbet Store Vejle Pumpekanal er et stærkt modificeret 
vandløb.  
 
9) Birthe Thordahl Christensen fremfører, at den miljømæssige gevinst ved åbning af det 
rørlagte vandløb, Trælborg Bæk/Fenskær, er begrænsede. 
 
10) Jørgen Steen mener, at en vandløbsstrækning ved Ny Hagested By bør være kunstig og at 
indsatsen over for de fysiske forhold bør fjernes af hensyn til afstrømningen fra befæstede 
arealer. 
 
11) Torben Nilsson argumenterer for, at en konkret vandløbsstrækning ikke er naturlig. 
 
12) Peter Steffensen fremfører, at en konkret vandløbsstrækning er en gravet kanal og bør 
tages ud af planerne. 
 
13) Flemming Fuglede Jørgensen oplyser, at en konkret vandløbsstrækning, der indgår i 
afvandingen af Ingstrup Sø er en gravet ringkanal. 
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14) Brian E. Bech fremfører, at et konkret vandløb er kunstigt og skal ud af vandplanen.  
 
15) En lodsejer oplyser, at vandløbet ikke har forbindelse til nedstrøms vandområde (løber ud 
over en eng). 
 
16) Johannes Vest ønsker ikke ændret vedligeholdelse på en konkret vandløbsstrækning 
begrundet i, at vandløbet har ringe hældning og afvander drænede arealer og derfor ikke kan 
opnå det ønskede miljømål. 
 
17) Jan Hjeds ønsker, at Elvedsgårdsafløbet fjernes fra vandplanen eller ændres i 
klassifikationen fra stærkt modificeret til kunstig. 
 
18) Jan Hjeds ønsker at få omklassificeret dele af øvre Stor Å fra naturlig til kunstigt, evt. 
stærkt modificeret vandløb, begrundet i, at vandløbet ud fra ældre kortmateriale er gravede 
kanaler gennem mose arealer.  
 
19) Kolding Kommune bemærker følgende vedrørende Gudsø Mølleå og Tilløb til Gudsø 
Mølleå fra Eltang: Vandløbene er private, hvorfor vi ikke kender den nuværende 
vedligeholdelsespraksis. Kolding Kommune er i øjeblikket i gang med at undersøge 
mulighederne for at etablere et vådområde i Birkemosen, hvor de berørte strækninger vil blive 
genslynget, og der vil blive udlagt sten og grus. Såfremt vådområdet bliver realiseret, vil 
indsatsen ikke være relevant. 
 
20) Kolding Kommune bemærker følgende vedrørende Apotekergrøften: Kommunen er i 
øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et vådområde i området, hvor 
den øvre del af strækningen vil blive oversvømmet (sødannelse). Der vil ikke være fremtidig 
vedligeholdelse indenfor projektområdet. Såfremt vådområdet bliver realiseret, vil indsatsen 
ikke være relevant. 
 
21) Kolding Kommune har følgende bemærkninger vedrørende et vandløb, der er en del af et 
afvandingssystem omkring Vindemosen (pumpelag). Kolding Kommune er langt i 
realiseringen af et VMPIII-vådområdeprojekt i Vindemosen, der indbefatter denne 
vandløbsstrækning. Det fremtidige vedligeholdelsesbehov i vandløbet defineres i 
vådområdeprojektet. Indsatsen er derfor ikke relevant.  
 
22) Kolding Kommune anbefaler, at indsatsen bør fastholdes (ændret vedligeholdelse) i den 
nedre del af Søbækken, der bør karakteriseres som naturlig og ikke stærkt modificeret. 
 
23) Kolding Kommune oplyser følgende: Fovså er på hele strækningen i Kolding Kommune 
et stærkt reguleret og nedgravet vandløb. Vandløbet har et fald på 0,2-0,3 promille. Vandløbet 
vedligeholdes i dag med maskine i fuld regulativmæssig bundbredde. En ændring af 
vedligeholdelsen bør afvente ændret vedligeholdelse i hele Fovså, da de opstrøms 
konsekvenser vil være betydelige. Indsatsen i Fovså skal være en integreret indsats som både 
indbefatter 
vådområder, restaurering og ændret vedligeholdelse. 
 
24) Skanderborg Kommune fremsender informationer om indsatser og udpegninger på flere 
vandløb i kommunen. 
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Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Naturstyrelsen anerkender, at de pågældende strækninger er kunstige, og styrelsen har i den 
forbindelse ændret udpegningen til kunstige vandløb, og indsatsen over for de fysiske forhold 
udgår. 
 
