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Forord 
 
By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet forslag til vandplaner for 
hele Danmark med tilhørende indsatsprogrammer, som hermed sen-
des i forhøring hos berørte statslige, regionale og kommunale myn-
digheder.  
 
Landet er underinddelt i 23 hovedvandoplande. Vandplanerne er til-
gængelige på http://vandognatur.kontainer.com/login 
 
Ifølge miljømålsloven1 § 28, stk. 2 skal forslag til vandplan sendes til 
berørte statslige, regionale og kommunale myndigheder, som kan 
fremsætte indsigelse mod forslag til prioriteringen af foranstaltninger 
i det samlede indsatsprogram. 
 
By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen har valgt at 
gennemføre en forhøring af udkast til Natura 2000-planer for at sikre 
parallelitet i planprocessen. 
 
I forbindelse med forhøringen af vandplanen anmodes de berørte 
myndigheder om mulige kommentarer og indspil, specielt inden for 
temaerne: omkostningseffektivitet (den valgte prioriteringen af for-
anstaltninger i det samlede indsatsprogram), spildevand, badevand, 
vandindvindinger, vandløb og etablering af vådområder.  
 
Efter forhøringen vil det endelige forslag til vandplan blive udarbej-
det. 
 

                                                 
1  Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekom-

ster og internationale naturbeskyttelsesområder 

http://vandognatur.kontainer.com/login


Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 

 
4 

Indledning  
 
Denne vandplan for Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Ska-
gerrak er udarbejdet efter bestemmelserne i miljømålsloven, som 
lovmæssigt implementerer EU’s vandrammedirektiv (direktiv nr. 
2000/60/EF af 23. oktober 2000) i Danmark.  
 
Vandplanen skal ifølge lovgivningen sikre, at søer, vandløb, grund-
vandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet 
”god tilstand” tilstand inden udgangen af 2015. Endvidere skal det 
sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne fo-
rebygges. 
 
Miljømålslovens bestemmelser omfatter i princippet alle vandområ-
der. I vandplanen er der dog en nedre grænser for størrelsen af 
vandområder, som er omfattet af den konkrete planlægning, se afsnit 
2.1.1. For øvrige vandområder indeholder vandplanen generelle ret-
ningslinjer for myndighedernes administration af sektorlovgivningen. 
For øvrige vandområder indeholder vandplanen generelle retningslin-
jer for myndighedernes administration af sektorlovgivningen.  
 
For Natura 2000-områderne i hovedvandoplandet foreligger Natura 
2000-planer, som foreskriver nødvendig indsats for at sikre gunstig 
bevaringsstatus i områderne. Denne indsats vil i mange tilfælde have 
samme karakter, som den indsats, der er nødvendig for at opnå god 
økologisk tilstand i vandområderne. I konsekvens heraf er det i vand-
planen søgt at udnytte denne synergi med henblik på at minimere 
omkostningerne til planerne. Effekten af de generelle virkemidler vil 
medvirke til at sikre, at der ikke sker en forringelse med hensyn til 
næringsstofbelatningen i forhold til gunstig bevaringsstatus. 
 
I regeringens klimatilpasningsstrategi anbefales en ad hoc klimatil-
pasning. Især for investeringer med lang levetid som f.eks. kloakker 
bør der derfor allerede nu indregnes klimaeffekter. For fastlæggelse 
af miljømål, ændret afstrømning og udvaskning vurderes der dog ikke 
at være tilstrækkeligt fagligt grundlag for, at det kan indgå i de første 
vandplaner. Dette forventes at blive vurderet i næste planperiode. En 
del af de indsatser, der er defineret i denne plan, vil dog medvirke til 
at kunne imødegå ændret nedbør, f.eks. vil vådområder langs vand-
løb virke som bufferzoner for øget nedbør; tilsvarende gælder for 
regnvandsbassiner på regnbetingede udledninger. 
 
 
Læsevejledning 
Vandplanen er opdelt i en plandel og en redegørelsesdel.  
 
Plandelen indeholder målsætninger for vandområderne, indsatspro-
gram og prioriteringer samt retningslinjer for statslige myndigheder, 
regionsråd og kommunalbestyrelser, som er bindende ved udøvelse 
af beføjelser i medfør af lovgivningen.  
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Redegørelsesdelen indeholder overordnet en vandområde-
beskrivelse og – afgrænsning samt en beskrivelse af påvirkninger og 
tilstand af vandområder. Disse afsnit bygger i høj grad på den tidlige-
re udarbejdede basisanalyse for hovedvandoplandet. Herefter er der 
foretaget en vurdering af indsatsbehovene for opfyldelse af miljømå-
lene for vandløb, søer, kystvande og grundvand. På baggrund af et 
udarbejdet virkemiddelkatalog, hvor der er identificeret en række for-
skellige potentielle virkemidler, der kan reducere påvirkningerne af 
vandområderne, er indsatsprogrammet for opnåelse af miljømålene 
fremkommet ved at sammensætte anvendelsen af virkemidlerne ud 
fra princippet om størst mulig omkostningseffektivitet. Indsatsen er 
opdelt i henholdsvis basisforanstaltninger og supplerende foranstalt-
ninger. 
 
Basisforanstaltningerne udgør de tiltag frem til 2012, som i henhold 
til bestemmelser i EU-direktiver (bl.a. nitratdirektivet og byspilde-
vandsdirektivet), nationale vandmiljøplaner samt regionplan og spil-
devandsplaner samt den gældende lovgivning allerede er besluttet og 
i visse tilfælde iværksat, men endnu ikke afsluttet.  
 
De supplerende foranstaltninger, som udgør indsatsen i det egentlige 
indsatsprogram efter miljømålsloven, skal sikre målopfyldelse inden 
udgangen af 2015. Miljømålsloven giver mulighed for i særlige tilfæl-
de at anvende undtagelsesbestemmelser. De gør det muligt at afvige 
fra tidsfristen for målopfyldelse (2015) og/eller at fastsætte lempede 
miljømål. I denne vandplan for Hovedvandopland Nordlige Kattegat 
og Skagerrak er der i et vist omfang anvendt undtagelsesbestemmel-
ser i form af tidsfristforlængelse. 
 
Sidst i vandplanen er medtaget afsnit om overvågningsprogrammet, 
inddragelse af offentligheden i planprocessen, liste over kommunal-
bestyrelser i hovedvandoplandet samt omtale af øvrige planer af be-
tydning for vandplanen.  
 
Som en del af vandplanen foreligger en række kort. Disse findes dels 
som kortbilag med udvalgte temaer, der understøtter den overordne-
de læsning af vandplanen, dels på Web-GIS, hvor alle temalag til 
vandplanen kan vises. Kortene er tilgængelige på: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv
forslag. 
 
Som teknisk baggrund for selve vandplanen, er der udarbejdet et 
teknisk baggrundsnotat. Baggrundsnotatet er tænkt som plandoku-
ment til selve vandplanen og vil være en del af grundlaget for dialog 
med interessenterne, primært kommunerne, i planprocessen. 
 
Vandplanen og baggrundsnotatet er udarbejdet på baggrund af ”Ret-
ningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer” (Miljøministeriet, 
By- og Landskabsstyrelsen, 2010).  
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Foto: Bjarne Andresen 

 
Lovgrundlag 
EU vedtog i 2000 vandrammedirektivet (direktiv nr. 2000/60/EF af 
23. oktober 2000). Direktivet fastlægger bindende rammer for vand-
planlægningen i EU’s medlemslande, og direktivets overordnede mål 
er, at alt vand, overfladevand og grundvand, senest inden udgangen 
af 2015 skal have opnået mindst ”god tilstand”. 
 
Vandrammedirektivets bestemmelser mht. grundvand er yderligere 
udbygget i datterdirektivet om grundvand (2006/118/EF), som i 2013 
erstatter det eksisterende grundvandsdirektiv (80/68/EØF). 
 
I Danmark er vandrammedirektivet implementeret i miljømålsloven, 
”Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og in-
ternationale naturbeskyttelsesområder, nr. 932 af 24. september 
2009”. 
 
Miljømålsloven beskriver blandt andet faserne i den arbejds- og plan-
lægningsproces, der skal føre til opfyldelse af direktivets mål om mi-
nimum ”god tilstand” inden udgangen af 2015. 
 
Vandplanlægningen består af følgende elementer: 
 

1. Udarbejdelse af en basisanalyse (Basisanalyse del 1 er gen-
nemført pr. 22. december 2004 og basisanalyse del 2 er gen-
nemført foråret 2006, se www.blst.dk). 

2. Udpegning af særlige beskyttelsesområder. 
3. Offentliggørelse af et arbejdsprogram for tilvejebringelse af 

vandplanen med tilhørende tidsplan og en redegørelse for hø-
ringsprocessen (er gennemført pr. 22. december 2006, se 
www.blst.dk). 

4. Indkaldelse af forslag og ideer fra andre myndigheder, organi-
sationer og private med 6 måneders høringsfrist (er gennem-
ført i perioden 22. juni 2007 - 22. december 2007, se 
www.blst.dk). 

5. Udarbejdelse af en oversigt over væsentlige vandforvalt-
ningsmæssige opgaver, som skal løses. Oversigten sendes i 
offentlig høring i 6 måneder (er gennemført pr. 22. juni 2007, 
se www.blst.dk). 
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6. Udarbejdelse af forslag til vandplan med tilhørende indsats-
program og udsendelse af forslaget i offentlig høring i 6 må-
neder. Forslaget til vandplan skal offentliggøres senest 22. de-
cember 2008. Forinden skal vandplanforslaget sendes i forhø-
ring i kommunerne, regioner og berørte statslige myndigheder 
(tidsfristen er efterfølgende forlænget). 

7. Udarbejdelse og vedtagelse af de endelige vandplaner med 
indsatsprogrammer. Udsendes senest 22. december 2009. 
(tidsfristen er efterfølgende forlænget). 

 
 
Vandplan og kommunal handleplan 
Efter vedtagelse og udsendelse af vandplanen udarbejder hver kom-
mune en handleplan for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen 
og indsatsprogrammet inden for kommunens geografiske område på 
land og de tilstødende kystvande, som grænser op til hovedvandop-
landet. 
 
Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen 
af øvrig lovgivning, jf. miljømålslovens § 3 stk. 2: 
”Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved 
udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen 
og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførel-
sen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan.” 
 
For kommuneplanen gælder endvidere, jf. planlovens § 11, stk. 4, nr. 
4.: "Kommuneplanen må ikke stride mod en vandplan, en Natura 
2000-plan, eller handleplaner for realiseringen af disse planer, jf. mil-
jømålsloven". 
 
 
Opfyldelse af internationale aftaler 
Den beskyttelse af vandløb, søer og kystvande, der kommer til udtryk 
med vandplanen, bidrager til opfyldelse af målene i forskellige inter-
nationale aftaler, herunder de mål, der tager sigte på at forebygge og 
eliminere forurening af havmiljøet. 
 
Sammen med virkningerne af indsatsen under Vandmiljøplan I – III 
og miljømilliarden bidrager nærværende vandplan således til at ud-
fylde behovet for den danske indsats for at nå de økologiske mål i 
henhold til HELCOM Østersøaktionsplanens (Baltic Sea Action Plan 
2007) og OSPARs strategi for begrænsninger for fosfor og kvælstof-
belastningen til havområderne. 
 
 
Overgang fra regionplanmål og retningslinjer til miljømål og 
retningslinjer efter miljømålsloven 
Før strukturreformen var mål for vandforekomster fastlagt som ret-
ningslinjer i de daværende amters regionplaner. I forbindelse med 
strukturreformen har disse målsætninger, jf. planlovens § 3 stk. 1, 
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fået retsvirkning som et landsplandirektiv og er gældende, indtil der 
fastsættes nye miljømål i vandplanerne. Til forskel fra regionplaner-
nes retningslinjer indeholder vandplanen bindende tidsfrister for må-
lopfyldelse. 
 
Ved vandplanens ikrafttrædelse erstattes regionplanernes målsætnin-
ger og retningslinjer for anvendelse og beskyttelse af vandressour-
cerne og kvaliteten af vandløb, søer, kystvande og grundvand af 
vandplanerne og kommuneplanerne, jf. planlovens § 3 stk.  
 
 
Basisanalyser 
Som en del af implementeringen af vandrammedirektivet og miljø-
målsloven i Danmark er der udarbejdet basisanalyser. Disse har ud-
gjort et vigtigt grundlag for vandplanerne. Basisanalysen for Hoved-
vandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak blev udarbejdet af de tid-
ligere Viborg Amt, Århus Amt og Nordjyllands Amt og består af to de-
le. Et resumé af basisanalyserne kan ses på www.blst.dk. 
 
Del 1: Karakterisering af vandforekomster (udpegning) og opgørelse 
af påvirkninger: 
Vandforekomsterne omfatter alt overfladevand og grundvand. Basis-
analyse del 1 er en overordnet karakteristik og typeinddeling af vand-
løb, søer og kystvande. Grundvandet karakteriseres kun på et helt 
overordnet niveau. Basisanalyse del 1 omfatter tillige en opgørelse af 
de påvirkninger, som vandforekomsterne er udsat for. 
 
Del 2: Vurdering af vandforekomsters tilstand. Risikoanalyse: 
Risikoanalysen, del 2 er en sortering af vandforekomsterne i to ho-
vedkategorier – de vandforekomster, der vurderes at kunne opfylde 
målsætningerne ved udgangen af 2015 og de, der sikkert eller med 
en vis sandsynlighed ikke vil kunne opfylde målsætningerne i 2015. 
For sidstnævnte kategori er vurderet, hvilke typer af påvirkninger, 
der i 2015 antages at være årsagen til den manglende målopfyldelse.  
 
Risikovurderingen er baseret på de målsætninger, der er fastlagt i de 
tidligere amters regionplaner, og kan således afvige fra vandplanen i 
de tilfælde, hvor målsætningerne ikke stemmer fuldt overens. 
 
På baggrund af risikovurderingen er der udarbejdet et udkast til 
Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som har 
været sendt i offentlig høring fra 22. juni til 22. december 2007. 
Oversigten identificerer vandløb, søer, kystvande eller grundvandsfo-
rekomster, hvor der er et særligt behov for at forbedre miljøtilstan-
den. 
 
 
Vanddistrikter og hovedvandoplande 
Danmark er opdelt i 4 vanddistrikter: Jylland og Fyn, Sjælland, Born-
holm og et internationalt vanddistrikt. Disse vanddistrikter er endvi-

http://www.blst.dk/
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dere underinddelt i en række mindre hovedvandoplande, 23 i alt. Der 
udarbejdes vandplaner for hvert hovedvandopland. Disse sammenfat-
tes i vandplaner på vanddistriktsniveau. 
 
I Miljøcenter Aalborgs administrative område er 3 hovedvandoplande: 
Nordlige Kattegat og Skagerrak (1.1), Limfjorden (1.2) og Mariager 
Fjord (1.3). 

 
 
Figur 1.1. Inddeling af Danmark i 4 vanddistrikter og 23 hovedvandoplande. 
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1.1 Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak 
 
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak er på godt 2.670 
km² og dækker størstedelen af Vendsyssel. Landområdet afgrænses 
af de kystnære områder fra Skagen til Agger og fra Skagen til lidt 
syd for udmundingen af Mariager Fjord samt Læsø, se figur 1.2 og 
kortbilag 1. I hovedvandoplandet bor ca. 165.000 indbyggere. Hjør-
ring, Frederikshavn og Brønderslev udgør de større byområder.  
 
Vandplanen omfatter 1.796 km vandløb, 35 søer større end 5 ha og 
15 grundvandsforekomster. Hovedvandoplandets kystvande omfatter 
2 særskilte kystvande – Kattegat, her udelukkende det nordlige Kat-
tegat beliggende nord for udmundingen af Mariager Fjord og Skager-
rak der også omfatter en lille del af Vesterhavet.  
 
Kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammer-
bugt, Thisted, Aalborg, Rebild, Mariagerfjord og Randers bidrager 
med større eller mindre arealer i hovedvandoplandet. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1.2. Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 
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1.2 Miljømål 
 
Vandplanen 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 for-
længet. 
 
 
1.2.1 Generelle principper 
 
Generelle miljømål 
Overfladevand har opnået god tilstand, når både den økologiske til-
stand og den kemiske tilstand er god. 
 
God økologisk tilstand for overfladevand er udtryk for en ”svag afvi-
gelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet (referencetil-
standen)”. Miljømålene for den økologiske tilstand i vandløb, søer og 
kystvande er først og fremmest fastlagt gennem de biologiske kvali-
tetselementer. Hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetsele-
menter understøtter de biologiske kvalitetselementer.  
 
Et miljømål kan udtrykkes ved en såkaldt økologisk kvalitetsratio 
(EQR), som for et kvalitetselement angiver forholdet mellem en gi-
ven tilstand (her miljømålet) og referencetilstanden. Ratioen udtryk-
kes ved en værdi mellem 1 og 0, således at en høj tilstand repræ-
senteres af en værdi tæt på 1 og en dårlig tilstand af værdier tæt på 
0. Til denne vandplan er brugen af EQR kun fuldt udviklet m.h.t. søer 
og kystvande. Se kap. 2.3. mht. vandløb.  
 
Miljømålene for den kemiske tilstand for vandløb, søer og kystvande 
vurderes alene ud fra de såkaldte prioriterede stoffer2 (på nuværen-
de tidspunkt 33 stoffer) samt andre stoffer for hvilke der er fastsat 
miljøkvalitetskrav på fællesskabsniveau (de tidligere Liste 1-stoffer3 
på nuværende tidspunkt yderligere 8 stoffer). Se bilag 6 over de ke-
miske stoffer og deres miljøkvalitetskrav. Øvrige miljøfarlige forure-
nende stoffer, der ikke indgår i vurderingen af vandområdernes ke-
miske tilstand, inddrages i vurderingen af områdets økologiske til-
stand. 
  

 
2  Stoffer der er identificeret i overensstemmelse med Vandrammedirektivets Arti-

kel 16 stk. 2 og 3. Miljømål for disse stoffer er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken mv. 2008/105/EF 
af 16. december 2008 

3  Stoffer der er omfattet af relevante datterdirektiver under Europa-Parlamentet 
og Rådets direktiv 2006/11/EF om forurening, der er forårsaget af udledning af 
visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø. 
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Miljøkvalitetskrav for alle miljøfarlige forurenende stoffer er fastsat i 
henhold til gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav4. For 
konkrete vandområder kan der desuden være fastsat områdespeci-
fikke miljøkvalitetskrav i landsplandirektiv eller i medfør af bekendt-
gørelse om miljøkvalitetskrav § 10, disse fremgår af bilag 8. 
 
Grundvand har opnået god tilstand, når både den kvantitative til-
stand og den kemiske tilstand er god. Miljømål for grundvandsfore-
komster er afhængig af, om grundvandets kvantitet (mængde) og 
kemi (kvalitet) påvirker vandløb, søer, kystvande og terrestriske na-
turtyper, så de ikke er i stand til at opnå deres miljømål. Desuden 
sættes miljømål, så grundvandsforekomsternes brug til drikkevand 
ikke forringes væsentligt og så omfanget af behov for rensning på 
vandværker reduceres.  
 
Der skal identificeres væsentlige og vedvarende opadgående tenden-
ser (tidsserier) for forurenende stoffer i grundvandsforekomster, der 
er i risiko for ikke at opnå god tilstand. Derved kan tendenser vendes 
i tide, dvs. ved bestemte niveauer, som ligger under kvalitetskrave-
ne, således at miljømålene opfyldes.  
 
 
Områder med strengere miljømål 
Vandløb, søer og kystvande, der i dag har høj tilstand, målsættes 
med høj tilstand. Der er endvidere mulighed for at stille skærpede 
krav i Natura 2000-områderne til vandbehov og vandkvalitet for 5 
sø-naturtyper med henblik på at sikre gunstig bevaringsstatus, hvor-
af de fire findes i Hovedvandopland Nordlig Kattegat og Skagerrak. 
Der er ikke på nuværende tidspunkt udviklet et tilstandsvurderings-
system, der fastsætter konkrete krav til vandplanens indsats i relati-
on til at sikre gunstig bevaringsstatus. Den indsats der sker i vand-
plansammenhæng forventes dog at sikre, at planen bidrager til en 
forbedring af søernes aktuelle tilstand. 
 
Med hensyn til grundvand, vil der ikke i første planperiode være vi-
densgrundlag for at stille skærpede krav af hensyn til tilknyttede ter-
restriske naturtyper. 
 
 
Undtagelsesbestemmelser 
Hvis det vurderes at vandløb, søer, kystvande og grundvandsfore-
komster ikke kan nå målet om god tilstand inden udgangen af 2015, 
er der anvendt undtagelsesbestemmelser, se afsnit 1.3. 
 

 
4  Bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december 2006 om miljøkvalitetskrav for vand-

områder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller ha-
vet. Nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav fremgår af bilag 2, og Fællesskabs-
fastsatte miljøkvalitetskrav fremgår af bilag 3. Miljøkvalitetskrav for prioritere-
des stoffer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF vil blive 
optaget i bekendtgørelsens bilag 3. 
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Kunstige og stærkt modificerede vandområder 
Et vandområde karakteriseres som kunstigt eller stærkt modificeret, 
når der som følge af menneskelig aktivitet er sket fysiske ændringer 
som har medført, at vandområdet i væsentlig grad har ændret ka-
rakter. For kunstige og stærkt modificerede områder, som ikke re-
staureres, gælder, at de skal opnå et godt økologisk potentiale og en 
god kemisk tilstand. Et godt økologisk potentiale afspejler værdier 
for relevante biologiske kvalitetsparametre ved den mest sammen-
lignelige naturlige type overfladevand, givet de kunstige eller stærkt 
modificerede fysiske forhold. 
 