2) Den pågældende rørlagte vandløbsstrækning udgår af vandplanen, og den pågældende 
indsats ”ændret vandløbsvedligeholdelse” udgår derfor også. 
 
3) Naturstyrelsen er enig i, at den manglende målopfyldelse i vandløbet kan skyldes 
påvirkningen fra en opstrøms beliggende sø. Nedsat belastning fra søen over tid vurderes at 
være tilstrækkelig, og indsatsen over for de fysiske forhold udgår derfor. 
 
4) Naturstyrelsen fastholder vandløbsstrækningen i planen, men bl.a. pga. de store mængder 
overfladevand, som strækningen modtager, udgår indsatsen for de fysiske forhold, mens 
indsatsen over for de regnbetingede udledninger bevares.  
 
5) Naturstyrelsen fastholder indsatsen på den pågældende strækning for at sikre opfyldelse af 
målsætningen i vandløbet. Strækningens reelle forløb er tilrettet i kortmaterialet.  
 
6) Naturstyrelsen fastholder strækningen i planen, men det anerkendes, at der er tale om et 
kunstigt vandløb, og strækningen er derfor ændret og indsatsen over for de fysiske forhold 
udgår. 
 
7) Naturstyrelsen anerkender ud fra en samlet vurdering af strækningen, at denne bør være 
stærkt modificeret og har ændret udpegningen i overensstemmelse hermed. Indsatsen over for 
de fysiske forhold udgår fjernet i denne forbindelse. 
 
8) Naturstyrelsen har ændret vandløbstypen for Store Vejle Pumpekanal fra ’naturlig’ til 
’stærkt modificeret’, og krav til fysisk indsats er bortfaldet på 6,3 km vandløb. 
 
9) Naturstyrelsen anerkender, at den miljømæssige værdi er begrænset i forhold til åbning af 
det rørlagte vandløb, Trælborg Bæk/Fenskær, så denne indsats er udgået.  
 
10) Naturstyrelsen har iagttaget, at den pågældende strækning findes på kort fra 1870, og 
derfor opfattes vandløbet ikke som kunstigt. Naturstyrelsen finder imidlertid, at strækningen 
bør være udpeget som ”blødbunds vandløb”. Dette er tilrettet, og målsætningskravet er i den 
forbindelse lempet, hvorved indsatskravet om ændret vedligeholdelse er bortfaldet. 
 
11) Efter en fornyet konkret vurdering ændrer Naturstyrelsen vandløbstypen fra 
naturlig/blødbund til stærkt modificeret (8,6 km), og krav om fysisk indsats er i den 
forbindelse bortfaldet. 
 
12) Naturstyrelsen fastholder den konkrete vandløbsstrækning i planen, men karakteriseringen 
er ændret fra naturlig til kunstig. Der opretholdes dog fortsat en indsats (”ændret 
vandløbsvedligeholdelse”) af hensyn til okkerbelastningen. 
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13) Naturstyrelsen har ændret vandløbstypen på den konkrete vandløbsstrækning fra 
naturlig/blødbund til stærkt modificeret (2,8 km), og krav om fysisk indsats er bortfaldet i den 
forbindelse. 
14) Naturstyrelsen anerkender at vandløbet ikke er naturligt, og har derfor ændret 
udpegningen til at være kunstig. Vandløbet fremgår ikke af de historiske preussiske kort. 
Vandløbet omfattes dog stadig af vandplanen, men indsatsen udskydes til næste planperiode.  
 
15) Naturstyrelsen vurderer, at der er tale om en ukendt rørlægning, som er tilstoppet i 
perioder, og af denne årsag fastholdes indsatsen. 
 
16) Efter Naturstyrelsens fornyede vurdering af øvre del af Lærredsåen, som er uden fald og 
med dyndbund, ændres udpegningen til stærkt fysisk modificeret, da der næppe vil kunne 
opnås en højere faunaklasse end 4. Kravet om ændret vedligeholdelse på denne strækning er i 
den forbindelse udgået. 
 
17) Da forløbet og eksistensen af vandløbet er usikker på baggrund af fremsendt 
kortmateriale, som er ældre end 1870, udpeges strækningen som kunstig med miljømålet godt 
økologisk potentiale. Spildevandsindsatsen fastholdes.  
 
18) Naturstyrelsen bemærker, at den pågældende strækning af øvre Stor Å ses på 
kortmateriale fra 1870 og ældre kortmateriale. Vandløbet karakteriseres derfor som naturligt 
og skal som sådan opnå god økologisk tilstand. Tilstandsvurderingen foretages på baggrund 
af DVFI-målinger på nedstrøms beliggende station. Da der på strækningen gennem 
moseområdet, som ligger opstrøms målestationen, kun er lidt fald på vandløbet, vurderes det, 
at indsats i form af ændret vandløbsvedligeholdelse skal afvente spildevandsindsatsen. Krav 
om ændret vedligeholdelse udskydes derfor. 
 
19) Naturstyrelsen fastholder indsatsen men anerkender, at et vådområde kan ændre behovet 
for indsats. 
 
20) Naturstyrelsen fastholder indsatsen men anerkender, at et vådområde kan ændre behovet 
for indsats. 
 
21) Naturstyrelsen fjerner indsatsen ”ændret vandløbsvedligeholdelse” under forventning om, 
at vådområdeprojektet bliver gennemført. Opstrømsprojektområdet fastholder Naturstyrelsen 
indsatsen med genåbning af den rørlagte strækning. 
 
22) Naturstyrelsen ændrer karakteriseringen til naturligt vandløb, men udskyder indsatsen til 
en kommende vandplanperiode. 
 
23) Naturstyrelsen udskyder indsatsen ”ændret vandløbsvedligeholdelse” i Fovså til næste 
vandplanperiode. 
 
24) Naturstyrelsen tilretter flere forhold på baggrund af Skanderborg Kommunens 
fremsendelse af bemærkninger. Det drejer sig om, at et vandløb ændres til søpåvirket (ingen 
yderligere indsats), et vandløb ændres fra kunstigt til stærkt modificeret, et vandløb ændres 
fra kunstigt til blødbundsvandløb, indsatsen i et vandløb ændres til ren punktkildeindsats 
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(ingen fysiske forbedringer) samt den oprindeligt foreslåede indsats for en spærring 
fastholdes. 
 
2.2.5 Vandløbsstrækninger, der er kommet ind i planlægningen 
Et meget lille antal rørlagte vandløb fremgik ved en teknisk fejl ikke af kortene i udkast til 
vandplaner. De er nu medtaget på kortene til vandplanerne. Endvidere er vandplanerne 
målrettet vandløb beliggende i oplande, der er større end 10 km2.  
 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Vejle Kommune har anmodet om fristforlængelse, for så vidt angår målopfyldelse i 
Bybækken, hvor der er behov for et større kildeopsporingsarbejde. Bybækken er en af de nye 
vandløbsstrækninger i planerne. 
 
2) Næstved Kommune gør opmærksom på, at en vandløbsstrækning i kommunen, som er 
kommet ind i planlægningen, ikke er rørlagt og stærkt modificeret som angivet på WebGIS. 
 
3) Benni Mark Pedersen ønsker ikke, at en rørlagt strækning, der er kommet med i 
planlægningen, skal genåbnes, da rørlægningen ligger under en bygning. 
 
4) Jens Bigum bemærker, at ”Tilløb til Vesterbæk” ikke burde være med i vandplanen, og at 
det ikke er et naturligt vandløb. Sidstnævnte udsagn fremføres også af Billund Kommune. 
 
5) Verner Rasmussen foreslår, at ”Kilde 1 ved Bangsbo Grøft”, der er kommet ind i 
planlægningen, udtages igen og anfører, at vandløbet er rørlagt. 
 
6) Billund Kommune gør opmærksom på faktuelle fejl i Naturstyrelsens kortmateriale 
vedrørende Engmose Bæk. 
 
7) Gisselfeldt Kloster oplyser, at vandløbet, Kællingerenden, der nu er medtaget i planen, ikke 
er rørlagt. 
 
8) Gunderslevholm v/Claus Neergaard argumenterer for, at rørlægningen i 
Hækkenfeldtrenden ikke bør frilægges. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Bybækken har i de endelige planer fået en tidsfristforlængelse med hensyn til 
målopfyldelse, da styrelsen mangler viden om tilstanden i de nye vandløb. 
 
2) Naturstyrelsen har tilrettet kortmaterialet den pågældende strækning til et åbent forløb, der 
ikke er stærkt modificeret. Tilretningen giver ikke anledning til ændringer i indsatsen. 
 