 
1.2.2 Miljømål for vandløb 
 
Miljømålet for vandløb omfatter både kemisk tilstand og økologisk til-
stand. Alle vandløb i hovedvandoplandet skal som hovedregel opnå 
god kemisk tilstand og mindst god økologisk tilstand. Dog skal vand-
løb, der er udpegede som kunstige eller stærkt modificerede, som 
hovedregel opnå en god kemisk tilstand og et godt økologisk potenti-
ale (se senere). 
 
Miljømålet for kemisk tilstand vurderes alene ud fra vandrammedi-
rektivets prioriterede stoffer, samt stoffer for hvilke der på fælles-
skabsniveau er fastsat miljøkvalitetskrav (de tidligere Liste 1-
stoffer), jf. afsnit 1.2.1; se stoffer og miljøkvalitetskrav i bilag 6. 
 
Miljømålet for økologisk tilstand i vandløb er i denne vandplan fastsat 
ud fra smådyrsfaunaen, se tabel 1.2.1. I miljømålet for økologisk til-
stand indgår miljøkvalitetskrav for visse miljøfarlige forurenende 
stoffer, for hvilke der findes særlige miljøkvalitetskrav, jf. afsnit 
1.2.1. De øvrige biologiske, hydromorfologiske og fysisk-kemiske 
kvalitetselementer indgår i tilstandsvurderingen som støtteparamet-
re.  
 

Type Høj tilstand God tilstand 

’Normal’ 7 6 eller 5 

’Blødbund’ 5 4 

 
Tabel 1.2.1. Kravværdier for faunaklasser i ”normale” vandløb med målene 
høj, god, moderat og dårlig tilstand, samt vandløb med ”blød bund”. 
Vandløb, hvis nuværende tilstand er faunaklasse 6, skal som minimum bi-
beholde denne faunaklasse for at opretholde målet ’God tilstand’.  

 
 
Smådyrsfaunaen bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna In-
deks (DVFI). Tilstanden angives i faunaklasser på en skala fra 1 til 7, 
hvor 7 er den bedste og 1 den dårligste tilstand. For langt de fleste 
vandløb er kravet om god økologisk tilstand sat til faunaklasse 5. 
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Hvis den nuværende tilstand er faunaklasse 6, er kravet om god til-
stand dog sat til denne faunaklasse. Herved ønskes sikret, at den ek-
sisterende tilstand ikke forringes. Er den nuværende tilstand i stedet 
faunaklasse 7, er målet sat til denne faunaklasse (høj tilstand). Op-
nåelse af mindst god økologisk tilstand forudsætter også, at der er 
sammenhæng (kontinuitet) i vandløbenes forløb, så faunaen frit kan 
vandre og sprede sig. 
 
For vandløb af en særlig type, ’blødbundstypen’, der ligger i områder, 
hvor landskabet er meget fladt, og hvor vandhastigheden naturgivet 
er lille og bunden finkornet, betragtes tilstanden som god, hvis fau-
naklassen er 4 og som høj, hvis faunaklassen er 5. 
  
De forskellige støtteparametre og kravene til disse fremgår af bilag 
7. 
 
 
Generelle miljømål for vandløb 
Størstedelen af vandløbene i hovedvandoplandet skal opfylde målet 
om god økologisk tilstand, mens en lille del målsættes til et godt 
økologisk potentiale, se tabel 1.2.2 og kortbilag 3. I sidstnævnte til-
fælde er der tale om vandløb, som er kunstigt anlagte eller stærkt 
fysisk modificerede. Målet for faunaklassen i disse er sat ved sam-
menligning med de naturlige strækninger, som de ligner mest, idet 
det her accepteres, at den eksisterende fysiske tilstand ikke ændres. 
Hvor tilstanden er ukendt, er målet fastsat til god økologisk tilstand, 
svarende til faunaklasse 5 eller i ’blødbundstypen’ faunaklasse 4. 
 
Vandløb 
 
 

Miljømål 
 
Økologisk 
tilstand 

Mål for 
faunaklasse 

 

Antal km 
 

% af 
samtlige 
km vand-

løb 
 

Høj tilstand 7 83 5 

6 202 11 

’Normale’ 

God tilstand 

5 1285 72 
’Blødbund’ 
 

God tilstand 
4 200 11 

Stærkt  
Modificerede 

Godt potentiale 
5 0,1 0,005 

5 7 0,4 Kunstige Godt potentiale 

4 19 1,0 
Alle vand-
løb 

  
1796 100 

 
Tabel 1.2.2. Miljømål for økologisk tilstand for vandløb fordelt på vandløbs-
længder.  
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Strengere miljømål for vandløb 
En mindre andel (5 %) af vandløbene har et strengere miljømål i 
form af høj økologisk tilstand, fordi den nuværende tilstand er fauna-
klasse 7. Hovedparten af disse strækninger ligger som dele af vand-
løbssystemerne, Elling Å, Bangsbo Å, Uggerby Å og Voer Å. 
 
 
Kunstige og stærkt modificerede vandløb 
For en lille del (ca. 1 %) af vandløbene er miljømålet et godt økolo-
gisk potentiale, idet disse er kunstigt anlagte eller stærkt fysisk mo-
dificerede. 
 
De udpegede kunstige vandløbsvandområder omfatter primært gra-
vede grøfter. De udpegede stærkt modificerede vandløbsvandområ-
der omfatter strækninger, der er stærkt ændrede rent fysisk, og for 
hvilke det vurderes, at det af samfundsmæssige og kulturhistoriske 
hensyn ikke er muligt at genetablere den oprindelige fysiske tilstand. 
I hovedvandoplandet er som stærkt modificeret vandløb udpeget en 
rørlagt strækning, der løber inde i en by og som af hensyn til bebyg-
gelserne ikke vil kunne genåbnes.  
 
 
1.2.3 Miljømål for søer 
 
Miljømålet omfatter økologisk og kemisk tilstand. 
 
Miljømål for økologisk tilstand er i denne vandplan sat ud fra klorofyl 
a-koncentrationen i søerne. I miljømålet for økologisk tilstand indgår 
miljøkvalitetskrav for visse miljøfarlige forurenende stoffer, jf. afsnit 
1.2.1.  
 
Miljømålet for kemisk tilstand vurderes alene ud fra vandrammedi-
rektivets prioriterede stoffer, samt stoffer for hvilke der på fælles-
skabsniveau er fastsat miljøkvalitetskrav (de tidligere Liste 1-
stoffer), jf. afsnit 1.2.1; se stoffer og miljøkvalitetskrav i bilag 6. 
 
De øvrige biologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer indgår i til-
standsvurderingen som støtteparametre.  
 
Grænsen mellem god og moderat økologisk tilstand for søer i Hoved-
vandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak er fastsat med udgangs-
punkt i EU’s interkalibrering, og fremgår af tabel 1.2.3. Grænsevær-
dien afhænger af søtyperne, idet den er 8,0-12,0 µg/l for de 14 kalk-
fattige, lavvandede, ferske søer (type 1 og 5) og for de 6 kalkrige, 
dybe, ferske søer (type 10) og 21,0-25,0 µg/l for de 11 kalkrige, fer-
ske og lavvandede søer (type 9 og 13). I fire søer er typen endnu ik-
ke fastlagt pga. manglende data, hvorfor fastsættelse af grænsen for 
god økologisk tilstand ikke er mulig. Tilsvarende viser tabellen kloro-
fylindholdet i referencetilstanden samt grænserne mellem de øvrige 
tilstandsklasser. 
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Grænser mellem økologiske tilstandsklasser, 

klorofyl a, µg/l 
Søtype Reference-

tilstand, 

klorofyl a 
µg/l 

Høj/god God/moderat Moderat/
ringe 

Ringe/dårlig 

Type 1 og 5 2,45-3,72 4,3-6,5 8,0-12,0 27 56 

Type 9 og 13 6,24-7,5 9,9-11,7 21,0-25,0 56 90 

Type 10 2,53-3,85 4,6-7,0 8,0-12,0 27 56 

 
Tabel 1.2.3 Klorofyl a koncentration (sommermiddel) for referencetilstand og 
grænser mellem økologiske tilstandsklasser for søtyper i Hovedvandopland 
Nordlige Kattegat og Skagerrak. Referencetilstanden og grænserne høj/god 
og god/moderat tilstand er EU-interkalibreret for søtyperne 2, 9 og 10, og 
disse resultater er transformeret til de øvrige danske søtyper.  
 
 
Der er anvendt et interval for grænsen mellem høj/god og god/ mo-
derat tilstand. Det laveste niveau anvendes hvis søen naturligt har en 
lav referenceværdi for klorofyl a, svarende til den lave værdi i inter-
vallet for referencetilstanden. Omvendt anvendes den højeste værdi, 
hvis søen naturligt er mere næringsrig og dermed har et klorofylni-
veau i referencetilstanden, der svarer til den høje værdi i intervallet 
for referencetilstanden. Hvis det ikke kan afgøres, om søen har en 
høj eller lav referencetilstand, anvendes den højeste værdi i interval-
let som miljømål.  
 
I tabel 1.2.4 og kortbilag 3 er miljømålene for de enkelte søer i Ho-
vedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak anført sammen med 
andre oplysninger, der er relevante for målsætningen. Miljømålene 
relaterer sig alene til klorofylindholdet, mens støtteparametrene fos-
for og kvælstof angiver det forventede niveau for en eller begge ved 
det angivne klorofylindhold. Da indsatsen for at nå målopfyldelse 
især vil gå ud på at begrænse fosfortilførslen er det disse niveauer 
indsatsen skal resultere i.  
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Krav til mål- 
Opfyldelse 

 
Niveau for støtteparametre 

 
Navn 

 
Sø-type 

 
Miljømål 

 
Økologisk 
tilstand 

Klorofyl a 
µg/l 

EQR Fosfor 
mg/l 

Kvælstof 
mg/l 

Dronninglund Møllesø 9 Godt potenti-
ale 

25,0 0,30 0,070 0,96 

Gersholt Sø 9 God 25,0 0,30 0,070 0,96 

Tofte Sø 1) 13 God 25,0 0,30 0,070 0,96 

Dybvad Sø 10 God 12,0 0,32 0,025 0,33 

Lillesø 1) 13 God 25,0 0,30 0,070 0,96 
Råbjergmile søer, vest 

1) 
5 God 12,0 0,31 0,033 0,56 

Råbjergmile søer, øst 1) 5 God 12,0 0,31 0,033 0,56 

Kirkeflod, Læsø ? God - - - - 

Præstesø, Råbjerg Sø 1) 9 God 25,0 0,30 0,070 0,96 

Guldager Sø  10 God 12,0 0,32 0,025 0,33 

Nørlev Sø 10 God 12,0 0,32 0,025 0,33 

Nols Sø 9 God 25,0 0,30 0,070 0,96 

Ralgrav, Klim øst 10 Høj 4,4 2) 0,88 0,025 0,33 

Vandplasken 1) 13 God 25,0 0,30 0,070 0,96 
Ålevande Sø, Grøn-

nestrand 1) 
? God - - - - 

Ålevande Sø, Kollerup 1) ? God - - - - 

Blegsø 1) 9 God 25,0 0,30 0,070 0,96 

Sokland 1) 5 God 12,0 0,31 0,033 0,56 

Sø nord for Sårup 10 God 12,0 0,32 0,025 0,33 

Vandet Sø 1) 10 God 9,3 2) 0,43 0,018 0,22 

Bisolevandet 1 Høj 6,5 2) 0,57 0,018 0,35 

Bløden Sø 5 God 9,7 2) 0,37 0,033 0,56 
Strandsø nord for Har-
boslette 

? God - - - - 

Sø nordøst for Sårup 9 God 25,0 0,30 0,070 0,96 

Sø vest for Blegsø 1) 5 God 12,0 0,31 0,033 0,56 

Tormål 1) 5 Høj 5,5 2) 0,68 0,015 0,31 

Tvoruphul 1 God 12,0 0,31 0,033 0,56 

Ålvand 1 1) 5 God 12,0 0,31 0,033 0,56 

Ålvand 2 1) 5 God 12,0 0,31 0,033 0,56 

Hykær 1) 5 God 12,0 0,31 0,033 0,56 

Lild Strandkær 1) 9 God 25,0 0,30 0,070 0,96 

Lille Gråkjær 1) 5 God 12,0 0,31 0,033 0,56 

Det Store Vand 1) 5 God 12,0 0,31 0,033 0,56 

Lille Vand 1) 5 God 12,0 0,31 0,033 0,56 

Nors Sø 1) 9 Høj 9,9 2) 0,62 0,025 0,33 
 
Tabel 1.2.4. Miljømål for økologisk tilstand i de 35 søer i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak, 
som er specifikt omfattet af vandplanen. Indholdet af klorofyl skal være mindre end eller lig med det anførte 
krav. De tilhørende grænser for støtteparametrene fosfor og kvælstof ligeledes vist. Desuden er anført EQR 
(økologisk kvalitetsratio) for målopfyldelse. EQR udtrykker, hvor langt søens tilstand er fra referencetilstanden, 
og kan antage værdier fra 1 til 0 med 1 som bedste tilstand (se nærmere i kapitel 2.3). EQR skal således være 
større end eller lig med den anførte værdi,  
1) Natura 2000-område,  
2)Niveau for støtteparametre er fastlagt på baggrund af konkrete målinger. 
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Dronninglund Møllesø er opstået ved opstemning af et vandløb, og er 
derfor et stærkt modificeret vandområde. Den målsættes med godt 
økologisk potentiale (svarende til god økologisk tilstand), og et kloro-
fylmål på 25,0 µg/l.  
 
Dybvad Sø, Gersholt Sø, Guldager Sø, Lillesø, Nols Sø, Nørlev Sø, 
Præstesø; Råbjergmile søer, vest; Råbjergmile søer, øst: Tofte Sø, 
Tvoruphul, Vandplasken, Ålvand 1 og Ålvand 2 målsættes med god 
økologisk tilstand og den øvre grænse for klorofyl (25 µg/l for type 9 
og 13, og 12 µg/l for type 1, 5 og 10), da der ikke foreligger viden 
om, at de skulle have en særlig lav referencetilstand.  
 
Vandet Sø og Bløden Sø målsættes med god økologisk tilstand og et 
klorofylmål svarende til det nuværende indhold som ligger i interval-
let for god økologisk tilstand. 
 
I 12 søer foreligger der ingen eller kun meget gamle klorofyl-a må-
linger. 7 af disse søer ligger i Hanstholm Reservatet (Natura 2000-
område 24) og havde en A1 målsætning i regionplanen. Disse søer 
grupperes efter søtype. Søerne Lille Gråkjær, Sokland, Hykær, Det 
Store Vand, Lille Vand og Sø Vest for Blegsø med søtype 5 tildeles 
samme mål for klorofyl-a som den nærliggende NOVANA overvågede 
sø Tormål Sø (klorofyl-a værdi 5 µg/l). Blegsø med søtype 9 tildeles 
samme klorofylmål som den nærliggende NOVANA overvågede sø 
Nors Sø (klorofyl-a værdi 10 µg/l).  
Sø Nordøst for Sårup ligger lige op ad Sø nord for Sårup med stort 
set samme opland, og tildeles derfor samme mål for klorofyl-a (12 
µg/l) som denne. Lild Strandkær målsættes med god økologisk til-
stand og den øvre grænse for klorofyl for søtypen (type 9) på 25 
µg/l. 
 
Søtyperne for Ålevande Sø-Grønnestrand, Ålevande Sø-Kollerup, Kir-
keflod, Læsø og Strandsø nord for Harboslette er ukendt og der kan 
derfor ikke sættes et mål for tilstanden. 
 
De søer i hovedvandoplandet, som ikke er nævnt i tabel 1.2.4, skal 
ifølge vandrammedirektivet ligeledes opfylde en god økologisk og 
kemisk tilstand. For Natura 2000 sø-naturtyperne 3130, 3140, 3150 
samt 3160, som indgår i udpegningsgrundlaget i Natura 2000-
områder, jf. bilag 1, medvirker den indsats, der sker i vandplansam-
menhæng til at sikre, at der ikke sker forringelser i forhold til opnåel-
se af gunstig bevaringsstatus.  
 
Øvrige søer reguleres gennem bestemmelserne i sektorlovgivningen 
(naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven 
m.v.). 
 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Plan 

 
 
 
  

 
19

Strengere miljømål for søer  
Hvis tilstanden i en sø er bedre end grænsen mellem høj og god øko-
logisk tilstand (jf. tabel 1.2.3), fastsættes et strengere miljømål, høj 
tilstand, og med den aktuelle klorofyltilstand som mål, da tilstanden 
ikke må forringes.  
 
For søerne i tabel 1.2.4 fastsættes grænsen høj/god økologisk til-
stand som den højeste værdi i intervallet i tabel 1.2.3, da der ikke 
foreligger viden om, at nogle af disse skulle have en særlig lav refe-
rencetilstand. Derfor målsættes Bisolevandet, Tormål, Nors Sø og 
Ralgrav Klim, øst med høj økologisk tilstand og den aktuelle klorofyl-
tilstand som mål, da søernes tilstand ikke må forringes.  
 
 
Kunstige og stærkt modificerede søer 
Dronninglund Møllesø er i basisanalysen foreløbigt identificeret som 
stærkt modificeret, idet den er opstået ved opstemning af vandløbet 
Dronninglund Møllebæk. Opstemningen har medført, at en vandløbs-
strækning på ca. 40 m er omdannet til en sø med et overfladeareal 
på 2,3 hektar. På grund af den nedsatte strømningshastighed kan 
strækningen ikke opnå god økologisk tilstand som vandløb betragtet 
og udpeges derfor som stærkt modificeret vandområde med karakter 
af sø. Det vurderes imidlertid, at bevarelse af søen i sin nuværende 
form har betydelig negativ indvirkning på såvel opstrøms som ned-
strøms liggende vandløbsstrækninger, idet søen og opstemningen, 
uanset anlæg af fisketrappe, er en hindring for vandløbsdyrenes, 
herunder fiskenes frie vandring. Hertil kommer at udskylning af alger 
fra søen giver en betydelig belastning af vandløbet nedstrøms søen.  
 
Siden 1800-tallet er en række søer blevet afvandet. Det drejer sig 
om Henrikssø (12 ha), Overklitten Sø (8 ha), Blødesø (10 ha), 
Gårdbo Sø (288 ha), Store Vande (22), Smidiesø (15 ha), Troldsø 
(12 ha), Kettrup Sø og Møllesø (175 ha). En hel eller delvis genska-
belse af nogle af disse søer er formentlig teknisk mulig, men der er 
ikke på nuværende tidspunkt foretaget undersøgelser af muligheder-
ne eller økonomien. Derfor udpeges de afvandede søer i denne vand-
planperiode som stærkt modificerede vandområder. Dette betyder, at 
de ikke nødvendigvis skal gendannes som søer og opfylde god økolo-
gisk tilstand indenfor planperioden. Derimod skal det eksisterende 
(tilbageværende) vandområde som udgangspunkt opfylde målet om 
godt økologisk potentiale.  
 
Enkelte søer i hovedvandoplandet er opstået som et resultat af rå-
stofindvinding og kan derfor udpeges som kunstige. Da det vurderes, 
at søerne kan opnå god økologisk tilstand på lige fod med naturlige 
søer, er de ikke i vandplanen udpeget som kunstige. 
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1.2.4 Miljømål for kystvande 
 
Miljømålet omfatter økologisk og kemisk tilstand. Den økologiske til-
stand gælder ud til 1-sømilgrænsen, mens den kemiske tilstand gæl-
der ud til 12-sømilgrænsen. De marine vandområder i Hovedvandop-
land Nordlige Kattegat og Skagerrak fastsættes med miljømålet ”god 
økologisk tilstand”.  
 
Miljømål for økologisk tilstand er i denne vandplan for Kattegat fast-
sat ud fra dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs, se tabel 1.2.5 
(og kortbilag 3 for miljømål). I miljømålet for økologisk tilstand ind-
går miljøkvalitetskrav for visse miljøfarlige forurenende stoffer, jvf. 
afsnit 1.2.1. De øvrige biologiske og fysisk-kemiske kvalitetselemen-
ter kan indgå i tilstandsvurderingen som støtteparametre.  
 
Miljømålet for kemisk tilstand vurderes alene ud fra vandrammedi-
rektivets prioriterede stoffer, samt stoffer for hvilke der på fælles-
skabsniveau er fastsat miljøkvalitetskrav (de tidligere Liste 1-
stoffer), jvf. afsnit 1.2.1; se stoffer og miljøkvalitetskrav i bilag 7. 
 
Grænsen mellem god og moderat økologisk tilstand for kystvande i 
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak er fastsat med ud-
gangspunkt i EU’s interkalibrering af historiske dybdegrænser for 
ålegræs dybdegrænse. Grænsen beregnes ud fra en EQR på 0,74, se 
tabel 1.2.5. 
 
Miljømålene relaterer sig alene til ålegræs dybdegrænse. Mht. støtte-
parametrene er niveauet af (total) kvælstof væsentligt for målsæt-
ningen, da indsatsen for at opnå målopfyldelse mht. ålegræs primært 
går på at begrænse kvælstoftilførslen. De angivne kvælstof-
koncentrationer i tabel 1.2.5 svarer således til det forventede niveau 
ved målopfyldelse. 
 