3) Genåbning af den pågældende strækning udgår af vandplanerne. 
 
4) Naturstyrelsen bemærker, at vandløbet er medtaget i vandplanen grundet en 
oplandsstørrelse, der er større end 10 km2. Naturstyrelsen anerkender efter gennemgang af de 
historiske kort, at vandløbet bør ændres fra naturligt til kunstigt, hvilket er ændret. 
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5) Der er tale om et nyt vandløb, der er kommet ind i planen efter den offentlige høring. 
Vandløbet har ukendt tilstand og derfor pt. ingen indsats. På luftfoto ser der ud til at være et 
kildeområde øverst, der fortsætter i en rørlægning, som Naturstyrelsen ikke hidtil har haft 
registreret. 
Forholdene kræver nærmere undersøgelse/overvågning, før indsatsbehovet evt. kan fastsættes. 
Er der intet vandløb opstrøms rørlægningen, kan vandløbet helt udgå af planen. Men i denne 
planperiode fastholdes vandløbet i planen, og forholdene afklares til næste plan. 
 
6) Naturstyrelsen har tilrettet kortmaterialet i henhold til Billund Kommunes anvisninger. 
Tilretningen giver ikke anledning til ændringer i indsatsen. 
 
7) Naturstyrelsen har rettet kortmaterialet i henhold til høringssvaret. Tilretningen giver ikke 
anledning til ændringer i indsatsen. 
 
8) Efter fornyet vurdering undlader Naturstyrelsen at genåbne den pågældende strækning. 
 
2.2.6 Vandløbsstrækninger, saltvandspåvirkede 
Et meget lille antal vandløb der er påvirket af saltvand, havde i udkast til vandplaner en 
indsats fastsat på baggrund af faunabedømmelser. Denne indsats er bortfaldet, da det 
nuværende 
faunaindeks ikke kan anvendes i saltvandspåvirkede vandløb. 
 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Kolding Kommune gør opmærksom på, at informationer om saltvandspåvirkning af 
vandløb i kommunen ikke i alle tilfælde er implementeret i kortmaterialet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Naturstyrelsen har på baggrund af Kolding Kommunes oplysninger tilføjet kortmaterialet 
information om saltvandspåvirkning af de nedre dele af Kolding Å, Dalby Møllebæk, Kær 
Mølleå og Taps Å. Tilretningen giver ikke anledning til ændringer i indsatsen. 
 
2.2.7 Vandløb - vandindvinding med ændret indsats 
Ændret indsats overfor vandindvinding i hovedstadsområdet 
Det er blevet påpeget, at visse kravværdier er sat for lavt i forhold til historisk målte værdier 
Foretaget, før vandindvindingen startede. Ændringen gør sig udelukkende gældende omkring 
vandløbsstrækninger i Køge Å-systemet og de tilhørende oplande. 
 
Grundvand med justering indsatsbehovet 
På baggrund af høringen og resultatet af arbejdsgruppen for Vandindvinding i 
hovedstadsregionen 
er der foretaget justeringer af de fastsatte kravværdier til medianminimumsvandføring, der 
skal sikre opfyldelse af vandløbsmålsætningerne i den første og de to følgende 
vandplanperioder. 
Justeringerne omfatter en række vandløbsstrækninger med tilhørende oplande. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
1) Herlev Kommune fremfører, at markeringen om ændret indsats i forhold til vandindvinding 
ved Kagså er en fejl, da vandløbet er udtaget af planlægningen. Kommunen anfører samme 
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omkring Sømose Å, hvor hele strækningen - fra udspring til udløb i Harrestrup Å - er i 
ændringer til udkast til vandplaner, december 2011, markeret som ”Vandløb, der ikke længere 
indgår i planlægningen”. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
1) Der er tale om en GIS-teknisk fejl i WebGIS for de to vandløb. Vandløbene er udgået af 
vandplanen og skal ikke markeres med indsats overfor indvindingspåvirkning. WebGIS i 
endelig vandplan er rettet. 
 
2.3 Justering af indsatsen over for spærringer i vandløb 
Indsatsen over for spærringer i vandløbene er justeret og prioriteret, så den omfatter 
spærringer i 
vandløb med stort naturpotentiale og med sigte på at opnå passage i større sammenhængende 
vandsystemer. 
 