For Skagerrak, hvor klorofylkoncentrationen benyttes i stedet for 
ålegræs dybdeudbredelse, til beskrivelse af den økologiske tilstand, 
er den tilsvarende grænse med udgangspunkt i klorofyl a koncentra-
tionen en EQR værdi på 0,50.  
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Miljømål Niveau for 

støtte-
parameter 

Ålegræs dyb-
degrænse 

Kvæstof 

Vandområde Referencetil-
stand 

 
Ålegræs 

dybdegræn-
se. 

Meter 

Økologisk 
tilstand 

Meter EQR µg N/l 

Kattegat Nordli-
ge del (Kølpen) 

12,2 God 9,0 0,74 142 

Kattegat Nordli-
ge del (Græs-
holm) 

12,2 God 9,0 0,74 142 

Kattegat Nordli-
ge del (Hjellen) 

12,2 God 9,0 0,74 142 

Kattegat Aalborg 
Bugt  
(Hals-Egense) 

12,2 God 9,0 0,74 142 

Miljømål 
 
 
 

Niveau for 
støtte-

parameter 

Chl. a  koncen-
tration 

(marts-sept.) 

Kvæstof 

Vandområde Reference-
tilstand 

Klorofyl-a 
koncentra-

tionen  
(marts-sept. 
90 % fraktil) 

Økologisk 
tilstand 

µg/l EQR µg N/l 

Skager-
rak/Vesterhav 
(Hirshals) 

2 µg/l God 4 µg/l 0,50 -- 

 
Tabel 1.2.5. Miljømål for økologisk tilstand i kystvandene, angivet ved mi-
nimum dybdegrænsen for hovedudbredelse af ålegræs (Kattegat) og kloro-
fyl-a koncentrationen (Skagerrak), samt tilhørende værdien for EQR.  
EQR (økologisk-kvalitets-ratio) udtrykker, hvor langt områdets tilstand er 
fra den viste referencetilstand. Ved referencetilstanden er EQR=1, og ved 
den dårligste tilstand er EQR=0. Målopfyldelse opnås ved en EQR på 0,74 
eller derover i Kattegat og ved en EQR på 0,5 eller derover i Skagerrak (se 
nærmere i kapitel 2.3). Det forventede niveau af total-kvælstof ved marts-
oktober middel ved god tilstand er også angivet.   
 
 
Strengere miljømål for kystvande 
Ingen af kystvandene i hovedvandoplandet udviser i dag en tilstand, 
der berettiger til at fastsætte miljømålet ”høj tilstand”. I relation til 
Natura-2000 områder er der ikke et dokumenteret grundlag for at 
kunne skærpe kravene til en højere tilstand end god. Derfor er der i 
denne vandplan ikke fastsat strengere miljømål for kystvandene. 
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Kunstige og stærkt modificerede kystvande 
Kunstige og stærkt modificerede vandområder defineres som en fo-
rekomst af overfladevand, der som resultat af fysiske ændringer som 
følge af menneskelig aktivitet, i væsentlig grad har ændret karakter i 
forhold til et naturligt plante- og dyreliv. Påvirkningen på vandområ-
det har her et omfang, der bevirker at god økologisk tilstand ikke kan 
opnås. Områderne målsættes i stedet til godt økologisk potentiale. 
Udpegningen skal holdes op mod muligheder for en restaureringsind-
sats, omkostninger og betydning for den menneskelige aktivitet og 
for miljøet.  
Der skal også ved udpegningen vurderes om et mindre delvandom-
råde, f.eks. en havn, eller selve typen af påvirkningen, f.eks.en sejl-
rende, medfører en så omfattende hydromorfologisk påvirkning af 
det samlede marine vandområde, at det alene medfører at der ikke 
kan opnås god økologisk tilstand. For vandområder, der reguleres 
med slusedrift, er det vurderingen af om ændringer i alene drifts-
praksis vil kunne ændre den økologiske tilstand, der er afgørende for 
udpegningen. Der er i 1. planperiode vurderet, at kun et mindre antal 
vandområder i de danske kystvande er så påvirkede, at de omfattes 
som stærkt modificerede. Det er ved nogle af de største havne, ved 
enkelte store slusefjorde og en sejlrende. 
 
I kystvandene i hovedvandoplandet Nordlige Kattegat og Skagerrak 
er der udpeget eet stærkt fysisk modificerede område, se tabel 
1.2.6. 
 
Frederikshavn Havn samt områderne 1,5 km nord og 3,5 km syd for 
havnen er udpeget som stærkt fysisk modificerede, i alt 590 ha. 
Havnen er etableret ved opfyldning / udgravning af et tidligere natur-
ligt lavvandet område. I havnen er der færgetrafik, værftsindustri 
samt omladning af stykgods og metalskrot. Hyppig trafik med store 
skibe medfører, at bunden hyppigt hvirvles op, både i havnebassi-
nerne og i et område ud for indsejlingen til havnen. Kajanlæg, bassi-
ner og område ud for indsejlingen omfatter pt. et areal på 310 ha. 
 
Havnebassiner og de tilhørende kajarealer er bygget ud fra oprindeli-
ge kystlinje. Herved hindres den naturlige transport af sediment fra 
nord mod syd. Således sker der i et område på 120 ha nord og øst 
for havnen en stadig pålejring af materiale med aftagende vanddyb-
de til følge. Det påvirker og ændrer bundtopografien markant i de 
omliggende kystområder. Grundet et tilsvarende materiale under-
skud syd for havnen sker der her en stadig erosion med tiltagende 
dybde og nedbrydning af kysten til følge. Herved påvirkes en kyst-
strækning på omkring 3,5 km og areal på ca. 160 ha. Samlet bevir-
ker aktiviteterne, at god økologisk tilstand ikke kan opnås i disse om-
råder. Der skal dog opnås et godt økologisk potentiale (se tabel 
1.2.6). 
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Kategori Område Fysisk 
påvirkning 

Målsætning Miljømål for godt 
økologisk 
potentiale: 
 
Ålegræs 
dybdegrænse 
(hovedudbred-else) 
M 

Erhvervs- og trafik 
havn: Frederikshavn 
Havn 
 

Området i havnen og 
kystområdet 1,5 km 
nord og 3,5 km syd 
for Frederikshavn 
havn 

Oprensning af hav-
nebassiner, trafik af 
større og mindre 
skibe samt kajan-
læg, samt ændrede 
sediment og strøm-
forhold i området 
omkring.  
 

Godt økologisk 
potentiale og god 
kemisk tilstand 

Aktuel bassindybde 
mindre end eller lig 
12,2 m 

 
Tabel 1.2.6 Udpegede stærkt modificerede kystvande med miljømål for opfyldelse af godt økolo-
gisk potentiale. 

 
 
 
For samtlige stærkt fysisk modificerede kystvande er målsætningen, 
at områderne skal opnå godt økologisk potentiale, tabel 1.2.6, og 
god kemisk tilstand i 2015. Godt økologisk potentiale fastsættes efter 
samme principper som god økologisk tilstand, med udgangspunkt i 
værdierne for de kystområder som de stærkt fysisk modificerede lig-
ner mest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: Nanna Rask 
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1.2.5 Miljømål for grundvand 
 
Miljømålet for grundvand omfatter kvantitativ og kemisk tilstand. 
 
Miljømål for kvantitativ tilstand 
De kvantitative miljømål for grundvandsforekomsterne er fastsat så-
ledes, at de tilknyttede vandløb, søer, kystvande og terrestriske na-
turtyper (terrestriske økosystemer) kan opfylde deres miljømål. Føl-
gende kriterier er brugt:   
 
Vandbalance 
I grundvandsforekomsterne må den gennemsnitlige årlige indvinding 
over en lang periode ikke overstige den langsigtede grundvandsdan-
nelse. Den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af 
grundvandsdannelsen. Nedenstående øvrige retningslinjer for grund-
vandsindvinding skal dog også overholdes. 
 
Påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper 
Grundvandstanden må ikke være så påvirket af menneskeskabte 
ændringer så: 
 

 Tilknyttede vandområder ikke kan opnå deres miljømål. 
 Der kan ske forringelse af tilstanden for disse vandområder. 
 Der kan ske en signifikant skade på terrestriske naturtyper, 

der direkte er afhængige af grundvandsforekomsten. 
 
For vandløb bør indvindingen ikke medføre en reduktion af deres 
vandføring på over 5 % og 10-25 % af oprindelig medianminimum, 
hvor vandløbenes miljømål er henholdsvis høj økologisk tilstand og 
god økologisk tilstand. Den konkrete fastsættelse af den tilladelige 
påvirkning indenfor intervallet 10-25 % vurderes i forhold til vand-
løbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. 
 
I områder, der er påvirket af indvinding til almene vandforsyninger, 
kan der for vandløb med enten høj eller god økologisk tilstand fast-
sættes kravværdier for påvirkningen, der accepterer en højere pro-
centvis påvirkning end ovennævnte. Det kan ske, hvis det ud fra et 
konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold 
vurderes, at miljømålene kan opnås. 
 
Der skal foretages en vurdering af, om indvindingen kan medføre 
væsentlig skade på Natura 2000-områders terrestriske naturtyper og 
øvrige naturtyper, der er afhængige af grundvand, se tabel 1.2.7. 
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Nr. 

 
Autoriseret kort navn 

 
Fulde navn i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 
2007 (bilag 9) 

(1340) Indlandssalteng Indlandssaltenge 

2190 Klitlavning Fugtige klitlavninger 

(3110) Lobeliesø Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobelie-
søer) 

3130 Søbred med småurter Ret næringsfattige søer og vandhuller med små 
amfibiske planter ved bredden 

3140 Kransnålalge-sø Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3150 Næringsrig sø Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks 

3160 Brunvandet sø Brunvandede søer og vandhuller 

3260 Vandløb Vandløb med vandplanter 

3270 Å-mudderbanke Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige 
planter 

4010 Våd hede Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 

6410 Tidvis våd eng Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte 
med blåtop 

7110 Højmose Aktive højmoser 

7120 Nedbrudt højmose Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig 
gendannelse 

7140 Hængesæk Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i 
vand 

7150 Tørvelavning Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på 
vådt sand eller blottet tørv 

(7210) Avneknippemose Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe 

7220 Kildevæld Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230 Rigkær Rigkær 

91D0 Skovbevokset tørvemo-
se 

Skovbevoksede tørvemoser 

91E0 Elle- og askeskov Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 
Tabel 1.2.7. Grundvandsafhængige terrestriske naturtyper og øvrige natur-
typer. De 3 naturtyper i parentes findes ikke kortlagt/tilstandsvurderet i Na-
tura2000-områderne i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
 
 
 
Saltvandsindtrængning mm. 
Ændringer i strømningsretningen forårsaget af ændringer i grund-
vandsstanden må finde sted midlertidigt eller vedvarende i et rumligt 
begrænset område, men sådanne retningsændringer må ikke forår-
sage saltvandspåvirkninger eller andre påvirkninger (f.eks. fra sulfat) 
og må ikke indikere en vedvarende tydelig menneskeskabt tendens i 
strømningsretningen. 
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Miljømål for kemisk tilstand 
De kemiske miljømål vurderes på baggrund af koncentrationen af 
forurenende stoffer i grundvandet. Det gælder både naturligt fore-
kommende stoffer, hvor forhøjede koncentrationer skyldes menne-
skeskabte forhold, og miljøfarlige forurenende stoffer. Miljømålene 
for grundvandsforekomsternes kemiske tilstand er sat således at:  
 

 Den elektriske ledningsevne ikke indikerer saltvandspåvirk-
ning eller anden påvirkning. 

 Kvalitetsstandarder anvendt under anden relevant EU-
lovgivning ikke overskrides.  

 Tilknyttede vandområder kan opnå deres miljømål. 
 Der ikke kan ske betydende forringelse af den økologiske eller 

kemiske kvalitet for disse vandområder. 
 Der ikke kan ske en betydende skade på terrestriske naturty-

per, der afhænger direkte af grundvandsforekomsten. 
 
Tærskelværdier:  
Der skal opstilles såkaldte tærskelværdier, der fastlægger grænsen 
mellem ”god” og ”ringe” tilstand af en grundvandsforekomst.  
 
Tærskelværdier er for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Ska-
gerrak ikke sat i forhold til vandløb, søer, kystvande og terrestriske 
naturtyper, da bidraget af kemiske stoffer fra grundvand ikke ken-
des. 
 
For nitrat og pesticider bruges Grundvandsdirektivets kvalitetskrav 
som tærskelværdier. Disse værdier gælder for alle forekomster. 
 
For øvrige stoffer, dvs. miljøfarlige og naturligt forekommende stof-
fer, som medvirker til at grundvandsforekomster er i risiko for ikke at 
opnå god kemisk tilstand i 2015, er tærskelværdierne sat lig kriterie-
værdien, som i denne vandplan er kvalitetskrav til drikkevand. 
 
Hvis et stof findes i naturlige høje koncentrationer (baggrundsværdi-
en) over kriterieværdien og hvor der samtidig er risiko for, at men-
neskelig aktivitet kan bringe koncentrationen endnu højere op, fast-
sættes en tærskelværdi lig den forhøjede koncentration/baggrunds-
værdien. Der er i denne kategori sat tærskelværdi for klorid i en en-
kelt forekomst.  
 
Der sættes ikke tærskelværdier for stoffer, der kun vurderes at have 
naturlig oprindelse, dvs. ikke påvirket at menneskelig aktivitet. Det 
betyder at overskridelser af kriterieværdier i en forekomst for et stof 
af naturlig oprindelse ikke giver forekomsten ringe tilstand. 
 
Der sættes ikke tærskelværdier for de øvrige stoffer, som Grund-
vandsdirektivets minimumsliste nævner, da det ikke vurderes at ud-
gøre en væsentlig risiko for ringe kemisk tilstand i Hovedvandopland 
Nordlige Kattegat og Skagerrak.  
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Tærskelværdier ses i tabel 1.2.7  
 
 
Stoffer 
 

 
Forekomst 

Id. nr. 

 
Tærskel-værdi 

 
Nitrat Alle 50 mg/l 

Pesticider Alle 
0,1 µg/l (enkeltstoffer) 

0,5 µg/l (sum af enkeltstoffer) 
Klorid Dk 1.1.2.1 300 mg/l 
 
Tabel 1.2.8. Tærskelværdier for kemisk tilstand i grundvandsforekomster  
 

 
 
Det vurderes at Danmark allerede opfylder kravene til beskyttelse af 
drikkevandet, se afsnit 2.4.4. Vandplanen har således ikke i forhold 
til gældende lovgivning supplerende miljømål i forhold til beskyttelse 
af drikkevand. 
 
Forureningstendenser:  
Der skal identificeres væsentlige og vedvarende opadgående tenden-
ser til stigning i koncentration af forurenende stoffer, grupper af 
forurenende stoffer og forureningsindikatorer i rundvandsforekom-
ster, der anses for at være truede. Udgangspunktet for at vende for-
ureningstendenser er som udgangspunkt 75 % af kvalitetskravet el-
ler tærskelværdien. 
 
Hvor der mangler data til brug ved beregning af forureningsten-
denser, dvs. tilstrækkelige tidsserier for indholdet af forurenende 
stoffer i truede grundvandsforekomster, beregnes som udgangspunkt 
ikke forureningstendenser.  
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1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 
 
Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) 
og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er krave-
ne til reduktion af påvirkningerne af de forskellige vandområder i før-
ste vandplanperiode fastlagt for henholdsvis vandløb, søer, marine 
områder samt grundvand (se nedenstående tabel 1.3.2a-d).  
 
Indsatsbehovet er opgjort som differencen mellem den maksimalt til-
ladte påvirkning ved målopfyldelse og den forventede påvirkning i 
2015 (baseline 2015). Den forventede baseline påvirkning i 2015 be-
regnes som den nuværende påvirkning (2005) korrigeret for effek-
terne af allerede planlagte og gennemførte tiltag til reduktion af på-
virkningen. 
 
Ikke alle steder er det, af naturbetingede eller tekniske årsager, mu-
ligt at gennemføre en indsats, der i denne første vandplanperiode 
dækker det fulde indsatsbehov. Den indsats, der gennemføres, be-
tegnes som indsatskravet for planperioden. Hvor det ikke er muligt at 
opfylde det fulde indsatsbehov, forlænges tidsfristen for opnåelse af 
miljømålet til efter 2015, jf. undtagelsesbestemmelserne i miljø-
målslovens § 19. I afsnit 1.3.2 er de konkret anvendte undtagelser 
beskrevet. 
 
På baggrund af de opgjorte indsatsbehov er i tabel 1.3.1 opstillet et 
omkostningseffektivt indsatsprogram for 1. vandplanperiode som på 
givne forudsætninger angiver den mest omkostningseffektive kombi-
nation af virkemidler. I afsnit 2.5 er der yderligere redegjort for pro-
grammets virkemidler, foranstaltninger og økonomi.  
 
Indsatsprogrammet er baseret på, at den eksisterende miljølovgiv-
ning og tidligere aftaler om handlingsplaner for vandmiljøet i vidt om-
fang indeholder grundlæggende bestemmelser og foranstaltninger, 
der har til formål at beskytte og forbedre miljøtilstanden i vandmiljø-
et. Der er redegjort for disse grundlæggende foranstaltninger i hen-
hold til miljømålslovens bilag 2 punkt 7 i et særskilt dokument, der 
indgår som en del af denne vandplan [Dokumentet udarbejdes til den 
offentlige høring]. Indsatsprogrammet i nærværende vandplan foku-
serer alene på de supplerende foranstaltninger, der skal gennemføres 
for at opfylde miljømålene i de konkrete overfladevandområder og 
grundvandsforekomster. 
 
Med det opstillede indsatsprogram for Hovedvandopland Nordlige 
Kattegat og Skagerrak opfylder Danmark forpligtigelserne i EU’s 
vandrammedirektiv for hovedvandoplandet. Dog opfyldes nogle af 
målene først i en senere vandplanperiode. Forud for 2. planperiode 
(2016-2021) vurderes om der er behov for yderligere indsatser for at 
leve op til miljømålslovens mål om god tilstand i alle danske vandløb, 
søer og kystvande samt grundvandsforekomster. 
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Kravene til indsats i 1. vandplanperiode (2010-2015) er specifikt op-
gjort for oplande til 2 kystvandsområder, 35 søer, 1.796 km vandløb 
samt for 15 grundvandsforekomster. 
 
Oplande og vandløbene fremgår af kortbilag 2. 
 
 
1.3.1 Indsatsprogram 
 
I tabel 1.3.1 fremgår den overordnede indsats for 1. vandplanperiode 
for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
 
I tabel 1.3.2 a-d fremgår indsatsprogrammet for henholdsvis vand-
løb, søer, kystvande samt grundvandsforekomster i Hovedvandopland 
Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
 
De årlige omkostninger ved implementering af miljømålsloven i Ho-
vedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak beløber sig for 1. 
planperiode budgetøkonomisk til i alt ca. 23,7 millioner kroner pr. år 
(ekskl. markedsomsættelige kvælstofkvoter). Indsatsprogrammet er 
det mest omkostningseffektive ud fra de givne forudsætninger og 
mulige brug af virkemidler.  
 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Plan 

 
 
 
  

 
30

 
Indsatsprogram – supplerende foranstaltninger 
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 

Effekter 
Reduceret påvirkning af overfladevande 

(note 1) 

 Påvirkninger som skal reduceres og 
tilhørende virkemidler 
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Samlede 
årlige om-
kostninger 

 
 
 
 
 
 
 

Budget-
økonomi 
1000 kr./ 

år 
1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og 
pesticider – landbrug mv. 
 

       

 Randzoner – 10 m langs vandløb og søer 
 Efterafgrøder i stedet for ”vintergrønne..” 
 Forbud mod pløjning af fodergræsmarker… 
 Ingen jordbearbejdning i efteråret 

 302 17,3 +  + 7.714 

 Oversvømmelse af ådale mhp. P-fjernelse 
(note 8)  

9 ha  0,09 +   45 

 Etablering af vådområder til N-fjernelse 
(note 8) 

0   +   - 

 Yderligere brug af efterafgrøder 0      - 
 Markedsomsættelige kvælstofkvoter  0      - 
 Fosforfældning i sø-sediment mhp. redukti-

on af intern påvirkning 
0      - 

 Iltning mhp. reduktion af intern P-pvirkning 0      - 
2. Vandindvinding – påvirkning af over-
fladevande 

       

 Flytning af kildeplads 0 m3      - 
 Reduceret vandindvinding (Ophør med 

markvanding) 
Ca.2.630 

ha 
     1.314 

(note 2) 
3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og 
kystvande 

       

 Ophør/reduktion af vandløbsvedligeholdelse 484 km 
(note 3) 

  +   3.447 

 Fjernelse af faunaspærringer 369 stk   +   2.791 
 Vandløbsrestaurering 363 km   +   688 
 Genåbning af rørlagte vandløb 33 km   +   634 

(Note 4) 
4. Påvirkninger fra punktkilder        
 Renseanlæg – forbedret rensning M -> MBN  

(4.3)  
2 anlæg 0,2 0,01  + + 136 

 Renseanlæg – forbedret rensning MBNDK -
> MBNDK med efterpolering (4.5) 

1 anlæg 1,9 0,17  + + 280 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevands-
rensning ved vandløb 

Ca. 350 
ejd. 

0,78 0,35  + + 2.224 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevands-
rensning ved søer 

Ca. 10 
ejd. 

0,02 0,01 + + + 58 

 Regnbetingede udløb – bassiner med udløb 
fra fælles kloak 

Ca. 10 
udløb 

(note 5) 

0,11 0,39 + + + 3.907 

 Regnbetingede udløb – bassiner med udløb 
fra separat kloak 

1 udløb 0,03 0,004 + + + 168 

5. Akvakultur        
 Ferskvandsdambrug – indsats… 2 stk. 4,19 0,43  + + 353 
Indsatsprogram i alt  309 

(note 6) 
18,3    23.759 

(note 7) 
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Tabel 1.3.1 Indsatsprogram – supplerende foranstaltninger for Hovedvandopland Nordlige Katte-
gat og Skagerrak. 
 
Note 1) Effekten er angivet i forhold til udledningen til overfladevande samlet set, ukorrigeret i forhold til re-

tention/tilbageholdelse i søer m.v. 
Note 2) Indsatsen forventes fordelt over flere planperioder, men hele udgiften er indsat for første periode.  

Indsatsbehovet er under kvalificering og skal endelig afklares i dialog med kommunerne. 
Note 3) Virkemidlet anvendes både i åbne vandløb samt rørlagte vandløb der åbnes, og som hovedregel også 

på strækninger der restaureres. 
Note 4) Den angivne økonomi for indsatsen dækker alene den fysiske indsats. I tilfælde hvor der i forbindel-

se med indsatsen er behov for udtagning af landbrugsareal er erstatning for tabt indtjening indreg-
net under virkemidlet ”ophør med vandløbsvedligeholdelse” da der i forbindelse med indsatsen sam-
tidig forudsættes at ske et ophør med vandløbsvedligeholdelse. 

Note 5) Skøn over antal af udløb, hvor der er krav til indsats. Indsatsen skal reducere udledningen af ilt-
forbrugende stoffer til vandløb og i nogle tilfælde opstrøms søer reducere udledningen af fosfor. Ind-
satsen består i etablering af first-flush bassin, som udgangspunkt på 5 mm. Skønnet er forbundet 
med store usikkerheder og kan i nogle tilfælde være overestimeret. Imidlertid er det et krav at 
vandplanen indeholder et overslag over omkostningerne ved de forskellige tiltag. 

Note 6)Hertil kommer kvælstof-synergi fra virkemidlerne "ophør/reduktion af vandløbsvedligeholdelse" og 
"oversvømmelse af ådale mhp. fosforfjernelse" som på landsplan er anslået til en effekt på ca. 700 
tons kvælstof. 

Note 7) Excl. markedsomsættelige kvælstofkvoter. Det er endnu ikke fastlagt, hvorledes ordningen skal ud-
formes. 

Note 8)  • Projekterne udvælges ud fra deres omkostningseffektivitet, dvs. prisen pr. kg kvælstof hhv. kg 
fosfor. 
• Vådområder målrettes reduktion af kvælstofbelastningen i oplande til kystvande, der fremgår af 
tabel 2.5.2. 
• Ådale målrettes reduktion af fosforbelastningen i oplande til søer med indsatsbehov, jf. tabel 
2.5.2. 
• Store projekter med en høj grad af kvælstofreduktion har forrang frem for mindre projekter. Ved 
store projekter forstås den absolutte kvælstof- eller fosfortilbageholdelse. 
 Antal ha er beregnet ud fra en gennemsnitseffekt for kvælstofreduktion. Da projekterne udvælges 

ud fra deres omkostningseffektivitet er hektarangivelsen vejledende. 
 

 
 
Af tabel 1.3.2a-d fremgår indsatsprogrammet for vandløb, søer, kyst-
vande samt grundvandsforekomster i Hovedvandopland Kattegat og 
Skagerrak. Her fremgår indsatsen for de specifikke delvandområder, 
herunder både den fremskrevne baseline indsats samt den supple-
rende indsats. Den supplerende indsats for 1. planperiode er beskre-
vet ved et samlet indsatskrav for 1. planperiode. I tilfælde hvor må-
lopfyldelse ikke opnås i 1. planperiode, er der beskrevet hvilken und-
tagelse, jf. miljømålslovens § 16 og 19, der begrunder udskydelse af 
eventuel indsats til efterfølgende planperiode. 
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Indsats for reduktion af påvirkning af vandløb 

Supplerende indsats 
(reduktion i påvirkning) 

Type af påvirkning 

Baseline 
2015 

Forudsat 
indsats 

Indsatsbehov i 
fht. fuld målop-
fyldelse 

Krav til indsats 
i 1. planperiode 
2010-2015 

Indsats 
indtil 
2015 

Begrundelse for 
anvendelse af 

miljømållovens § 
16 og 19 

Fysisk påvirkning 
fra: 

     

 Vandløbsvedlige-
holdelse 

  Ophør/reduktion 
af vandløbsvedli-
geholdelse, åbne 
vandløb. 

-635 km vandløb 
(note 1) 

 Ophør/reduktion 
af vandløbsvedli-
geholdelse, åbne 
vandløb. 

-464 km vandløb 

Delvis Forlængelse af tids-
frist** 
Tekniske årsager 
- manglende viden 

 Regulering, rørlæg-
ning og dræning 

  Genåbning af rør-
lagte strækninger 
midt i vandsyste-
merne 

- 33 km vandløb 
  

 Genåbning af rør-
lagte strækninger 
midt i vandsyste-
merne 

- 33 km vandløb 
  

Fuld  

    Genåbning af øvre 
rørlagte stræknin-
ger 

-14 km vandløb 
 

 Genåbning af øvre 
rørlagte stræknin-
ger 

-0 km vandløb 
 
  

Ingen Forlængelse af tids-
frist** 
Tekniske årsager,  
- manglende viden 
 

    Restaurering af 
åbne vandløb 

-517 km vandløb 
(note 1) 

 Restaurering af 
åbne vandløb 

-363 km vandløb 
  

Delvis Forlængelse af tids-
frist** 
Tekniske årsager,  
- manglende viden. 
 

 Opstemning af vand-
løb 

  Fjernelse af fau-
naspærringer 

-369 lokaliteter 
 

 Fjernelse af fau-
naspærringer 

-369 lokaliteter 

Fuld  

 Vandindvinding   Begrænsning af 
grundvandsind-
vinding: 

-498 km vandløb 
  

  Begrænsning af 
grundvandsind-
vinding, jf. 1.3.2.d 

 

Ingen Forlængelse af tids-
frist** 
Tekniske årsager,  
- jf. 1.3.2d 
 

  Begrænsning af 
overfladevandsind-
vinding: 
-12 km vandløb 
 

Begrænsning af 
overfladevandsind-
vinding: 
-0 km vandløb 
 

Ingen Forlængelse af tids-
frist** 
Tekniske årsager,  
- manglende viden 
 

    Evt begrænsning 
af vandindvin-
ding: 

-7 km vandløb 
 

 Evt begrænsning 
af vandindvinding: 

-0 km vandløb 
 
 

Ingen 
 

 
Forlængelse af tids-
frist** 
Tekniske årsager,  
- manglende viden 
 

 Ukendtpåvirkning   Mangler viden til 
fastlæggelse af 
behov: 

- 311 km vandløb 

 Undersøgelser til 
fastlæggelse af 
behov: 

- 311 km vandløb 

Ingen Forlængelse af tids-
frist** 
Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Miljøfarlige forure-
nende stoffer fra: 

     

 Pesticidpåvirkning   Ophør af udled-
ningen 

- 0 km vandløb 

 Ophør af udled-
ningen 

- 0 km vandløb 

Ingen  

Fortsættes 
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Indsats for reduktion af påvirkning af vandløb 

Supplerende indsats 
(reduktion i påvirkning) 

Type af påvirkning 

Baseline 
2015 

Forudsat 
indsats 

Indsatsbehov i 
fht. fuld målop-

fyldelse 

Krav til indsats i 
1. planperiode 

2010-2015 

Ind-
sats 
indtil 
2015 

Begrundelse for 
anvendelse af 

miljømållovens § 
16 og 19 

Øvrige forurenende 
stoffer fra: 

     

 Spredt bebyggelse Forbedret 
spildevands
rensning: 

- ca. 600 
ejendomme 

 Forbedret spilde-
vandsrensning: 

-  ca. 350 ejendomme 

 Forbedret spilde-
vandsrensning: 

-  350 ejendomme 

Fuld  

 Renseanlæg 
 
 
 
 
 

Forbedret 
spildevands
rensning: 

- 3 rense-
anlæg 

 Forbedret spilde-
vandsrensning: 

- 3 renseanlæg 

 Forbedret spilde-
vandsrensning  

-  3 renseanlæg 

Fuld  

 Regnbetingede udløb 
 
 
 
 
 
 

Etablering 
af ”spare-
bassin” 
- 0 udløb 

 Forsinkelsesbassin 
jf. retningslinie 7 
(”sparebassin”) 

 - ca. 10 udløb  
 
(note 2) 

 Forsinkelsesbassin 
jf. retningslinie 7 
(”sparebassin”) 

 - ca. 10 udløb  
 
(note 2) 

Fuld 
(note2) 

 

 Ferskvandsdambrug 
 
 
 
 

Opkøb  
– 1 dam-
brug 

 Opkøb, forurenings-
begrænsende tiltag 

- 2 dambrug 

 Opkøb, forurenings-
begrænsende tiltag 

- 2 dambrug 

Fuld  

 Okker påvirkning   Ophør med grøde-
skæring 

-60 km 
 

 Ophør med grøde-
skæring 

-60 km 
 

Fuld Forlængelse af tids-
frist** 
Tekniske årsager,  
- manglende viden 

 
Tabel 1.3.2a Krav til indsats for reduktion af påvirkninger af vandløb 
 
* Indsatskrav vises på kortbilag 4 og 5. 
**  For uddybning se afsnit 1.3.2 ”Anvendte undtagelser”, tabel 1.3.3. 
 
Note1)  En andel af de angivne strækninger er påvirket af spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse.  
            Det forventes i udgangspunktet, at indsats i form af forbedret spildevandsrensning vil være tilstræk-

klig til at opnå målopfyldelse på disse strækninger. 
Note 2) Skøn over antallet af udløb hvor der er behov for indsats. De opgjorte indsatser for de regnbetingede 

udløb er forbundet med stor usikkerhed. Der må i forbindelse med den kommunale handleplan og 
revision af kommunernes spildevandsplaner tages stilling til, hvordan regulering af regnbetingede 
udledninger konkret udmøntes inden for rammen af de statslige indsatsprogrammer 

 

 



Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Plan 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
  

 
34

 
Indsats for reduktion af påvirkning af søer 

Supplerende indsats 
(reduktion i påvirkning) 

Vandområde og type 
af påvirkning som skal 

reduceres 

Baseline 
2015 

Forudsat 
indsats 

Indsatsbehov i 
fht. fuld må-
lopfyldelse 

Krav til ind-
sats i 1. 

planperiode 
2010-2015 

M
å
lo

p
fy

ld
e
ls

e
 

2
0

1
5

 Begrundelse for an-
vendelse af miljø-
mållovens § 16 og 

19 

Dronninglund Mølle sø 1)    Delvis  
 Næringsstofbelastning 

fra: 
 Evt. restaurering Ingen indsats  

o Spredt bebyggelse  10 kg P/år  
o Spildevand fra fælleskloak    
o Landbrug  

 
          69 kg P/år 

59 kg P/år  

Forlængelse af tidsfrist* 
Naturgivne årsager,  
- lokale naturgivne forhold 
(karper) 
 
Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Gersholt Sø     Nej  
 Næringsstofbelastning 

fra: 
    

o Intern fosforbelastning  Evt. restaure-
ring 

Ingen indsats  

o Landbrug  5 kg P/år 1 kg P/år  

Forlængelse af tidsfrist* 
Tekniske årsager,  
- det er ikke teknisk mu-
ligt inden for tidsfristen 
- manglende viden 

Tofte Sø    Nej  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Naturlige årsager,  
- lokale naturgivne for-
hold. 
Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Dybvad Sø     Nej  
 Næringsstofbelastning 

fra: 
    

o Intern fosforbelastning  Evt. restaure-
ring 

Ingen indsats  

o Spredt bebyggelse    
o Spildevand fra fælleskloak    
o Landbrug  

 
          6 kg P/år 

5 kg P/år  

Forlængelse af tidsfrist* 
Tekniske årsager,  
- det er ikke teknisk mu-
ligt inden for tidsfristen 
- manglende viden 

Lillesø 1)    Delvis  
Næringsstofbelastning fra: 
Intern fosforbelastning 

 Evt. restaure-
ring 

Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 
Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Råbjergmile søer, vest    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Råbjergmile søer, øst    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  
    
    
  

 

  

Forlængelse af tidsfrist* 
Tekniske årsager,  
- Manglende viden 
 

Kirkeflod, Læsø    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Præstesø, Råbjerg Sø     Nej  
 Næringsstofbelastning 

fra: 
    

o Spredt bebyggelse    
o Spildevand fra fælleskloak    
o Landbrug  

 
          55 kg P/år 

50 kg P/år  

Forlængelse af tidsfrist* 
Tekniske årsager,  
- det er ikke teknisk mu-
ligt inden for tidsfristen 

Fortsættes 
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Indsats for reduktion af påvirkning af søer 

Supplerende indsats 
(reduktion i påvirkning) 

Vandområde og type 
af påvirkning som skal 

reduceres 

Baseline 
2015 

Forudsat 
indsats 

Indsatsbehov i 
fht. fuld må-
lopfyldelse 

Krav til ind-
sats i 1. 

planperiode 
2010-2015 

M
å
lo

p
fy

ld
e
ls

e
 

2
0

1
5

 Begrundelse for an-
vendelse af miljø-
mållovens § 16 og 

19 

Guldager Sø     Nej  
 Næringsstofbelastning 

fra: 
    

o Intern fosforbelastning  Evt. restaure-
ring 

Ingen indsats  

o Spredt bebyggelse    
o Spildevand fra fælleskloak    
o Landbrug  

 
          5 kg P/år  

1 kg P/år  

Forlængelse af tidsfrist* 
Tekniske årsager,  
- det er ikke teknisk mu-
ligt inden for tidsfristen 
- manglende viden 

Nørlev Sø     Nej  
 Næringsstofbelastning 

fra: 
    

o Intern fosforbelastning  Evt. restaure-
ring 

Ingen indsats  

o Spredt bebyggelse  2 kg P/år  
o Spildevand fra fælleskloak    
o Landbrug  

 
          10 kg P/år 

5 kg P/år  

Forlængelse af tidsfrist* 
Tekniske årsager,  
- det er ikke teknisk mu-
ligt inden for tidsfristen 
- manglende viden 

Nols Sø    Ja  
o Spredt bebyggelse 4 kg P/år Ingen indsats Ingen indsats   
Ralgrav, Klim øst    Ja  
      

Vandplasken    Nej  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Ålevande Sø, Grøn-
nestrand 

   ?  

  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 
Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Ålevande Sø, Kollerup    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Blegsø    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Sokland 2)    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Sø nord for Sårup 2)    Ja  
 Næringsstofbelastning 

fra: 
    

o Spredt bebyggelse    
o Spildevand fra fælleskloak    
o Landbrug  

 
          3 kg P/år  

3 kg P/år  

 

Fortsættes 
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Indsats for reduktion af påvirkning af søer 

Supplerende indsats 
(reduktion i påvirkning) 

Vandområde og type 
af påvirkning som skal 

reduceres 

Baseline 
2015 

Forudsat 
indsats 

Indsatsbehov i 
fht. fuld må-
lopfyldelse 

Krav til ind-
sats i 1. 

planperiode 
2010-2015 

M
å
lo

p
fy

ld
e
ls

e
 

2
0

1
5

 Begrundelse for an-
vendelse af miljø-
mållovens § 16 og 

19 

Vandet Sø    Ja  
o Spredt bebyggelse 20 kg P/år Ingen indsats 

 
Ingen indsats   

Bisolevandet    Ja  
      

Bløden Sø    Ja  
      

Sø nordøst for Sårup    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Sø vest for Blegsø    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Tormål    Ja  
      

Tvoruphul    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Ålvand 1    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Ålvand 2    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Hykær    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Lild Strandkær    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Lille Gråkjær    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Det store Vand    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Forsættes 
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Indsats for reduktion af påvirkning af søer 

Supplerende indsats 
(reduktion i påvirkning) 

Vandområde og type af 
påvirkning som skal re-

duceres 

Baseline 
2015 

Forudsat 
indsats 

Indsatsbehov i 
fht. fuld målop-

fyldelse 

Krav til ind-
sats i 1. plan-

periode 
2010-2015 

M
å
lo

p
fy

ld
e
ls

e
 

2
0

1
5

 Begrundelse for anven-
delse af miljømållovens 

§ 16 og 19 

Lille Vand    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 

Tekniske årsager,  
- manglende viden 

Nors Sø    Ja  
      
Strandsø nord for Har-
boslette 

   ?  

  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 
Tekniske årsager,  
- manglende viden 

66 mindre søer i Natura 
2000-områder  

   ?  

  Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist* 
Tekniske årsager,  
- manglende viden 

 
Tabel 1.3.2b. Krav til indsats for reduktion af påvirkning af søer. 
 
* For uddybning se afsnit 1.3.2 ”Anvendte undtagelser”, tabel 1.3.6 
 
Note 1) Der gennemføres/ er gennemført indsats over for den eksterne belastning, men pga. intern belast-      

ning i søen, er det uvist hvor stor en grad af målopfyldelse, der opnås inden udgangen af 2015. 
Note 2) I indsatskravet indgår effekten af indsatsen i opstrømsliggende søer. 
Note 3) Der er en betydende fosfortilførsel fra regnbetingede udledninger, og en evt. indsats over for dette 

drøftes med kommunerne i oplandet. 
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Indsats for reduktion af påvirkning af kystvande 

Supplerende indsats 
(reduktion i påvirkning) 

Vandområde og ty-
pe af påvirkning 
som skal reduceres 

Baseline 
2015 

Forudsat 
indsats 

 
N: tons 
N/år 

Indsatsbehov i fht. 
fuld målopfyldelse 

 
(note 1) 

Krav til ind-
sats i 1. plan-

periode 
2010-2015 

 
(note 1) M

å
lo

p
fy

ld
-

e
ls

e
 2

0
1

5
 

(n
o

te
 2

) Begrundelse 
for anvendelse 
af miljømållo-

vens § 16 og 19 

Kattegat (incl. Læsø)      

Næringsstofbelastning  N: 88,0 
tons  

956,3 tons N/år 172,3 tons N/år ? 

 
Miløfarlige forurenen-
destoffer 

  
Indsats j.fr.  
kapitel 2.4.3 

 
Indsats j.fr.  
kapitel 2.4.3 

 

Forlængelse af 
tidsfrist* 
Tekniske årsager; 
- Usikkerhed 
- Manglende vi-
den 
 

Andre påvirkninger  Der fastsættes årligt en 
minimumsdybdegrænse 
for skaldyrsfiskeri med 
bundslæbende redskaber, 
der sikre, at der kan ske 
en øget udbredelse af 
ålegræssets dybdegræn-
se. 
Minimumsdybdegrænsen 
øges i takt med ålegræs-
sets udbredelse med hen-
blik på at sikre, at fiskeri-
et ikke hindrer opfyldelsen 
af den målsatte dybde-
grænse.  
 
Mulighederne for at sikre 
opfyldelsen af god økolo-
gisk tilstand vil i et sam-
arbejde mellem Miljømini-
steriet og Fødevaremini-
steriet blive undersøgt 
gennem:  
 fortsat fiskeri med mere 

miljøskånsomme fiske-
rimetoder 

 fiskeri af skaldyr i be-
grænsede, præcist defi-
nerede vandområder ud 
fra en konkret vurde-
ring 

 opbygning af en mus-
lingeproduktion ved op-
dræt på liner i vandom-
råder med gode strøm-
forhold. 

 
 

På baggrund af 
undersøgelserne 
tages stilling til 
mulighederne for 
et fortsat skal-
dyrsfiskeri 

 Forlængelse af 
tidsfrist * 
Tekniske årsager 
- Manglende vi-
den 

fortsættes
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Skagerrak (og del af 
Vesterhav) 

     

Næringsstofbelastning 
N: 66,6 

tons 
511,8 tons N/år 136,8 tons N/år ? 

 
Miløfarlige forurenen-
de stoffer 

  
Indsats j.fr.  
kapitel 2.4.3 

 
Indsats j.fr.  
kapitel 2.4.3 

 

Forlængelse af 
tidsfrist* 
Tekniske årsa-
ger; 
- Usikkerhed 
- Manglende vi-
den 

 
Tabel 1.3.2c. Krav til indsat for reduktion af påvirkninger af Kystvande 
 
For uddybning se afsnit 1.3.2 ”Anvendte undtagelser”, tabel 1.3.5. 
 
Note 1) Se kapitel 1.4 retningslinje 5 om begrænsning af fosforudledning i første vandplanperiode. 
Note 2) Indsats ift. Målopfyldelse inkluderer her den forudsatte (baseline) indsats og er beregnet som pro-

cent af det samlede indsatsbehov (se tabel 2.4.8) 
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Indsats for reduktion af påvirkning af grundvandsforekomster 

Supplerende indsats 
(reduktion af påvirkning) 

Type af påvirkning 
som skal reduceres 
 

Grundvands-
forekomst 
 
Id.nr 

Baseline 2015 
Forudsat ind-

sats 

   
Indsatsbehov 

Ift. Fuld 
målopfyldelse 

Krav til ind-
sats i 1. 

planperiode 
(2010-2015) 

M
å
l-

 
o

p
fy

ld
e
ls

e
 

2
0

1
5

 Begrundelse for 
anvendelse af mil-

jømålslovens 
§ 16 og 19 

Kvantitativ påvirkning af 
grundvandsforekomsters 
vandbalance som følge 
af vandindvinding 
 

DK 1.1.1.6 Der er ikke 
igangsat tiltag, 
som ændrer 
baseline fra nu-
værende til-
stand 

Reduktion 
og/eller flytning 
af vandindvin-
ding. 