Baseline 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Esbjerg Kommune fremfører, at spærringerne ved Endrup Mølle, Stampemølle og Gelsbro 
Dambrug er forudsat løst som en del af snæbelprojektet og derfor ikke fremgår af indsatsen i 
vandplanen. Esbjerg Kommune vurderer dog, at der er stor risiko for, at de konkrete projekter 
ikke er gennemført i indeværende vandplanperiode, grundet konkrete ankesager ved de to 
førstnævnte dambrug, som ligger i klagenævnet, samt klage over Esbjerg Kommunes 
miljøgodkendelse af Gelsbro Dambrug, som er en forudsætning for gennemførelse af 
projektet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Naturstyrelsen lægger i vandplanen til grund, at der kan opnås kontinuitet ved de allerede 
planlagte tiltag. 
 
2.3.1 Spærringer, der udgår af planlægningen 
Visse spærringer er udgået af vandplanlægningen. Det skyldes hovedsageligt, at de er 
beliggende på vandløbsstrækninger, der ikke længere er omfattet af planlægningen. 
 
Sammenfatning af høringssvar: 
Der er ikke indkommet svar, hvor der bliver rejst væsentlige nye spørgsmål om spærringer, 
der udgår af planlægningen.  
 
2.3.2 Spærringer med indsats i de kommende vandplaner   
Visse spærringer er justeret, så de er omfattet af indsats i de kommende vandplaner med 
henblik på at skabe kontinuitet ved spærringen. 
 
Nye faktuelle oplysninger om spærringer 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Knud Pedersen anfører, at rørunderføring ikke udgør en spærring i Lundgård Bæk. 
Lindenborg Gods a/s anfører, at en kortere rørlægning i Hummelbæk ikke udgør en spærring. 
Frederikshavn Kommune påpeger at en spærring i Holbæk ikke findes mere. Michael Lønbæk 
påpeger at en spærring i Brorenden, Hjadstrupafløbet mv allerede er fjernet. Ringsted 
Kommune gør opmærksom på spærring ved Englerup Mølle i Ringsted Å samt spærringer 
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ved Gyrsting Sø og Haraldsted Sø og ønsker dem medtaget i planerne. Halsnæs Kommune 
gør opmærksom på, at den nederste spærring i Arresø Kanal er fejlplaceret. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Naturstyrelsen har undersøgt de nye oplysninger, som alle imødekommes. Der er således 
ikke længere grundlag for indsats mod rørunderføringerne i Lundgård Bæk, Hummelbæk, 
Holbæk og Brorenden. Den nederste spærring i Arresø Kanal er korrigeret. Endelig er 
oplysningerne om ukendte spærringer i Rindsted Å, Gyrsted Å og Haraldsø tilføjet 
datagrundlaget. De nye spærringer er dog undtaget for indsats i denne planperiode. 
 
Indsigelser mod indsats på spærringer 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Kaj Lorentsen Nielsen påpeger på egne og tre øvrige lodsejeres vegne, at spærringerne i 
Langeng Bæk ikke bør ændres, da de anvendes til at regulere vandstanden efter behov. 
 
2) Tre lodsejere ved Storkær Å tilkendegiver utilfredshed med indsats på spærringer i 
vandløbet, når den rørlagte strækning ikke skal åbnes. 
 
3) Torben Nielsen, Skinderup Mølle Dambrug anfører, at der ikke er en spærring, da der ikke 
er et vandløb opstrøms dambruget. 
 
4) En konsulent angiver forskellige oplysninger om spærringer og rørlægninger under 
Frijsenborg Gods, Constantinsborg Gods og Møllerup Gods. 
 
5) Suzanne Ludvigsen gør indsigelse mod fjernelse af to spærringer i Albækken, idet hun 
anfører spærringerne er del af voldgrav-systemet, og en tømning vil kunne få betydelige 
negative konsekvenser for hovedbygningen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Naturstyrelsen vurderer, at indsatsen i Langeng Bæk er en forudsætning for at opfylde 
målsætningen om fuld kontinuitet, og høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. 
 
2) Naturstyrelsen imødekommer indsigelsen og har undtaget indsatsen på de nævnte 
spærringer i Storkær Å. 
 
3) Ifølge Naturstyrelsens oplysninger er der et vandløb opstrøms dambruget, hvorfor 
indsatsen fastholdes. 
 