Analyse af 
alternativer. 
 
(note 1) 
 

Nej Forlængelse af tids-
frist * 
 
Tekniske årsager, 
- manglende viden 
- Ikke teknisk reali-
serbart inden ud-
gangen af 2015. 

 
Kvantitativ påvirkning af 
grundvands forekom-
sters vandbalance som 
følge af vandindvinding 
 

DK1.1.2.1 og 
DK1.1.2.3 

Der er ikke 
igangsat tiltag, 
som ændrer 
baseline fra nu-
værende til-
stand 

Reduktion 
og/eller flytning 
af vandindvin-
ding. 

Tilvejebringe 
viden om ek-
sisterende og 
evt. nye kil-
depladser. 
 
(note 1) 

Nej Forlængelse af tids-
frist*  
 
Tekniske årsager. 
- manglende viden, 
- ikke teknisk reali-
serbart inden ud-
gangen af 2015. 

 
Kvantitativ påvirkning af 
vandløb som følge af 
vandindvinding af 
grundvand 
 
 
 
 
 
 

Dk1.1.1.1, 
DK1.1.1.3, 
DK1.1.1.5, 
Dk1.1.2.1, 
DK1.1.2.3, 
DK1.1.2.4 og 
DK1.1.2.5 
 

Der er ikke 
igangsat tiltag, 
som ændrer 
baseline fra nu-
værende til-
stand 

Reduktion af 
vandindvinding. 
 
Indvinding skal 
samlet reduce-
res med 5,8 
millioner m3 i 
498 km vand-
løb. 
 

Reduceret 
vandindvin-
ding (ophør 
med mark-
vanding) på 
Ca. 2.630 
hektar. 
 
(Note 1) 

Delvis Forlængelse af tids-
frist*  
 
Tekniske årsager,  
- Manglende viden 
- ikke teknisk reali-
serbart inden ud-
gangen af 2015. 
 

Terrænnære og regiona-
le forekomsters 
kvantitative påvirkninger 
af søer og terrestriske 
naturtyper 
 
 

DK 1.1.1.1, 
DK 1.1.1.2, 
DK 1.1.1.3, 
DK 1.1.1.4, 
DK 1.1.1.5, 
DK 1.1.1.6, 
DK 1.1.2.1, 
DK 1.1.2.2, 
DK 1.1.2.3,  
DK 1.1.2.4,  
DK 1.1.2.5, 
DK 1.1.2.6 og 
DK 1.1.2.7. 
 
 

Der er ikke 
igangsat tiltag, 
som ændrer 
baseline fra nu-
værende til-
stand 

Ukendt. Tilvejebringe 
viden om 
grundvandets 
kemiske på-
virkning af 
vandløb, søer 
kystvande og 
terrestriske 
naturtyper. 

Nej Forlængelse af tids-
frist*  
 
Tekniske årsager 
- manglende viden. 

Kvantitativ og kemisk 
påvirkning fra saltvands-
indtrængning 
 

DK1.1.1.2 
 

Der er iværksat 
tiltag som for-
ventes at ændre 
baseline fra nu-
værende til-
stand. 

Opfølgning på 
tilpasning af 
strategi og 
overvågning. 

Ingen. 
Vurdering af 
effekt af 
iværksatte 
tiltag 

Nej Forlængelse af tids-
frist * 
 
Tekniske årsager 
- forsinket effekt af 
foranstaltning. 

 
Fortsættes 
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Indsats for reduktion af påvirkning af grundvandsforekomster 

Supplerende indsats 
(reduktion af påvirkning) 

Type af påvirkning 
som skal reduceres 

 

Grundvands-
forekomst 

 
Id.nr 

Baseline 2015 
Forudsat ind-

sats Indsatsbehov 
Ift. Fuld 

målopfyldelse 

Krav til ind-
sats i 1. 

planperiode 
(2010-2015) 

M
å
l-

 
o

p
fy

ld
e
ls

e
 

2
0

1
5

 Begrundelse for 
anvendelse af mil-

jømålslovens 
§16 og §19 

Generel kemisk påvirk-
ning af grundvandsfore-
komster  

DK1.1.1.1, 
DK1.1.1.2, 
DK1.1.1.3, 
DK1.1.1.4, 
DK1.1.1.5, 
DK1.1.2.2, 
DK1.1.2.3 
DK1.1.2.5 og 
DK1.12.6 

Vedtagne amts-
lige og kommu-
nale indsatspla-
ner for grund-
vandsbeskyttel-
se, hvor der er 
igangsat lokale 
tiltag 
 

Ingen. 
 

Ingen indsats, 
da den vare-
tages af gene-
rel lovgivning 
samt i lokale 
områder af 
kommunale 
indsatsplaner 
for grund-
vandsbeskyt-
telse  

Nej Forlængelse af tids-
frist * 
 
Naturlige årsager,  
- lokale naturgivne 
forhold. 

Kemisk påvirkning af 
beskyttede drikkevands-
forekomster 
 

DK1.1.1.1, 
DK1.1.1.2, 
DK1.1.1.3, 
DK1.1.1.4, 
DK1.1.1.5, 
DK1.1.1.6, 
DK1.1.2.1, 
DK1.1.2.2, 
DK1.1.2.3, 
DK1.1.2.4 og 
DK1.1.2.5,  
 

Vedtagne amts-
lige og kommu-
nale indsatspla-
ner for grund-
vandsbeskyttel-
se, hvor der er 
igangsat lokale 
tiltag 
 

Der kan være 
lokale behov i 
forhold til ind-
vindinger i sår-
bare områder. 

Ingen indsats, 
da den vare-
tages af de 
kommunale 
indsatsplaner 
og de gene-
relle miljøre-
guleringer. 
 
(Note 2) 

Nej Forlængelse af tids-
frist* 
 
Naturlige årsager, 
- lokale naturgivne 
forhold. (Note 3) 

Terrænnære og regiona-
le grundvandsforekom-
sters kemisk påvirkning 
af vandløb, søer, kyst-
vande og terrestriske 
naturtyper 

DK 1.1.1.1, 
DK 1.1.1.2, 
DK 1.1.1.3, 
DK 1.1.1.4, 
DK 1.1.1.5, 
DK 1.1.1.6, 
DK 1.1.2.1, 
DK 1.1.2.2, 
DK 1.1.2.3,  
DK 1.1.2.4,  
DK 1.1.2.5, 
DK 1.1.2.6 og 
DK 1.1.2.7. 
 

Der er ikke 
igangsat tiltag, 
som ændrer 
baseline fra nu-
værende til-
stand 

Ukendt Tilvejebringe 
viden om 
grundvands-
kemiske på-
virkninger og 
afledte konse-
kvenser for 
tilstanden af 
overfladevand 
og terrestrisk 
natur 

Nej Forlængelse af tids-
frist* 
 
Tekniske årsager 
- manglende viden. 

 
Tabel 1.3.2d. Krav til indsats for reduktion af påvirkning af grundvandsforekomster. 
 
* Foruddybning se afsnit 1.3.2 ”Anvendte undtagelser”, se tabel 1.3.6 
 
Note 1) Fastlægges i dialog med kommunerne om indsatsens gennemførlighed. 
Note 2) Se afsnit 2.4.4 om beskyttede drikkevandsforekomster. 
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1.3.2 Anvendte undtagelser 
 
Indsatsprogrammet jf. tabel 1.3.1 forventes i første planperiode (in-
den udgangen af 2015) at medføre fuld målopfyldelse i vandmiljøet i 
hovedvandoplandet med følgende undtagelser, jf. miljømålslovens § 
19: 
 
 
Undtagelser i relation til vandløb 
I hovedvandoplandet til Nordlige Kattegat og Skagerrak gennemføres 
ikke i denne planperiode indsats over for åbne vandløbsstrækninger, 
hvor tilstanden eller indsatsbehovet er ukendt, eller over for rørlæg-
ninger, der er placeret allerøverst i vandløbssystemerne (uden åbne 
strækninger opstrøms for rørlægningerne). 
 
For okkerbelastede vandløb sikrer de anvendte tiltag ikke at miljømå-
let nås i denne planperiode. Undtagelser for vandløb ses af tabel 
1.3.3. 
 
Vandløb Problemstilling Undtagelse Begrundelse for anven-

delse af undtagelse 
312 km Vandløb hvor der mangler viden 

om tilstand og/eller indsatsbe-
hov. 
 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse. 

Tekniske årsager 
 Der mangler tilstrække-

lig viden til at vurdere 
indsatsen i første plan-
periode. 

 
168 km I vandløb, hvor hovedårsagen 

til manglende målopfyldelse 
skyldes udledning af spildevand 
fra spredt bebyggelse, afventes 
effekten af en forbedret spilde-
vandsrensning før det vurderes, 
hvorvidt der også er brug for at 
ændre vandløbsvedligeholdel-
sen for at kunne opfylde miljø-
målene 
 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse. 

Tekniske årsager 
 Der mangler tilstrække-

lig viden til at vurdere 
indsatsen i første plan-
periode. 

 

148 km I vandløb, hvor hovedårsagen 
til manglende målopfyldelse 
skyldes udledning af spildevand 
fra spredt bebyggelse, afventes 
effekten af en forbedret spilde-
vandsrensning før det vurderes, 
hvorvidt der også er brug for at 
foretage en vandløbsrestaure-
ring for at kunne opfylde mil-
jømålene 
 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse. 

Tekniske årsager 
 Der mangler tilstrække-

lig viden til at vurdere 
indsatsen i første plan-
periode. 

 

Fortsættes 
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Vandløb Problemstilling Undtagelse Begrundelse for anven-

delse af undtagelse 
74 km Okkerbelastede vandløb. Udskydelse af tidsfrist for 

målopfyldelse. 
Tekniske årsager 
 Der mangler tilstrække-

lig viden til at vurdere 
indsatsen i første plan-
periode. 

 
22 km For visse kunstige og stærkt 

modificerede vandløb, der har 
en tilstand, der nødvendiggør 
en indsats overfor de fysiske 
forhold, forlænges fristen for at 
opfylde miljømålet begrundet i 
manglende viden om den nød-
vendige indsats for at opnå må-
lopfyldelse. Eventuel indsats for 
at sikre kontinuiteten i denne 
type vandløb forudsættes som 
udgangspunkt dog fortsat gen-
nemført i 1. planperiode. 
 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse. 

Tekniske årsager 
 Der mangler tilstrække-

lig viden til at vurdere 
indsatsen i første plan-
periode. 

 

12 km Visse rørlagte vandløb i højt 
prioriterede vandløbssystemer, 
primært rørlagte vandløb i spid-
ser af vandløbssystemer. 
 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse. 

Tekniske årsager 
 Der mangler tilstrække-

lig viden til at vurdere 
indsatsen i første plan-
periode. 

 
0,3 km Korte vandløbsstrækninger be-

liggende opstrøms større spær-
ringer. 
 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse. 

Tekniske årsager 
 Der mangler tilstrække-

lig viden til at vurdere 
indsatsen i første plan-
periode. 

 
 
Tabel 1.3.3 Undtagelser for vandløb i henhold til miljømålslovens § 16 og § 19. 
 
 
Undtagelser i relation til søer 
I hovedvandoplandet til Nordlige Kattegat og Skagerrak er der kon-
kret anvendt undtagelsesbestemmelser for en sø, hvor der naturbe-
tinget tilføres ekstraordinært store mængder næringsstoffer (som føl-
ge af en stor påvirkning fra en stor naturlig skarvkoloni), for søer 
hvor der forekommer en intern belastning, men hvor vidensgrundla-
get er for usikkert til at vurdere en evt. restaurering, for søer hvor 
påvirkninger og/eller tilstand er utilstrækkeligt belyst, samt for søer 
hvor det ikke er teknisk muligt at opnå målopfyldelse inden for tids-
fristen. I alle tilfælde er der tale om en udsættelse af tidsfristen for 
målopfyldelse.  
 
Undtagelserne for søer ses af tabel 1.3.4 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Plan 

 
 
 
  

 
44

 
Sø Problemstilling Undtagelse Begrundelse for an-

vendelse af undtagel-
se 

Tofte Sø Fosfortilførsel fra skarvkoloni hin-
drer målopfyldelse i 2015. Omfan-
get af skarvkoloniens fortsatte på-
virkning er usikker og der er util-
strækkelig faglig viden til at fast-
sætte et mindre strengt miljømål. 
 

Udskydelse af tidsfrist 
for målopfyldelse 

Naturlige årsager 
 Lokale, naturgivne 

forhold 
 
Tekniske årsager 
 Manglende viden  
 

Dronninglund Møllesø Biologisk ubalance. Tidligere ud-
sætning af karper har forrykket 
fiskesammensætningen i søen til 
dominans af fredfisk. Datagrund-
laget er dog utilstrækkeligt til at 
vurdere om restaurering i form af 
opfiskning vil føre til målopfyldel-
se. 

Udskydelse af tidsfrist 
for målopfyldelse 

Naturlige årsager 
 Lokale, naturgivne 

forhold 
 
Tekniske årsager 
 Manglende viden  
 

 
 

Dybvad Sø, Gersholt 
Sø, Guldager Sø, Lil-
lesø, og Nørlev Sø 

Intern belastning. 
Det vurderes ud fra de foreliggen-
de data, at der forekommer intern 
belastning i søerne, men data-
grundlaget er utilstrækkeligt til at 
vurdere, om det er relevant at re-
staurere søerne, hvilken metode 
der er den bedst egnede og om 
restaurering vil føre til målopfyl-
delse. 
 

Udskydelse af tidsfrist 
for målopfyldelse 

Tekniske årsager. 
 Manglende viden  

 

Blegsø, Det Store 
Vand, Hykær; Kirke-
flod, Læsø; Lild 
Strandkær, Lille 
Gråkjær, Lille Vand; 
Råbjergmile Søer, øst; 
Råbjergmile Søer, 
vest; Sokland, Sø vest 
for Blegsø, Tvoruphul; 
Strandsø nord for Har-
boslette; Ålevande Sø, 
Grønnestrand; Ålevan-
de Sø, Kollerup; Ål-
vand 1, Ålvand 2  

Datagrundlaget for at vurdere til-
stand og belastning er utilstrække-
ligt eller manglende. 
 

Udskydelse af tidsfrist 
for målopfyldelse 

Tekniske årsager 
 Manglende viden. 
 

Vandplasken Den generelle målsætning passer 
ikke på den pågældende søtype. 
Søen afviger fra de typer, der er 
lagt til grund for kravene til god 
økologisk tilstand. Der vil senere 
blive udarbejdet krav til den aktu-
elle type. Tidsfristen for den ende-
lige målfastsættelse samt vurde-
ring af evt. indsatsbehov udskydes 
derfor til næste planperiode. 
 

Udskydelse af tidsfrist 
for målopfyldelse 

Tekniske årsager 
 Manglende viden om 

lokale naturgivne for-
hold 

 

Fortsættes 
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Sø Problemstilling Undtagelse Begrundelse for an-

vendelse af undtagel-
se 

Dybvad Sø, Gersholt 
Sø, Guldager Sø, Nør-
lev Sø; Præstesø 

De foreliggende omkostningseffek-
tive virkemidler til at nedbringe 
den eksterne belastning er ikke 
tilstrækkelige til at opnå målopfyl-
delse i søerne. Datagrundlaget er 
utilstrækkeligt og yderligere tekni-
ske virkemidler skal identificeres 
med henblik på at finde løsninger 
til at reducere fosfortilførslen yder-
ligere. Tidsfristen for målopfyldelse 
eller tildeling af mindre strengt 
miljømål udskydes derfor til næste 
planperiode. 
 

Udskydelse af tidsfrist 
for målopfyldelse 

Tekniske årsager 
 Det er ikke teknisk 

muligt inden for tids-
fristen 

 

Sø nordøst for Sårup Nyetableret sø. Der mangler data 
for vurdering af tilstand og belast-
ning. 

Udskydelse af tidsfrist 
for målopfyldelse 

Tekniske årsager. 
 Manglende viden  
 
 

66 mindre søer i Natu-
ra 2000-områder. 
 

Mangelfuldt datagrundlag for vur-
dering af tilstand og belastning. 

Udskydelse af tidsfrist 
for målopfyldelse 

Tekniske årsager. 
 Manglende viden 

Tabel 1.3.4 Undtagelser for søer i henhold til miljømålslovens §16 og §19. 

 
Undtagelser i relation til kystvande 
Alle kystvande i Danmark omfattes af en generel undtagelse, der ba-
seres på usikkerhed eller manglende viden mht. opgørelse af indsats-
behov.  
 
Miljømålslovens og vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelse 
om forlængelse af tidsfristen for opfyldelse af miljømålet er anvendt 
ved fastsættelse af indsatskravet for samtlige kystvande i Vandplan 
2010-2015. 
 
For fjorde og lukkede kystvande begrundes det ved tekniske hindrin-
ger forbundet med usikkerheden ved beregningerne af indsatsbeho-
vet. For en række fjorde og lukkede vandområder, hvor beregnings-
grundlaget er bedst, er usikkerheden således anslået til 15-20 pro-
cent af vurderet indsatsbehov. For de resterende fjorde og lukkede 
vandområder er usikkerheden anslået til 25-30 procent. Indsatskra-
vet i vandplan 2010-2015 er således fastlagt ved det laveste skøn in-
den for det faglige usikkerhedsinterval ved beregningerne, svarende 
til henholdsvis cirka 15 % og cirka 25 %. En nærmere præcisering af 
indsatsbehovet forudsættes afklaret til Vandplan 2015 baseret på et 
forbedret videngrundlag blandt andet via resultater fra de kommende 
års overvågningsprogrammer. 
 
For kystvande i åbne farvande, i Sund- og Bælthavet og i Vadehavet 
vurderes skønnet på indsatsbehovet at være forbundet med meget 
store usikkerheder, idet bl.a. atmosfærisk og grænseoverskridende 
tilførsel af kvælstof er af langt større betydning end for fjordene. 
Yderligere foreligger der ikke et fagligt teknisk grundlag til at kunne 
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vurdere omfanget af en positiv effekt af indsatsen for fjorde og luk-
kede kystvande og af en direktivforudsat reduktion af luftemissioner 
af kvælstofforbindelser. Med begrundelse i manglende teknisk viden 
udskydes fastlæggelse af et indsatskrav (fraset implementering af 
generelle virkemidler, se nedenfor) i Vandplan 2010-2015. Indtil 
vandplan 2015 gennemføres følgende indsats: 
 
De indre farvande (inden for Skagen)- Kattegat: 
Den vedtagne indsats med reduktion af kvælstofbelastningen under 
Vandmiljøplan III gælder blandt andet oplandene til disse kystvande. 
Der vil komme en effekt heraf og tilsvarende vil der komme en effekt 
af vandplanindsatsen både som følge af implementering af generelle 
virkemidler under Grøn Vækst strategien og fra indsatsen i de til-
grænsende fjorde og lukkede kystvande. Desuden vil der komme ef-
fekt af national og EU indsatsen for at begrænse kvælstofbelastnin-
gen fra menneskeskabt atmosfærisk input. Om effekten vil føre til op-
fyldelse af miljømålene kan ikke beregnes på det foreliggende vi-
dengrundlag og fastlæggelse af indsats udskydes derfor til Vandplan 
2015. 
 
Områder hvor der foregår skaldyrsproduktion i et omfang, der har en 
negativ effekt på de biologiske kvalitetselementer i det pågældende 
område (se tabel 1.3.5) omfattes ligeledes af undtagelsesbestemmel-
serne. 
Der vil være tekniske vanskeligheder forbundet med en omstilling til 
en miljøvenlig skaldyrsproduktion, idet, 

 udvikling og test af mere miljøskånsomme fiskerimetoder for-
ventes at ske i den første planperiode. De nye metoder kan 
derfor tidligst implementeres i anden planperiode. 

 Opbygning af en økonomisk og miljømæssig bæredygtig op-
drætsproduktion vil skulle ske over en årrække. 

 
For denne type påvirkning er der, pga. de nævnte tekniske vanske-
ligheder, ligeledes foretaget udskydelse af tidsfrist for opnåelse af 
målet for Lillebælt og fjordene. På baggrund af de iværksatte under-
søgelser vil der kunne tages stilling til mulighederne for et fortsat 
skaldyrsfiskeri (se endvidere tabel 1.3.2.c). 
 
Kattegat (Nordsøen) og Skagerrak: 
Hovedparten af oplandet til disse kystvande afvander gennem fjorde, 
hvor der bliver fastlagt et indsatskrav, og i Vandmiljøplan III er der 
aftalt indsats, der endnu ikke er fuldt gennemført, såvel som der op-
nås en indsats som følge af implementering af generelle virkemidler 
under Grøn Vækst strategien. Desuden er den danske direkte belast-
ning til Nordsøen forholdsmæssig lille, og der mangler viden om kyst-
strømmen fra Tyske Bugt og dens transport af belastning fra de tyske 
floder til den sydlige Nordsø. Dette gør det på nuværende tidspunkt 
ikke muligt at vurdere betydningen af de danske belastningsbidrag 
direkte til Kattegat og Skagerrak og fastlæggelse af indsatskrav ud-
skydes derfor til vandplan 2015. 
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Kystvand Problemstilling Undtagelse Begrundelse 

Nordlige Kattegat og 
Skagerrak/Vesterhav 

Manglende viden dels mht. yder-
ligere indsats (indsatsen i oplan-
de, der afvander direkte til det 
åbne område udover indsatsen til 
de lukkede områder), dels mht. 
den atmosfæriske belastning 
samt endelig mht. belastningen 
fra tilstødende havområder, se i 
øvrigt tekst. 
 

Udskydelse af tidsfrist 
for målopfyldelse. 

Tekniske årsager 
 Usikkerhed  
 Manglende viden  

Nordlige Kattegat (in-
den for Skagen) 

Tilstanden i vandområderne skal i 
henhold til miljømålsloven vurde-
res ud fra en række biologiske 
kvalitetselementer, der bl.a. om-
fatter bundvegetation og bund-
dyr. Skaldyrsfiskeri med skraben-
de redskaber har en effekt på 
disse parametre. Et sådant fiskeri 
vanskeliggør således muligheder-
ne for, at større alger kan vokse i 
det befiskede område gennem en 
fjernelse af sten og ophvirvling af 
sediment så strukturen af hav-
bunden og havbundens substrat 
ændres. Fiskeri på lokaliteter tæt 
på eller i ålegræsbevoksninger 
har en negativ virkning på udbre-
delsen og dybdegrænsen for 
ålegræs. Fiskeriet påvirker også 
diversiteten af bundfauanen på 
de befiskede arealer. 
 
Udlægning af muslinge-depoter 
og kulturbanker påvirker ligeledes 
det øvrige dyre- og planteliv i de 
berørte områder. 
 
Opdrætsanlæg til muslinger vil 
primært kunne påvirke bunden 
under opdrætsanlægget. Der er 
ingen undersøgelser, der doku-
mentere, at tætheden af op-
drætsanlæg har effekt ud over 
summen af effekten af de enkelte 
anlæg. 
 

Udskydelse af tidsfrist 
for målopfyldelse  
 

Tekniske årsager 
 Manglende viden 

Stærk fysik modificerede områder 

Frederikshavn Havn Havnen er gennem opfyldning 
bygget ud fra den oprindelige 
kystlinje. Herved påvirkes den 
naturlige kystparallelle sediment, 
med pålejring nord for of erosion 
syd for havnen. Disse varige æn-
dringer medfører stærkt modifice-
rede områder ca. 1,5 km nord og 
ca. 3,5 km syd for havnen. 
Der kan dog i området opnås et 
godt økologisk potentiale. 
 

Udskydelse af tidsfrist 
for målopfyldelse. 

Tekniske årsager 
 Manglende viden om årsag til og 

omfanget af påvirkningen. 
 

 
Tabel 1.3.5 Undtagelsesbestemmelser for kystvande i henhold til miljømålslovens § 16 og § 19. 

 
 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Plan 

 
 
 
  

 
48

Undtagelser i relation til grundvand 
Anvendte undtagelsesbestemmelser for grundvandsforekomster ses 
af tabel 1.3.6. 
 
Kvantitativ tilstand:  
Undtagelsesbestemmelser anvendes i forhold til forekomst DK 1.1.1.6 
Læsø, idet der er behov for at foretage analyse af alternative foran-
staltninger. Det forventes først afklaret i planperioden. 
 
For forekomsterne DK 1.1.2.1 Uggerby Å og DK1.1.2.3 Liver Å an-
vendes undtagelser overfor overudnyttelse af vandressourcen. Der 
mangler tilstrækkelig viden omkring effekt og muligheder for flytning 
af kildepladser eller reduktion af indvinding. De nævnte forhold for-
ventes først afklaret i planperioden.  
 
For 7 forekomster der har ringe tilstand pga. påvirkning af vandløb 
som følge af vandindvinding anvendes undtagelsesbestemmelserne. 
Omstrukturering af vandindvindingen er en økonomisk tung og tek-
nisk vanskelig proces. For at give en realistisk gennemførlig foran-
dringsproces anvendes undtagelsesbestemmelserne til at give en 
fristforlængelse, således at det fulde mål for vandløbene nogle steder 
først kan være nået i 2027. Vandindvindingens påvirkning skal såle-
des reduceres fuldt ud igennem 3 planperioder. 
 
De økonomiske konsekvenser af alternativer skal vurderes og sam-
menholdes med konsekvenserne af den eksisterende indvinding. Den 
økonomiske konsekvensvurdering og vurdering af om omkostninger-
ne er disproportional vil kunne foretages forud for næste vandplan. I 
forlængelse heraf kan vurderes om der er grundlag for at lempe mål-
sætninger for vandløb. 
 
For grundvandets kvantitative påvirkning af søer, kystvande og terre-
striske naturtyper anvendes også undtagelsesbestemmelser, på 
grund af utilstrækkeligt kendskab til den hydrauliske kontakt mellem 
grundvand og overfladevand samt manglende beregningsmetoder til 
præcist at kunne redegøre for påvirkningerne.  
 
En enkelt forekomst 1.1.1.2 Grenen viser tegn på saltvandsindtræng-
ning, der er delvist indvindingsbetinget. Der er pt. iværksat foran-
staltninger og der foreslås ikke yderligere. Forekomsten undtages idet 
gennemslag af foranstaltningerne tager tid. 
 
I alle tilfælde er der tale om en udskydelse af tidsfristen for målopfyl-
delse, jf. miljømålsloven § 19. 
 
Kemisk tilstand:  
Der iværksættes ingen indsats i denne planperiode i relation til 
grundvandets eventuelle kemiske påvirkning af vandløb, søer, kyst-
vande eller terrestriske naturtyper. Der foreligger ikke et tilstrække-
ligt vidensgrundlag til at kunne vurdere eller beskrive kontakten mel-
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lem grundvand og overfladevand, - ligesom der ikke findes bereg-
ningsmetoder, der med tilstrækkelig sikkerhed kan redegøre for en 
eventuel påvirkning. Med henvisning til miljømålslovens § 19 udsæt-
tes således tidsfristen for målopfyldelsen. 
 
På grund af det lange tidsrum fra grundvandet dannes til det når ned 
i grundvandsforekomsterne, vil der være en naturlig tidsforsinkelse 
fra en gennemført indsats, til virkningen kan observeres i grundvan-
det. Resultater af eventuelle tiltag til forbedring af den kemiske til-
stand i grundvandet er derfor først målbare efter en årrække.  
 
Forekomst 
Id nr. 

Problemstilling Undtagelse Begrundelse for anven-
delse af undtagelse 

DK 1.1.1.6 Kvantitativ påvirkning af 
grundvandsforekomster: 
 
Der sker en overudnyttelse 
af ressourcen på mere end 
cirka 35 %. 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse 

Tekniske årsager: 
 Ikke teknisk realiser-

bart inden udgangen af 
2015 

 

DK1.1.2.1 og DK1.1.2.3 Kvantitativ påvirkning af 
grundvandsforekomster: 
 
Der sker en overudnyttelse 
af ressourcen på mere end 
cirka 35 %. 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse 

Tekniske årsager: 
 Manglende viden 
 Ikke teknisk realiserbar 

inden udgangen af 
2015 
 

Dk1.1.1.1, DK1.1.1.3, 
DK1.1.1.5, Dk1.1.2.1, 
DK1.1.2.3, DK1.1.2.4 og 
DK1.1.2.5 
 

Kvantitativ påvirkning af 
vandløb som følge af ind-
vinding:  
 
Den kvantitative påvirkning 
af vandløb reducerer vand-
føringen med mere end 5 
% og 10-25 % for vandløb 
med hhv. høj og god øko-
logisk tilstand. 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse  

Tekniske årsager: 
 Ikke teknisk realiser-

bart inden udgange af 
2015 

 Manglende viden 
 

Terrænnære og regionale 
forekomster 
 
DK 1.1.1.1, DK 1.1.1.2, 
DK 1.1.1.3, DK 1.1.1.4, 
DK 1.1.1.5, DK 1.1.1.6, 
DK 1.1.2.1, DK 1.1.2.2, 
DK 1.1.2.3, DK 1.1.2.4,  
DK 1.1.2.5, DK 1.1.2.6 og 
DK 1.1.2.7. 
 
 

Den kvantitative og kemi-
ske påvirkning af søer, 
kystvande og terrestriske 
naturtyper som følge af 
vandindvinding: 
 
Der foreligger ikke til-
strækkeligt viden og be-
regningsmetoder til at 
kunne vurdere eller beskri-
ve kvantitativ kontakt mel-
lem grundvand og overfla-
devand/natur. 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse  

Tekniske årsager: 
 Manglende viden  

 
 

 
Fortsættes 
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Forekomst 
Id nr. 

Problemstilling Undtagelse Begrundelse for anven-
delse af undtagelse 

DK1.1.1.2 Kvantitativ og kemisk på-
virkning fra saltvandsind-
trængning 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse  

Tekniske årsager: 
 Effekt af foranstaltnin-

ger tager tid 
 

DK1.1.1.1, DK1.1.1.2, 
DK1.1.1.3, DK1.1.1.4, 
DK1.1.1.5, DK1.1.1.6, 
DK1.1.2.1, DK1.1.2.2, 
DK1.1.2.3, DK1.1.2.4, 
DK1.1.2.5 og DK1.1.2.6 
 

Generel kemisk påvirkning 
af grundvandsforekom-
sterne. 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse  

Naturlige årsager: 
 Lokale naturgivne for-

hold (Forsinket effekt af 
foranstaltninger) 

 

DK1.1.1.1, DK1.1.1.2, 
DK1.1.1.3, DK1.1.1.4, 
DK1.1.1.5, DK1.1.1.6, 
DK1.1.2.1, DK1.1.2.2, 
DK1.1.2.3, DK1.1.2.4, og 
DK1.1.2.5, 
 
 

Kemisk påvirkning af be-
skyttede drikkevandsfore-
komster 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse  

Naturlige årsager: 
 Lokale naturgivne for-

hold (Forsinket effekt af 
foranstaltninger) 

 

Tærrænnære og regionale 
forekomster 

 
DK 1.1.1.1, DK 1.1.1.2, 
DK 1.1.1.3, DK 1.1.1.4, 
DK 1.1.1.5, DK 1.1.1.6, 
DK 1.1.2.1, DK 1.1.2.2, 
DK 1.1.2.3, DK 1.1.2.4,  
DK 1.1.2.5, DK 1.1.2.6 og 
DK 1.1.2.7. 
 
 

Grundvandsforekomsters 
kemiske påvirkning af 
vandløb, søer, kystvande 
og terrestriske naturtyper 
som følge af vandindvin-
ding: 
 
Der foreligger ikke til-
strækkeligt viden og be-
regningsmetoder til at 
kunne vurdere eller beskri-
ve kemisk kontakt mellem 
grundvand og overflade-
vand/natur. 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse  

Tekniske årsager: 
 Manglende viden 
 

 
Tabel 1.3.6 Undtagelser grundvand i henhold til miljømålslovens § 19. 
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1.4 Retningslinjer 
 
I tilknytning til de generelle bestemmelser i miljølovgivningen, der 
udgør de grundlæggende foranstaltninger med hensyn til at beskytte 
og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet, [der henvises til dokument 
herom, som vil foreligge til den offentlige høring] beskriver dette ka-
pitel en række retningslinjer, der i henhold til miljømålslovens § 25, 
har til formål at understøtte det i kapitel 1.3 beskrevne indsatspro-
gram med supplerende foranstaltninger med henblik på at opnå god 
tilstand i alle vandforekomster. 
 
Retningslinjerne har bindende virkning overfor myndigheders fysiske 
planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager 
inden for hovedvandoplandet. 
 
 
Kommunale handleplaner 
Efter kapitel 11 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og inter-
nationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendt-
gørelse nr. 932 af 24. september 2009, skal kommunerne senest 1 år 
efter vandplanens offentliggørelse vedtage en handleplan til opfølg-
ning af vandplanen og det statslige indsats-program. For denne 
vandplans vedkommende gælder det for Hjørring Kommune, Frede-
rikshavn Kommune, Læsø Kommune, Brønderslev Kommune, Jam-
merbugt, Thisted Kommune, Aalborg Kommune, Rebild Kommune, 
Mariager Fjord Kommune og Randers Kommune. 
 
Ved ikrafttræden af denne vandplan ophæves de retningslinjer fra re-
gionplanerne 2005, som fremgår af bilag 5. 
 
 
Kommunernes administration af miljølovgivningen 
Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, 
der påvirker vandets tilstand i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak, gælder følgende retningslinjer: 
 

1) Forringelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand 
som grundvand skal forebygges. 
 

2) Der må ikke gives tilladelse til øget direkte eller indirekte foru-
rening af overfladevand, med mindre det vil medføre en øget 
forurening af miljøet som helhed, hvis tilladelse ikke gives. 
 

3) Tilstanden i vandløb, søer, grundvandsforekomster og kyst-
vande 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.  
Der kan således ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der 
måtte være til hinder for, at disse områder opnår god tilstand. 
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4) Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven, herunder både til-
ladelser og godkendelser til etablering, udvidelser og ændrin-
ger af husdyrbrug og revurdering af godkendelser, må ikke 
være til hinder for, at vandplanens miljømål opfyldes, jf. hus-
dyrgodkendelseslovgivningens krav vedr. nitrat til overflade-
vande 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 medde-
les, når det er godtgjort, at miljømålet uanset tilladelsen kan 
nås ved hjælp af andre tiltag. 

 
5) For oplande, hvor der ikke er fastlagt specifikke krav til reduk-

tion af fosfortilførslen til vandområdet, skal der i den første 
planperiode tilstræbes en fortsat reduktion af den menneske-
skabte fosfortilførsel fra såvel diffuse kilder som punktkilder. 

 
 
Spildevand 

6) Al spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så 
vidt muligt undgås. 

 
7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spilde-

vand 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 (Odense-
regnserien). 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. Konkrete vurderinger af udledningens påvirk-
ning kan betinge, at et bassin må udbygges yderligere i for-
hold til ovenstående. Til nedbringelse af mængden af udledt 
stof kan også andre foranstaltninger med en miljømæssig li-
geværdig eller bedre effekt tages i anvendelse, herunder se-
paratkloakering, lokal nedsivning af overfladevand mm. 
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8) Ved etablering af nye udløb for separat overfladevand skal dis-
se som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende 
størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stof-
fer. Bassinstørrelse gradueres efter vandområdets følsomhed 
samt omfanget af trafikbelastning i oplandet. 

 
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 gennem-
snit 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 ta-

garealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsfor-
mål eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandløb skal 
det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke 
overskrides. 

 
11) For spildevandsudledninger i det åbne land gælder: 

 
a. spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 

PE) i udpegede oplande, jf. Web-GIS 
(http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandra
mmedirektiv forslag), 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 Web-GIS. Af Web-GIS 
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 mar-
kere oplandet. Ejendomme, der afleder spildevand til så-
danne søer eller moser med et areal større end 1 ha (100 
m2), og hvor målsætningen ikke er opfyldt, er tillige omfat-
tet af supplerende krav til rensning for fosfor.  

 
12) Udledningen af spildevand fra særligt vandforurenende er-

hverv skal i videst muligt omfang søges begrænset ved an-
vendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) og vandbespa-
rende foranstaltninger, dernæst via rensning ved kilden. 

 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv
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13) Ved udledning af spildevand med forurenende stoffer5 (miljø-
farlige stoffer) kan der accepteres en overskridelse af miljø-
kvalitetskrav for disse stoffer i en blandingszone i umiddelbar 
nærhed af udledningsstedet. 

 
14) Temperaturpåvirkninger i områder uden for en opblandingszo-

ne, 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. 

 
 
Vandløb 

15) Vandet i vandløbene skal være så rent som muligt og have en 
temperatur, der sikrer, at de fastlagte miljømål for vandløb 
kan opfyldes, se bilag 7. 
 

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 (se 
bilag 7). Der kan kun i særlige tilfælde gives nye tilladelser til 
indvinding af vand fra ferske overfladevandområder. De særli-
ge tilfælde er f.eks. indvinding fra de større vandløbs nedre 
strækninger, gravede bassiner og afvandingskanaler. 
 

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 al-
tid under hensyntagen til natur- og miljømæssige interesser 
(se bilag 7).  
 

18) Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og 
bræmmer begrænses mest muligt (se bilag 7). 
 

19) Eksisterende bevoksninger af træer og buske langs vandløb 
bevares så vidt muligt og i så stor bredde som muligt (se bilag 
7). Bevoksningerne kan dog med fordel udtyndes, hvis de vis-
se steder fastholder vandløbet i uønsket stor bredde. 
 

20) Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begræn-
ses mest muligt, og der fjernes aldrig sten/grus fra bunden (se 
bilag 7).  
 

21) Hvor der forekommer dødt ved i og ved vandløb, skal dette så 
vidt muligt blive liggende. Herved sikres den størst mulige fy-

 
5  Det vil sige stoffer omfattet af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vand-

områder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 
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siske variation i og omkring vandløbene (se bilag 7). 
 

22) Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjer-
nelse af spærringer i vandløb.  Hvor opstemninger bibeholdes, 
sikres passagen eksempelvis ved etablering af ’naturlignende 
stryg’ i selve vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig 
vandgennemstrømning (se bilag 7). 

 
23) Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandløbsrestaure-

ring 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. 

 
24) Der tillades normalt ikke rørlægninger af vandløb. Allerede 

rørlagte vandløb nedstrøms målsatte vandløbsstrækninger 
genåbnes, hvor det er muligt.  
 

25) Kortere rørlægninger i forbindelse med vejanlæg eller lignende 
bør udføres uden styrt og med vandløbsbunden ført ubrudt 
gennem rørlægningen (se bilag 7).  
 

26) Hvor der i forbindelse med restaurering, herunder genåbning, 
graves nyt forløb, søges selve tværprofilet etableret så ’natur-
lignende’ 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 modvir-
kes. 
 

27) Hvor der i forvejen findes en unaturligt høj materialetransport 
i vandløbene, søges denne begrænset ved ’kilden’, dvs. der 
hvor erosionen og udvaskningen til vandløbet optræder. Hvor 
dette ikke er muligt, kan der i stedet etableres sandfang. 

 
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 (se bilag 7). 
 

29) De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele 
vandløbssystemer under hensyntagen til de tilgrænsende åda-
le, og så der sikres bedst mulig sammenhæng mellem vand-
løbssystemerne og de tilgrænsende ådale. 
 

30)  Reduktion af okkerbelastning bør primært foregå ved vand-
standshævning og restaurering i de middel til stærkt okkerbe-
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lastede vandløb. Dog kan tiltag i form af okkersøer anbefales 
ved konkrete punktkilder. For de svagt okkerbelastede vand-
løb bør tilstanden forbedres ved ophør med/reduktion af vand-
løbsvedligeholdelse. 

 
 
Søer 

31) Vandkvaliteten i søerne skal medvirke til, at de fastlagte mil-
jømål for søer kan opfyldes. 

 
32) Afvanding af søer og stillestående vandområder i øvrigt skal så 

vidt muligt undgås.  
 

33) Mindre søer, der ikke indgår specifikt i vandplanen, reguleres 
gennem sektorlovgivningen (naturbeskyttelseslov, vandløbslov 
mm.). For alle søer gælder det, at de skal opnå god økologisk 
tilstand. 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 udled-
ninger kan der være behov for at reducere tilførsel af næ-
ringsstoffer fra omgivende arealer. 

 
34) Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op 

til badevandsdirektivets skærpede 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 bade-
vandsbekendtgørelsens krav til den mikrobiologiske kvalitet. 

 
Opfyldelse af krav til badevandskvalitet er en grundlæggende 
indsats som følge af badevandsbekendtgørelsen, som kommu-
nerne skal vurdere de konkrete indsatser for i de kommunale 
handleplaner og revidrede spildevandsplaner. 

 
35) For vandområder, hvor en sluse eller klap, f.eks. 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 udtryk-
keligt er angivet i specifikke retningslinjer for de pågældende 
vandområder. 

 
36) Indvinding af overfladevand må ikke være til hinder for, at sø-

erne opfylder de fastlagte miljømål. 
 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Plan 

 
 
 
  

 
57

Grundvand 
37) Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt ud-

bygning og drift af vandforsyninger må ikke være til hinder for 
opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, kyst-
vande, grundvandsforekomster og terrestriske naturtyper.  

 
a. som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en re-

duktion 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. 

 
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 påvirknin-
gen, der accepterer en større reduktion end angivet oven-
for, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfo-
logiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene 
kan opnås med hensyn til de terrestriske økosystemer skal 
der, forud for tilladelser til vandindvinding, jf. bekendtgø-
relsen om internationale naturbeskyttelsesområder mv., 
foretages en vurdering af, om indvindingen kan medføre 
væsentlig skade på et Natura 2000-område. Særligt natur-
typen ”tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund”, ”kil-
der” og ”rigkær” er relevante i den forbindelse. 
 

c. som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsres-
source beregnes som 35 % af grundvandsdannelsen. 
 

38) I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at til-
godese 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 overens-
stemmelse med vandplanens målsætninger. 
 

c. andre formål, der omfatter indvinding til mere vandforbru-
gende industrier, vanding i jordbrugserhvervene og vækst-
huse, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fri-
tidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virk-
ninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, priori-
teret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. 
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39) Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kom-
mune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af 
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 områ-
der med særlige drikkevandinteresser samt indenfor indvin-
dingsoplande til almene vandværker. Særligt grundvandstru-
ende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for 
områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvinding-
soplande til almene vandforsyninger med krav om drikke-
vandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grund-
vandstruende aktiviteter anses f.eks. etablering af depone-
ringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer op-
lag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, 
herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og oliepro-
dukter. 

 
40) Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvinding-

soplande 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 drikke-
vandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker 
uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retnings-
linjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. 

 
41) Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede 

grundvandsmagasiner med god vandkvalitet bør som ud-
gangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden ind-
vinding med krav om drikkevandskvalitet.  