4) Bemærkningerne vedrører bl.a. spærringer, der allerede er undtaget eller udgået af 
vandplanen, fordi de ikke længere eksisterer. Indsatsen fastholdes for de spærringer, der ikke 
er undtaget eller udgået af vandplanen. 
 
5) Naturstyrelsen anerkender, at det umiddelbart at være særdeles vanskeligt at opnå 
kontinuitet ved de to spærringer i Albækken uden risiko for hovedbygningen og har på den 
baggrund undtaget de to spærringer ved Fjellebro i vandplanen.  
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Fjernelse af spærringer og kulturhistoriske hensyn 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Hvidkilde Gods, Niels Erik Jervelund, Nielstrup Hovedgård og Glorup Gods gør 
indsigelser mod genåbning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærringer, idet de henviser til 
praktiske problemer, samt særlige kulturhistoriske hensyn ved voldsted, mølleanlæg, samt 
have og parkanlæg. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Bemærkninger vedrører bl.a. spærringer, der allerede er undtaget eller udgået af 
vandplanen. Indsatsen fastholdes for de spærringer, der ikke er undtaget eller udgået af 
vandplanen, idet Naturstyrelsen er af den opfattelse, at en genåbning af vandløbene er mulig, 
ligesom flere af spærringerne vil åbne op til flere km vandløb. Ved passageskabelse skal 
kommunen sikre, at de kulturhistoriske interesser indgår i løsningen.  
 
2.3.3 Spærringer med indsats undtaget i de kommende vandplaner 
Der foretaget justeringer af visse spærringer, der ikke er omfattet af indsatsprogrammet i 
første planperiode, idet der er anvendt en undtagelse for indsats ved spærringen. Spærringen 
indgår i den fremadrettede vandplanlægning. 
 
Sammenfatning af høringssvar: 
1) Aalborg Kommune ønsker ikke indsatsen på spærringer i Guldbæk undtaget i 1. 
planperiode, da de har et konkret projekt for området. Fredericia Kommune påpeger, at de to 
nederste spærringer i tilløb til Gammelby Mølleå bør laves i ét projekt. Der foreligger p.t. et 
projektoplæg. 
 
2) Holstebro Kommune påpeger, at spærringen ved Ryde Mølle bør fjernes i 1. planperiode, 
så der er sammenhæng i indsatsen. 
 
3) Allerød Kommune gør indsigelse mod, at en vandløbsstrækning med en tilhørende 
spærring i Vassingrødløbet er udtaget på trods af høj målsætning. Strækningen og spærringen 
indgår i Mølle Å - projektet, hvor et af formålene er at fjerne spærringer og lede vandet 
udenom næringsbelastede søer. 
 
4) Morsø Kommune påpeger, at to længere rørlægninger i Dueholm Å og 
Præstegaardsbækken bør udtages helt af vandplanerne, da det er forbundet med 
uforholdsmæssigt store omkostninger at fritlægge dem. 
 
5) Sønderborg Kommune er uenig i, at indsatsen ved Vibæk Vandmølle er undtaget til en 
senere planperiode, og at den opstrøms strækning for Mølledammen er udpeget som stærkt 
modificeret. 
 
6) Sønderborg Kommune er uenig i, at indsatsen ved en ca. 170 meter spærrende rørlægning i 
Humbæk ved Humbæk Mølle er udgået, og strækningen er udpeget som stærkt modificeret. 
Kommunen anfører, at vandløbet indeholder et betydeligt gydepotentiale for ørred. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
1) Aalborg Kommune og Fredericia Kommune imødekommes, og Naturstyrelsen har 
indarbejdet en indsats på de ønskede spærringer i første vandplan. 
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2) En eventuel fjernelse af spærring ved Ryde Mølle vil skulle ske i en kommende 
planperiode.  
 
3) Den omtalte strækningen var C-målsat i HUR's regionplan og er udgået i de endelige 
planer. Indsatsen overfor spærringen er også nedprioriteret ud fra en vurdering af 
kontinuitetsbehov til opstrømsliggende strækninger. Vandløbet kan fortsat ved en omlægning 
lægges udenom en næringsstofbelastet sø ovenfor spærringen.  
 
4) Det er Naturstyrelsens opfattelse, at det er muligt at skabe passage i Dueholm Å og 
Præstegaardsbækken på de omtalte strækninger. Der er dog ikke planer om genåbning i denne 
planperiode. 
 