 
42) Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendel-

sesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder skal le-
ve op til indsatsplanen efter vandforsyningsloven. Afgørelser 
efter miljøbeskyttelsesloven inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal 
sikre, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvasknin-
gen fra rodzonen overskrider 50 mg nitrat/l i efter-situationen. 
Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven inden for nitratføl-
somme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en 
indsatsplan, skal sikre, at husdyrgodkendelsesbekendtgørel-
sens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand overholdes. 

 
 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Plan 

 
 
 
  

 
59

Kystvande 
43) I de kystnære områder skal vandkvaliteten medvirke til, at de 

fastlagte miljømål for kystnære områder kan opfyldes. 
 

44) Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op 
til badevandsdirektivets skærpede 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 bade-
vandsbekendtgørelsens krav til den mikrobiologiske kvalitet. 

 
Opfyldelse af krav til badevandskvalitet er en grundlæggende 
indsats som følge af badevandsbekendtgørelsen, som kommu-
nerne skal vurdere de konkrete indsatser for i de kommunale 
handleplaner og revidrede spildevandsplaner. 

 
45) I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede 

sediment ikke giver anledning til forurening af havet. 
 

46) For vandområder, hvor en sluse eller klap, f.eks. 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 udtryk-
keligt er angivet i specifikke retningslinjer for de pågældende 
vandområder. 

 
47)  Ved administration af tilladelser til skaldyrsfiskeri med bund-

slæbende redskaber skal der fastlægges vilkår, der sikrer, at 
 
a. den nuværende tilstand ikke forringes 
b. fiskeri af skaldyr sker i begrænsede, præcist definerede 

vandområder ud fra en konkret vurdering 
c. Der er mulighed for udbredelse af ålegræs til den målsatte 

dybdegrænse. 
 
48)  Skaldyrsopdrætsanlæg skal som udgangspunkt placeres 

 
a. på vanddybder større end, hvad der svarer til den forven-

tede gennemsnitlige dybdeudbredelse af ålegræs og den 
naturlige variation (ved vandplanens mål om god tilstand) 

b. i områder med gode strømforhold 
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Miljøfarlige stoffer 
49) Indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne be-

stemmes 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 ind-
satskategorier, 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: 
 
Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak re-
guleres efter gældende regler og vejledninger med henblik på 
opfyldelse af miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelsen om miljø-
kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forure-
nende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
Oplysninger om eksisterende og planlagte udledninger af foru-
renende stoffer registreres, og udledningernes omfang kvanti-
ficeres6. 
 

50) 7For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov 
for, at 
a. miljømyndigheden tilvejebringer viden om kilder, belast-

ning og transportveje for forurenende stoffer til vandmiljø-
et. Det vurderes, om kilder er diffuse eller punktkilder 
 

b. miljømyndigheden sikrer, at der ikke forekommer udled-
ninger af forurenende stoffer, hvor tilladelsen er utidssva-
rende i forhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse 
om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udled-
ning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6  Teksten i dette afsnit drøftes for tiden med KL med henblik på afklaring af opga-

vens omfang. 
7  Teksten i dette afsnit drøftes for tiden med KL med henblik på afklaring af opga-

vens omfang. 
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2.1 Områdebeskrivelse  
 
Landskabet i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak be-
står væsentligst af kuperet morænelandskab, store landskabelige pla-
teauflader afsat af ishavet, kystnære flyvesandsområder og hævet 
havbund fra stenalderhavet. 
 
Jordbunden i hovedvandoplandet er sandet og består overvejende af 
morænesand og marint sand fra sidste istid. Langs vandløb og våd-
områder er der tørv fra tiden efter istiden, og langs kysten er der af-
lejret flyvesand. 
 
Under jordoverfladen findes skiftende lag af moræneler, issøaflejrin-
ger, smeltevandssand og marine aflejringer. I størstedelen af oplan-
det er aflejringerne meget finkornede. Kalkoverfladen træffes i meget 
varierende dybde. Mod vest ligger den nogle steder få meter under 
jordoverfladen, og mod nord ligger den mere end 200 meter under 
jordoverfladen. 
 
Der bor omkring 165.000 indbyggere i hovedvandoplandet. Hjørring, 
Frederikshavn og Brønderslev udgør de større byområder. 
 
Spildevand ledes til 38 kommunale renseanlæg større end 30 PE. Ca. 
34.000 ejendomme er beliggende i det åbne land. Ca. halvdelen af 
disse udgør kolonihaver og sommerhuse. 
 
Indvinding af vand sker overvejende fra de 110 vandværker, der til-
sammen har tilladelse til indvinding af 19,6 millioner m/år grund-
vand til drikkevandsformål, eller 60 % af de givne indvindingstilladel-
ser i hovedvandoplandet. Indvinding til markvandvanding udgør 28 % 
og dambrug 3 % af den totale tilladte indvindingsmængde i hoved-
vandoplandet. De resterende 9 % af indvindingstilladelserne er pri-
mært levnedsmiddelindustri og anden erhvervsvirksomhed.  
 
Arealanvendelsen i hovedvandoplandet er domineret af landbrug, se 
kortbilag 1. Således udgør landbrugsjorden 66 % af hovedvandoplan-
det. Den resterende del er bl.a. 5 % byområder, 13 % skov, 10 % 
naturarealer (eng, mose, overdrev, søer og vådområder) og 6 % an-
det. Til sammenligning udgør landbrugsjord i hele Danmark 62 % af 
det samlede areal, og skov- og naturarealer udgør henholdsvis 11 % 
og 9 %. 
 
Der var i år 2005 registreret 3.739 landbrugsejendomme i Hoved-
vandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. Husdyrproduktionen i 
oplandet er 57 % svin, 37 % kvæg og 6 % andet. Husdyrtætheden er 
gennemsnitligt 0,8 dyreenheder pr. hektar landbrugsjord, hvilket sva-
rer til landsgennemsnittet.  
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Af afgrøder udgør korn 47 % af hovedvandoplandets areal, og 19 % 
er græs/kløver areal.  
 
 
2.1.1 Vandområdernes beliggenhed, typologi og afgræns-
ning 
 
Vandløb 
I denne vandplan indgår vandløb i hovedvandoplandet til Nordlige 
Kattegat og Skagerrak, som har været målsat i Nordjylland, Viborg 
og Århus amters tidligere regionplaner, og som har været omfattet af 
basisanalysen (del 1 og 2). Vandplanen er i mindre omfang suppleret 
med ikke tidligere målsatte vandløb beliggende i Natura 2000 områ-
der i oplandet. 
De vandløb, som indgår i vandplanen, ses på kortbilag 2. De er typi-
ske lavlandsvandløb (terrænhøjde under 200 m). Deres samlede 
længde er godt 1.796 km. 
 
Udover de vandløb, som er vist på kortbilag 2, findes ca. 4.000 kilo-
meter vandløb i hovedvandoplandet til Nordlige Kattegat og Skager-
rak, som ikke er målsatte. Det drejer sig overvejende om kunstigt 
gravede grøfter, som især afvander landbrugsarealerne, men også 
om små vandløb, der skal kunne opnå mindst god økologisk kvalitet.  
 
I den vestlige del af oplandet fra Agger og Hanstholm til Slettestrand 
udspringer vandløbene i indlandsklitter og løber gennem det smalle 
bælte af marint forland. Her er alle vandløbene små pga. den korte 
afstand ud til havet. I Vendsyssel, udspringer flere af de mellemstore 
og store vandløb i det centralt beliggende morænelandskab og løber 
gennem store landskabelige plateauflader. Det gælder bl.a. Liver Å, 
Uggerby Å, Elling Å, Sæby Å og øvre del af Voer Å. Gerå og Haslev-
gård Å, samt en lang række små vandløb og grøfter på Kattegatsky-
sten mellem Skagen og Mariager Fjord afvander lave områder på hæ-
vet havbund. Den overvejende del af vandløbene er regulerede i stør-
re eller mindre grad.  De helt små vandløb udgør en betydelig andel 
af det samlede vandløbsnetværk i hovedvandoplandet og er en vigtig 
del af vandløbsøkosystemerne. 
 
De naturlige vandløb er inddelt i typer efter bredde, oplandsareal og 
afstand til udspring (kilden). Nogle af disse vandløb henregnes til en 
særlig type, ’blødbundstypen’. Der er her især tale om vandløb, der 
ligger på den hævede havbund langs kysterne, hvor landskabet er 
meget fladt, og hvor vandhastigheden naturgivet er lille og bunden 
finkornet. Fordelingen på typer ses i tabel 2.1.1. I denne er også an-
givet de vandløb, som er stærkt modificerede af mennesket eller kun-
stigt anlagte.  
 
Vandløbsnettet er yderligere inddelt i delstrækninger med en rimelig 
ensartet økologisk tilstand. Disse er de enheder, der i vandplanen an-
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vendes i forhold til vurdering af tilstand, målopfyldelse, påvirkning og 
indsats.  
 
De enkelte delstrækninger varierer i længde fra under 100 m og op til 
13 km, men er i gennemsnit 1,9 km lange.  
 

Vandløb Type 1 
(små) 

Type 2 
(mellem) 

Type 3 
(store) 

Stærkt 
modifi-
cerede 
vandløb 

Kunstige 
vandløb 

 

Total 

’Normale’ (km) 1.267 274 30   1.570 

’Blødbund’ (km) 195 5 0   200 

Samlet længde (km) 1.462 278 30 0,1 26 1.796 

Andel af total (%) 81 15 1,7 0,005 1,5 100 

Antal delstrækninger  790 115 5 1 13 924 

 
Tabel 2.1.1. Fordeling af naturlige vandløb efter størrelsestypologien 1-3 i Hovedvandopland 
Nordlige Kattegat og Skagerrak. Endvidere er angivet den samlede længde af stærkt modifice-
rede og kunstige vandløb samt andelen og antallet af delstrækninger af hver type vandløb. 

 
 
Søer 
Alle søer over 1 ha med en specifik målsætning i Nordjyllands og til 
dels Viborg amters tidligere regionplaner samt alle øvrige søer over 5 
hektar (50.000 m²) indgår konkret i vandplanens indsatsprogram. 
Det drejer sig om 35 søer, se kortbilag 2. Disse søer er inddelt i typer 
efter kalkindhold, farve, saltholdighed og middeldybde, som det ses i 
tabel 2.1.2 for søer. For fire søer (Strandsø nord for Harboslette; Åle-
vande Sø, Grønnestrand; Ålevande Sø, Kollerup samt Kirkeflod på 
Læsø) er søtypen ukendt pga. manglende data. 
 
 
Type 
 

Karakteristika Antal søer 

1 Kalkfattig, ikke brunvandet, fersk, lavvandet 2 

5 Kalkfattig, brunvandet, fersk, lavvandet 12 

9 Kalkrig, ikke brunvandet, fersk, lavvandet 8 

10 Kalkrig, ikke brunvandet, fersk, dyb 6 

13 Kalkrig, ikke brunvandet, saltholdig, lavvandet 3 

Ukendt  4 

I alt  35 
 
Tabel 2.1.2 Søtyper for søer i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Ska-
gerrak. 

 
 
I vandplanen indgår desuden søer i Natura 2000-områder, som har 
naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget, jf. bilag 1.  
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Kendskabet til tilstand og påvirkning af mange af disse småsøer er 
imidlertid begrænset, hvorfor der ikke kan udarbejdes indsatspro-
grammer for disse.  
 
De er dog omfattet af generelle foranstaltninger, f.eks. etablering af 
10 m sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs søbred-
den.  
 
For de øvrige søer i hovedvandoplandet kan visse blive inddraget i 
indsatsprogrammet for de større søer, de ligger i oplandet til. Andre 
mindre søer beliggende udenfor de større søers oplande reguleres 
gennem sektorlovgivningen (naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, 
miljøbeskyttelsesloven m.v.), herunder bestemmelsen om 10 m 
randzoner.  
 
Der er i alt 6.767 søer over 1 ha i hovedvandoplandet til Nordlige 
Kattegat og Skagerrak. De dækker tilsammen et areal på 2.289 ha 
(ca. 23 km2), svarende til knap. 1 % af hovedvandoplandets samlede 
areal på 2.660 km2. Der er 19 søer, som er større end 5 ha, bl.a. 
Vandet Sø, som er den største med sine 482 ha. Størrelsesfordelin-
gen for alle søerne fremgår af tabel 2.1.3.  
 

% fordeling Størrelse Antal Samlet areal, 
ha 

Antal Areal 

> 5 ha 19 1.083 0,3 47,3 

> 1 – < 5 ha 131 328 2 14,3 

> 0,5 - < 1 ha 306 353 4,5 15,4 

> 0,01 – < 0,5 ha 6.311 525 93,3 23 

I alt 6.767 2.289 100 100 
 
Tabel 2.1.3. Søer i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. 

 
 
Kystvande 
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak er sammensat af 2 
særskilte kystvandområde; Kattegat og Skagerrak, se kortbilag 2 og 
tabel 2.1.4 
 
Kattegat er betegnelsen for det havområde, der ligger mellem Sveri-
ge og den nordlige del af Jylland. Mod nord afgrænses havområdet af 
en linje fra Skagen til Marstrand (S) og mod syd af linjerne Helsingør-
Helsingborg og Ebeltoft-Sjællands Odde. Her omtales udelukkende 
forhold, der vedrører det nordlige Kattegat, beliggende nord for ud-
mundingen af Mariager Fjord. 
 
Kyststrækningen langs Aalborg Bugt er en lavenergi kyst. Ringe 
vanddybder i kystzonen betinger, at der ses et udstrakt system af 
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revler, barriere øer og laguner.  
 
På enkelte strækninger har kysten ved lavvande nærmest karakter af 
en muddervade. Nord for udmundingen af Limfjorden er kyststræk-
ninger overvejende sandstrand.  
 
I Aalborg Bugt er der overvejende en jævn sandbund, der skråner 
svagt mod øst. I en afstand af 20 sømil fra kysten nås således kun en 
vanddybde på 12-14m.  
 
I Ålbæk Bugt er der tilsvarende sandbund nærmest kysten, men stør-
re vanddybder nås her i kortere afstand fra kysten. Den større dybde 
betinger tilstedeværelse af egentlig mudderbund i kystvandet.  
 
Øgruppen Hirsholmene og de talrige omkringliggende stenrev udgør 
Danmarks største samling af kampesten. I et forholdsvis smalt områ-
de, der strækker sig fra NV mod SØ findes de helt enestående geolo-
giske formationer, benævnt ”Boblerev”. Boblerevene består af sam-
menkittet kalksandsten, dannet i havbunden og efterfølgende frilagt 
ved erosion. Boblerev ses tillige på andre spredte lokaliteter i det 
nordlige Kattegat, bl.a. nord for Læsø.  
 
Kattegat er hydrografisk grænseområdet mellem Østersø-
en/Bælthavet mod syd og Skagerrak mod nord, hvor overgangen be-
står af Kattegat/Skagerrak-fronten. Kattegat betragtes overordnet 
som en del af det æstuarielignende farvand mellem Nordsø-
en/Skagerrak og Østersøen. Udstrømmende vand fra Østersø-
en/Bælthavet har en saltholdighed på 15-20 ‰, og dermed lav 
vægtfylde, medens indstrømmende vandmasser fra Skagerrak har en 
saltholdighed på 30-34 ‰ og derfor større vægtfylde. Naboskabet til 
to så forskellige havområder medfører, at vandmassen i Kattegat i 
perioder er tydelig lagdelt.  
Gennem horisontal vandbevægelse sker der en væsentlig tilførsel af 
næringsstoffer fra de tilstødende havområder.  
 
I Aalborg Bugt, hvor vanddybderne ikke når over 14m, medfører 
vejrsituationer med kraftig vind en fuldstændig opblanding af vand-
massen. Tydelig lagdeling optræder derfor i længerevarende perioder 
med svage vinde, oftest i sommerhalvåret.  
 
I Læsø Rende med vanddybder helt op til ca. 40m, ses ofte en lagde-
ling af mere permanent karakter, ofte med 3 tydeligt adskilte vand-
masser. Øverst udstrømmende brakt Østersø vand, nederst vand fra 
Skagerrak og Nordsøen med høj saltholdighed, og i et mellemlag 
blandingsvand fra Aalborg Bugt. Også her kan vedvarende kraftig 
vind medføre fuld opblanding af vandsøjlen.   
 
I Vandrammedirektivet er de åbne vande inddelt efter saltholdighed, 
tidevandsamplitude og eksponering. Kystvandet i Kattegat er i hen-
hold hertil karakteriseret med typologien OW2 - beskyttet, varierende 
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høj saltholdighed (18-30 ‰) og lille tidevandsforskel.  
 
Afstrømningen fra land (Nordjylland) til Kattegat sker fra et opland på 
1.388 km². 
 
Skagerrak er betegnelsen for havområdet beliggende mellem det 
nordlige Jylland, Sverige og Norge. Mod øst udgøres grænsen mod 
Kattegat af en linje mellem Skagen og Marstrand (S), og mod vest er 
afgrænsningen til Vesterhavet en linje mellem Hanstholm og Lin-
desnes (N). Til hovedvandoplandet hører også den del af Vesterhavet, 
der strækker sig fra Hanstholm til Agger Tange. 
 
Kystzonen langs Skagerrak-kysten er kraftigt vind- og bølgepåvirket, 
og kystlinjens forløb er derfor under konstant forandring. 
Skagerrak har en varieret bundtopografi, overvejende med sandbund, 
men med forekomst af enkelte stenrev. Et forholdsvis fladvandet om-
råde med jævn bund og en gennemsnitsdybde på omkring 30m 
strækker sig omtrent 50km ud i det centrale Skagerrak. Den centrale 
del af Skagerrak omfatter Norske Rende, med vanddybder på over 
700m.  
 
Jyllandsstrømmen, eller Den Jyske Kyststrøm, tilfører kystvandene i 
Skagerrak/Vesterhav næringsholdigt vand med lav saltholdighed med 
oprindelse i Tyske Bugt og den sydlige Nordsø. Skagerrak tilføres tilli-
ge oceanisk vand med høj saltholdighed fra Nordsøen. Der indblandes 
desuden udstrømmende vandmasser fra nabofarvandet Kattegat.  
 
Kystvandet er i henhold til Vandrammedirektivet karakteriseret med 
typologien OW4, - eksponeret, høj saltholdighed (>30 ‰), tide-
vandsforskel 1-5m.  
 
Afstrømningen fra land til Skagerrak/Vesterhav sker fra et opland på 
1.272 km², og arealet af vandområdet som er relateret til hovedop-
landet er på 998 km². 
 

Vandområde 
 

Type 
 

Vandområde areal 
 

km2 

Oplandsareal 
 

km2 

Nordlige Kattegat OW2 2.112 1.388 

Skagerrak/ Vester-
hav 

OW4 998 1.272 

 
Tabel 2.1.4. Typer af kystvande i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak med vandområde- og oplandsareal.  

 

 

 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Redegørelse  

 
 
 
 
 

 
67

Grundvand 
Grundvandsforekomsterne i Danmark er fra jordoverfladen og nedad 
opdelt i tre definerede niveauer:  
 
Terrænnære grundvandsforekomster har direkte kontakt til vandløb. 
De består af sand fra terrænoverfladen og ned til første lerlag dog ik-
ke dybere end 25 meter. Der vil altså ikke altid være en naturlig, 
vandstandsende nedre grænse for de terrænnære forekomster. De 
terrænnære forekomsters afgrænsning på overfladen er foretaget ud 
fra landskabstyper. 
 
Regionale grundvandsforekomster ligger under de terrænnære fore-
komster, består af sand og har en vis kontakt til vandløb. Den nedre 
grænse af de regionale grundvandsforekomster i hovedvandoplandet 
Nordlige Kattegat og Skagerrak er 75 meter under terræn. Forekom-
sterne er tilrettet efter grundvandsmagasiner fra basisanalysen og re-
sultater fra indsatskortlægning af grundvandet. De er afgrænset efter 
overordnede vandløbsoplande og mindre deloplande.  
 
Dybe grundvandsforekomster har ingen kontakt til vandløb. De af-
grænses udelukkende efter grænser for de lag af kalk eller sand, som 
de består af, samt overordnede vandløbsoplande.  
 
Grundvandsforekomsterne har hver en kode med først 2 bogstaver 
for Danmark (DK). Dernæst fire tal, hvor 1. tal er vanddistriktet 
(f.eks. 1: Vanddistrikt Jylland), 2. tal er hovedvandoplandet (f.eks. 1: 
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak), 3. tal er fore-
komsttypen (de terrænnære grundvandsforekomster har nr. 1, de re-
gionale nr. 2 og de dybe nr. 3) og 4. tal er fortløbende numre for fo-
rekomsterne inden for de enkelte typer i hovedvandoplandet. Eksem-
pel: DK 1.1.2.7. Derefter kommer grundvandsforekomstens navn, 
f.eks. Lille Vildmose. 
 
Følgende forekomster findes i Hovedvandopland Nordlige Kattegat, se 
tabel 2.1.4: 
 

 6 terrænnære,  
 7 regionale  
 2 dybe grundvandsforekomster 
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Forekomst 

Id nr. 

Bjergart Type Areal  

km2 
DK 1.1.1.1 Læsø Rende  Sand Terrænnær 464 

DK 1.1.1.2 Grenen Sand Terrænnær 175 

DK 1.1.1.3 Hjørring Sand Terrænnær 563 

DK 1.1.1.4 Jammerbugten Sand Terrænnær 860 

DK 1.1.1.5 Vendsyssel Sand Terrænnær 670 

DK 1.1.1.6 Læsø Sand Terrænnær 115 

DK 1.1.2.1 Uggerby Å Sand Regional 273 

DK 1.1.2.2 Voerså Sand Regional 522 

DK 1.1.2.3 Liver Å Sand Regional 573 

DK 1.1.2.4 Aalborg Bugt Sand Regional 326 

DK 1.1.2.5 Vesterhavet Kalk  Kalk Regional 264 

DK 1.1.2.6 Vesterhavet sand Sand Regional 63 

DK 1.1.2.7 Lille Vildmose Kalk Regional 95 

DK 1.1.3.1 Sæby Sand Dyb 61 

DK 1.1.3.2 Skærum Hede Sand Dyb 903 
 
Tabel 2.1.5 De 15 grundvandsforekomster i Hovedvandopland Kattegat og 
Skagerrak. 