5) Naturstyrelsen er enig med Kulturarvsstyrelsen om at bevare mølledammen og møllen af 
kulturhistoriske årsager. Derfor undtages indsatsen og beslutningen om en eventuelt 
strygløsning udskydes til næste planperiode. 
 
6) Naturstyrelsen anerkender kommunens vurdering, og i vandplanen angives det, at der skal 
ske åbning af rørlægningen. Udpegningen af vandløbet som stærkt modificeret ændres 
samtidigt til naturligt vandløb. 
 
2.4 Søer 
2.4.1 Søer, hvis restaurering ikke længere indgår i planlægningen 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe til at revidere kriterierne for anvendelse af 
sørestaurering i første planperiode. Arbejdsgruppens konklusioner har medført, at restaurering 
af enkelte søer ikke længere indgår i planlægningen.  
 
Ændringerne er især sket i forhold til anvendelse af fosforfældning med aluminium. 
Denne metode ikke anvendes i meget lavvandede søer eller meget kalkfattige søer. 
 
Sammenfatning af høringssvar: 
Der er ikke indkommet svar, hvor der bliver rejst væsentlige nye spørgsmål om søer, hvor 
restaurering ikke længere indgår i planlægningen. 
 
2.4.2 Søer hvis restaurering er ny i planlægningen 
På baggrund af de reviderede kriterier for anvendelse af sørestaurering samt opdateringen af 
data for søerne, er en række nye søer fundet velegnede til restaurering i første planperiode. 
Restaureringen omfatter enten fosforfældning med aluminium eller biomanipulation i form af 
opfiskning af især skaller og brasen. 
 
Sammenfatning af høringssvar: 
Der er ikke indkommet svar, hvor der bliver rejst væsentlige nye spørgsmål om søer, hvis 
restaurering er ny i planlægningen. 
 
2.5 Andre emner  
Sammenfatning af høringssvar: 
1) En række lodsejere har anført, at niveauet for kompensation skal være højere.  
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2) Med hensyn til dam- og havbrug er der modtaget i alt 209 høringssvar fra eksisterende eller 
planlagte dam- og havbrug, som, bl.a. med henvisning til akvakulturudvalgets anbefalinger, 
ønsker fastsat en kvote for udledning af kvælstof.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger:  
1) Høringssvarene fører ikke til ændringer i de allerede fastlagte erstatnings- og 
kompensationsordninger. 
 
2) Dette spørgsmål håndteres ikke i forbindelse med den supplerende høring og har ikke 
givet anledning til ændring af vandplaner.  
 
3. Oversigt over høringssvar fra væsentligt berørte myndigheder og borgere, der ikke 

rejser væsentlige nye spørgsmål  
 
Det fremgår af de elektroniske afgivne svar, at ca. 950 er væsentligt berørt men ikke rejser 
væsentlige nye spørgsmål.  
 
Derudover er via brev og mail modtaget ca. 531 svar, der ikke rejser væsentlige nye 
spørgsmål, og som ikke umiddelbart har kunnet henføres til specifikt sted. Disse er derfor som 
udgangspunkt betragtet som væsentligt berørt og er i nedenstående tabel samlet under ”svar, 
der ikke har kunnet henføres til en specifik ændring omfattet af høringen”. 
 
Samlet giver dette 1.481 modtagne høringssvar fra væsentligt berørte myndigheder og 
borgere, der ikke rejser væsentlige nye spørgsmål, og som derfor ikke har givet anledning til 
ændringer af vandplanerne. En samlet opgørelse ses nedenfor.  
 

Svar fra væsentligt berørte, der ikke rejser væsentlige nye spørgsmål 
Vandløbsstrækninger, der ikke længere indgår i planlægningen 38
Vandløbsstrækninger med ændret karakterisering 58
Vandløbsstrækninger med nye indsatser 365
Vandløbsstrækninger med justerede indsatser 395
Vandløbsstrækninger, der er kommet ind i planlægningen 17
Vandløbsstrækninger, saltvandspåvirkede 10
Vandløb, vandindvinding med ændret indsats 10
Spærringer, der udgår af planlægningen 2
Spærringer med indsats i de kommende vandplaner   51
Spærringer med indsats undtaget i de kommende vandplaner 14
Søer, hvis restaurering ikke længere indgår i planlægningen eller er ny i 
planlægningen  0
Svar, der ikke har kunnet henføres til en specifik ændring omfattet af høringen 531 

I alt  1.481

 
 
 
 