 

Grundvandsforekomsterne inddeles i type efter magasinbjergart og 
kontakt med overfladevand og redox-forhold. I denne vandplan er 
variationerne i redoxforhold dog ikke anvendt i typologiseringen. Det 
har ikke i vandplanen været muligt at bruge typologien til at beskrive 
variationerne i grundvandsforekomstermes tilstand. 

 
 
2.1.2 Referencetilstand for de forskellige typer af vand-
områder 
 
Hvis vandområderne i hovedvandoplandet var upåvirket af menne-
skelig aktivitet, ville de være i en naturlig uberørt tilstand. Denne til-
stand er i Vandrammedirektivet fastlagt som reference-tilstand. Refe-
rencetilstanden anvendes til at beskrive tilstanden og en beskrivelse 
af Vandrammedirektivets økologiske og kemiske status-klasser. Refe-
rencetilstanden er således udgangspunktet for fastlæggelse af miljø-
mål for vandområderne. 
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Vandløb 
For vandløb er der endnu ikke defineret en referencetilstand for alle 
kvalitetselementer, herunder hydromorfologiske forhold, planter og 
fisk.  
 
Referencetilstanden for vandløb (bortset fra vandløb af ’blødbunds-
typen’) er i denne vandplan fastsat på baggrund af smådyrsfaunaen 
til faunaklasse 7, svarende til høj økologisk tilstand. 
 
 
Søer 
Referencetilstanden for søerne følger EU-interkalibreringen, der fast-
lægger referencetilstanden for søtype 2, 9 og 10. Referencetilstanden 
for disse og de øvrige danske søtyper fremgår af tabel 1.2.3. For sø-
type 1 og 3 – 8 anvendes referencetilstanden for søtype 2, for søtype 
11, 13 og 15 anvendes referencetilstanden for søtype 9 og for søtype 
12, 14 og 16 anvendes referencetilstanden for søtype 10.  
 
Referencetilstanden er angivet som et interval for klorofyl a koncen-
trationen (sommermiddel). Det skyldes, at der er en naturlig variati-
on. Der er således indenfor den enkelte søtype søer, der naturligt har 
en mindre hhv. større naturlig belastning af nærings-stoffer og der-
med indhold af klorofyl a. Ligger en sø i et opland, hvor den naturlige 
baggrundsbelastning vurderes at være stor, vælges den højeste vær-
di i intervallet. Omvendt med søer, hvor baggrundsbelastningen er 
mindre, vælges den laveste værdi i intervallet. I tilfælde hvor det ikke 
er muligt at afgøre om en sø har naturlig høj eller lav naturlig bag-
grundsbelastning anvendes den højeste værdi i intervallet som refe-
rencetilstand. I tilfælde hvor datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt til 
at afgøre om en sø har en høj eller lav referencetilstand anvendes 
den højeste værdi i intervallet.  
 
 
Kystvande 
Referencetilstanden for kystvandene er i denne vandplanperiode ba-
seret på dybdegrænsen af ålegræs (hovedudbredelsen) for Nordlige 
Kattegat og på koncentrationen af klorofyl a for Skagerrak/Vesterhav, 
se tabel 2.1.6. Referencetilstanden for ålegræs for det enkelte kyst-
vandsområde fastlægges, hvor det er muligt, ud fra historiske data af 
hoved-udbredelsen af ålegræs fra omkring år 1900. Denne fastlæg-
gelse af referencetilstanden har været muligt for kystvandene i Nord-
lige Kattegat.  
 
I Skagerrak/Vesterhav er det det indmeldte og interkalibrerede mål 
for klorofyl a i vandfasen opgjort som 90-percentilen, der er anvendt 
benyttet til beskrivelse af vandområdets referencetilstand.  
 
For udpegede stærkt fysisk modificerede områder er angivet et mak-
simalt økologisk potentiale, der svarer til den tilstand, der vil være i 
området uden den kulturbetingede belastning, men med den påvirk-
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ning af området den fysiske modifikation, der begrunder udpegnin-
gen, giver anledning til.  
 

Reference tilstand for ålegræs 
(meter) 

Kystvand Type 

Referencetilstand 
Maksimalt 

økologisk po-
tentiale 

Nordlige Kattegat OW2 12,2 13,4 

Frederikshavn Havn 
St. 

Mod. 
Ikke kendt 13,4 

Kystvand Type Referencetilstand for koncentratio-
nen af klorofyl a (µg/l) 

Skagerrak/Vesterhav OW4 2 µg/l 

 
Tabel 2.1.6. Referencetilstand eller maksimalt økologisk potentiale for 
kystvande mht. dybdegrænse for hovedudbredelse af ålegræs (Kattegat) 
og klorofyl a. (Skagerrak/Vesterhav). St. mod. : Stærkt modificeret om-
råde. 

 
 
Grundvand 
For grundvand arbejdes ikke med referencetilstand for de forskellige 
typer. Miljømålene for grundvand interkalibreres ikke på tværs af EU, 
men fastsættes lokalt ud fra grundvandets sammenhæng med over-
fladevand. Derfor har referencetilstand for vandløb, søer og kyst-
vande betydning for de miljømål, som fastsættes for grundvandsfore-
komsterne. I denne vandplan er data for kontakt mellem grundvand 
og overfladevand dog så sparsomme, at det ikke har været muligt at 
bruge dem til at fastsætte miljømål, se kapitel 1.2.5. 
 
 
2.1.3 Beskyttede områder  
 
Vandplanen skal indeholde en liste over beskyttede områder, dvs. 
områder hvor EU-direktiver beskytter overfladevand, grundvand, be-
varingen af levesteder og dyre- og plantearter, der er direkte afhæn-
gig af vand. Se placeringen på kortbilag 6. Vandplanerne må ikke 
stride mod målsætningerne for disse områder, når miljømål skal fast-
sættes. 
 
Internationale beskyttelsesområder er bl.a. drikkevandsforekomster 
(vises ikke på korbilag 6). Det er forekomster med vand der anven-
des til indvinding af drikkevand og hvor der indvindes mere end 10 
m3 vand om dagen, eller hvor der leveres vand til mere end 50 per-
soner, samt de grundvandsforekomster der er planlagt anvendt til 
drikkevandsforsyning.  
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I Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak er 13 ud af 15 
grundvandsforekomster beskyttede drikkevandsforekomster (jf. Drik-
kevandsdirektivet, der er implementeret i dansk lovgivning gennem 
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg). 
Følgende 2 forekomster; DK 1.1.2.6 Vesterhav Sand og DK 1.1.3.2 
Skærumhede er ikke udpeget som drikkevandsforekomst. 
 
Skaldyrvande er også internationale beskyttelsesområder. Skaldyr-
vande er særlige havområder, der kræver beskyttelse eller forbedring 
af vandkvaliteten, for at gøre det muligt for skaldyr at leve og vokse i 
de pågældende vandområder. En bekendtgørelse, som udpeger skal-
dyrvandområderne er under udarbejdelse, og vil indeholde et kort 
over skaldyrvande, som svarer til vandplanens krav om et register 
over skaldyrvande.  Der pågår pt. (januar 2010) udpegning af skal-
dyrvande i Danmark som del af en kommende bekendtgørelse om 
udpegning af og kvalitetskrav for skaldyrvande. Når bekendtgørelsen 
foreligger, indgår dens udpegning af skaldyrvande i vandplanens re-
gistrering heraf.  
 
Ifølge badevandsdirektivet er en række kystområder og søer i Dan-
mark udpeget som badevandsområder. I Hovedvandopland Nordlige 
Kattegat og Skagerrak er der to badevandssøer: Nors Sø og Vandet 
Sø, se kortbilag 6. 
 
Beskyttede områder omfatter nitratsårbare områder, udpeget efter 
nitratdirektivet (91/676/EØF), og følsomme vandområder udpeget ef-
ter byspildevandsdirektivet (91/271/EØF). Der er ved implementerin-
gen af nitratdirektivet i dansk lovgivning ikke foretaget en udpegning 
og kortlægning af nitratsårbare områder, idet det i Danmark er be-
sluttet at anvende en bestemmelse, som fritager medlemsstaterne 
for at kortlægge specifikke zoner, hvis medlemsstaten udarbejder og 
anvender handlingsprogrammer for hele deres nationale område. Dis-
se handlingsprogrammer udgøres bl.a. af vandmiljøplanerne. 
 
Som led i implementeringen af nitratdirektivet udpegede de tidligere 
amter dog, som en regional foranstaltning, nitratfølsomme indvin-
dingsområder til beskyttelse af drikkevandet hvor det er særlig føl-
somt over for nitrat. Denne udpegning er i henhold til miljømålsloven 
overført til vandplaner. Se afsnit 2.1.4. 
 
I Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak er der udpeget 
nitratfølsomme indvindingsområder i 17 % af hovedvandoplandets 
areal. 
 
I Hovedvandopland Kattegat og Skagerrak er udpeget Habitatområ-
der, der beskytter vandafhængige naturtyper og arter, EF-
fuglebeskyttelsesområder, der beskytter vandafhængige fugle og 
Ramsar-områder, der er udpeget efter en international aftale om at 
beskytte levesteder for vandfugle. 29 Habitatområder, 12 Fuglebe-
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skyttelsesområder og 5 Ramsarområder ligger helt eller delvist i ho-
vedvandoplandet til Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
 
Alle disse områdetyper (Habitat-, EF-fuglebeskyttelses- og Ramsar-
områder) er samlet som Natura-2000 områder, i alt 26, som har et 
samlet landareal på ca. 40.000 ha. Derudover ligger en stor del på 
havområdet. For hvert område udarbejdes en Natura 2000-plan. En 
oversigt over områder, der ligger helt eller delvist i hovedopland Kat-
tegat og Skagerrak er vist i bilag 1 og på kortbilag 6. (Bemærk at alle 
Ramsar-områder også er fuglebeskyttelsesområder og derfor ikke vi-
ses særskilt). 
 
Nødområder for skibe 
Miljøministeriet har gennemført en udpegning af 21 nødområder for 
skibe, der kommer i nød i danske farvande. De udpegede områder 
fremgår af Bekendtgørelse nr. 180 af 9. marts 2009 om nødområder 
og planer herfor. Bekendtgørelse og planer for nødområder findes på 
By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside under følgende link: 
http//www.blst.dk/Vandmiljoet/Hav/Havmiljoet/Noedomraader ny/. 
 
 
2.1.4 Drikkevandsområder 
 
Vandplan 2010-2015 skal udover beskyttede områder indeholde en 
udpegning af: 
 

 Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 
 Områder med drikkevandsinteresser (OD). (Øvrige områder, 

udenfor OSD og OD, blev tidligere kaldt områder med be-
grænset drikkevandsinteresse (OBD)). 

 Følsomme indvindingsområder med angivelse af hvilken type 
forurening de er følsomme overfor, eksempelvis nitratfølsom-
me indvindingsområder. 

 Indsatsområder, hvor der er behov for en særlig indsats til at 
beskytte drikkevandsinteresser. 

 
De ovennævnte områder revideres i takt med, at der opnås ny viden i 
forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. 
Denne kortlægning sker i indsatsområder indenfor OSD og indvin-
dingsoplande til vandværker udenfor OSD og afsluttes med udgangen 
af 2015.  
 
Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning skal danne baggrund 
for en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der udarbejdes af 
kommunerne. I Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 
findes vedtagne indsatsplaner for områderne Sindal/Tornby, Tolne, 
Sæby Syd og Hammer Bakker, se tabel 2.1.8. Ændringer af OSD, OD 
og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, samt 
nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder for nitrat er 
for disse 4 planer indarbejdet i Regionplan 2005. 
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I forhold til Regionplan 2005 er der foretaget en revision af OSD og 
nitratfølosmme indvindingsområder. Ændringerne beror på den af-
giftsfinansierede grundvandskortlægning. Vandplanen giver ikke 
yderligere anledning til revision af disse områder.  
 
Indsatsområde 
 

Id nr. Status for 
kortlægning 

Indsatsplan 
vedtaget 

Areal af ind-
satsområde 

Areal af indsats-
område 

 

    

Total 
 
 

km2 

I hovedvand- 
opland 

 
km2 

Lønstrup  Afsluttet Nej 1,2 1,2 
Vester Hassing  Afsluttet Nej 21,0 4,2 
Sæby 1427 I gang Nej 67,5 64,3 
Torup/Ellidsbøl 1428 I gang Nej 13,4 9,3 
Sindal/Tornby  Afsluttet Ja 66,2 66,2 
Læsø 1438 I gang Nej 10,7 10,7 
Skagen, Bunken 1424 I gang Nej 38,4 38,4 
Brønderslev 1433 I gang Nej 72,3 18,7 
Thisted-
Hanstholm 

1455 I gang Nej 126,4 88,1 

Bagterp 1426 I gang Nej 21,6 21,6 
Pandrup 1434 I gang Nej 51,4 15,9 
Solbjerg 1444 I gang Nej 29,3 16,3 
Brovst 1451 I gang Nej 10,2 4,5 
Tolne  Afsluttet Ja 23,4 23,4 
Sæby Syd  Afsluttet Ja 1,7 1,7 
Gærum 1425 I gang Nej 46,0 46,0 
Dronninglund 1441 I gang Nej 43,3 17,6 
Tingskov/Brovst 1451 I gang Nej 52,6 8,7 
Løkken-Vrå 1447 Ikke begyndt Nej 26,9 26,2 
Nørre Vorupør 1461 Ikke begyndt Nej 31,7 1,1 
Tårs 1446 Ikke begyndt Nej 54,6 54,6 
Skørping 1452 I gang Nej 16,7 4,6 
Hammer Bakker  Afsluttet Ja 26,4 5,3 

Total - - - 852,7 548,8 
 
Tabel 2.1.8. Status for kortlægning og indsatsområder for grundvandsbeskyttelse i Hovedvandop-
land Nordlige Kattegat og Skagerrak.  Områder, hvor kortlægningen er afsluttet har ikke noget id 
nr. 
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2.2 Påvirkninger 
 
Vandplanens indsatsprogram fastlægger retningslinjer for den ind-
sats, som skal gennemføres inden udgangen af 2015. For at opgøre 
behovet for indsats beskrives først påvirkningen af de enkelte vand-
områder. Påvirkningen beskrives dels som den nuværende påvirkning 
(2001-2005), dels som den fremskrevne påvirkning i år 2015, når 
man inddrager effekten af planlagte ændrede aktiviteter, herunder 
effekten af allerede besluttede tiltag til reduktion af påvirkningen 
(baseline 2015). Sådanne aktiviteter/tiltag kan f.eks. være Vand-
miljøplan III, Miljømilliard-projekter, kommunale spildevandsplaner, 
indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, ændret landbrugsaktivitet 
mv.  
 
Vandområderne påvirkes på forskellig vis af menneskets aktiviteter, 
dels ved tilførsel af forurenende stoffer, dels ved forskellige former 
for fysiske forstyrrelser (se tabel 2.2.1). De forurenende stoffer kan 
tilføres med vand eller fra luften. 
 

 

 
 

Forurenende stoffer   
efter vandrammedirektivets definition 

"Forurenende stof": Ethvert stof, der kan forårsage forurening, 
  jf. f.eks. VRD bilag VIII. 

Antal stoffer  
 
STOFGRUPPERINGER:

Forurenende stoffer med miljøfarlige egenskaber: stoffer eller grupper af stoffer, som 
er toksiske, persistente og bioakkumulerbare, og andre stoffer eller grupper af stoffer, 
som giver anledning til en tilsvarende bekymring, jf. bekendtgørelse om miljøkvali-
tetskrav bilag 1. 

Stoffer der bidrager til eutrofiering, stoffer der har indflydelse på 
iltbalancen og opslæmmede stoffer. 

"Prioriterede farlige stoffer": stoffer, som er identificeret i over-
ensstemmelse med VRD, artikel 16, stk. 3., 

http://lgmiljoe.lovportaler.dk/?hashparam=p16&schultzlink=dir20000060#p16
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De mest betydende forurenende stoffer i Hovedvandopland Nordlige 
Kattegat og Skagerrak er næringsstoffer (kvælstof og fosfor), ilt-
forbrugende organiske stoffer og miljøfarlige forurenende stoffer (pe-
sticider og andre miljøfarlige forurenende stoffer). Forureningen kan 
komme både fra diffuse kilder som eksempelvis udvaskning af næ-
ringsstoffer fra landbrugsarealer og fra punktkilder som spildevand 
fra industri, luftafkast fra industri og landbrug (stalde og gyllebehol-
dere), samt udsivning fra gamle lossepladser og forurenede grunde. 
 
Dette kapitel giver en oversigt over de vigtigste påvirkninger af vand-
områderne i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak frem-
kaldt af menneskelig aktivitet.  
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Påvirkninger af vandområder 

Områdetype Forurenende stoffer Fysiske påvirkninger m.v. 

 Vandløb 
 

 Organiske og iltforbrugende stoffer fra især spil-
devand, dambrug og industrier  

 Sediment udledning fra bl.a. regnvandssystemer 
og dræn 

 Miljøfarlige forurenende stoffer fra:   
 Spildevandsudledning 
 Dambrug 
 Jordbrug (inkl. gartneri) 
 Skovbrug 
 Forurenede grunde  
 Vaskepladser for sprøjtegift håndtering 

 Patogene bakterier og virus fra især spildevand 

 Forsurende stoffer og okker 

 Alger fra forurenede søer (nedbrydning medfører 
iltsvind) 

 Reguleringer og rørlægning af vandløb, samt 
vandløbsvedligeholdelse og dræning af ådale  
 Aktiviteter primært foranlediget af ønsket om 

at have landbrugsarealer i omdrift i ådalene 

 Opstemninger og andre spærringer af vandløb 
som hindrer fri faunapassage 
 Bl.a. til vandkraft, samt tidligere tiders behov 

for engvanding, ved dambrug, veje og i forbin-
delse med opdyrkning 

 Vandindvinding   

 Inddigning og fiksering af vandløb  
 For at forhindre oversvømmelse af landbrugs-

arealer i ådale, byområder mv. 

 Sejlads og fiskeri 

Søer 
 

 Næringsstoffer fra især jordbrug og visse steder 
spredt bebyggelse 

 Miljøfarlige forurenende stoffer fra: 
 Som for vandløb 

 Patogene bakterier og virus fra især spildevand 

 Intern påvirkning fra ophobet fosfor i søbund fra 
især tidligere spv.udl.   

 Landvinding af lavvandede arealer til landbrugs-
formål 

 Fiskeri 

 Vandindvinding  

 Udsætning af ikke hjemmehørende arter 

Kystvande 
 

 Næringsstoffer fra især jordbrug og spildevand  

 Miljøfarlige forurenende stoffer fra: 
 Som for vandløb plus skibsfart, havbrug etc.  

 Intern påvirkning fra ophobet fosfor i 
kystvandenes sediment 

 Patogene bakterier og virus 

 Forurenende stoffer fra havbrug 

 Termisk påvirkning fra kølevandudledning  

 Sejlads, fiskeri og muslingeskrab 

 Råstofindvinding (sand, ral mv.) 

 Udgravning/vedligeholdelse af sejlrender og havne

 Klapning af opgravet materiale 

 Landvinding og inddæmning til landbrugsformål, 
højvandssluser 

 Havneanlæg, værfter og andre tekniske anlæg 

 Kystfodring 
Grundvands-
forekomster 

 Nitrat udvaskning fra landbrugsarealer 

 Mobilisering/opkoncentrering af naturlige fore-
kommende stoffer (klorid, mangan m.v.) som føl-
ge af indvinding af grundvand 

 Miljøfarlige forurenende stoffer fra:   
 Dyrkede arealer (jordbrug, gartneri,, skov-

brug) nedsivningsanlæg,by, veje mm. 
 Forurenede grunde  
 Vaskepladser for sprøjtegift håndtering 

 Kvantitativ påvirkning fra:  
 Vandindvinding til drikkevand, industri og van-

ding 
 Indvinding af råstoffer og dræning 
 Ændret grundvandsdannelse som følge af an-

læggelse af by, veje mv. 
 

Natur-arealer:  
 enge,  
 moser  

 Næringsstoffer fra især landbrug 
 Miljøfarlige forurenende stoffer 

 Vandindvinding 
 Dræning  
 Landvinding  

 
Tabel 2.2.1. Påvirkninger af vandområder i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
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2.2.1 Spildevand fra husholdninger, dambrug og industri 
 
Spildevandspåvirkninger af vandområderne sker primært fra rensean-
læg, regnbetingede udløb fra separat- og fælleskloakerede oplande, 
samt fra den spredte bebyggelse, dambrug og virksomheder. Se 
kortbilag 7 for beliggenheden af renseanlæg, regnbetingede udløb, 
idustri og dambrug inden for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak. 
  
Påvirkningen af vandområderne relaterer sig primært til spildevan-
dets indhold af iltforbrugende organisk stof (BI5), kvælstof, fosfor, 
miljøfarlige forurenende stoffer samt sygdomsfremkaldende bakterier 
og vira. Dertil kommer den fysiske påvirkning af især vandløb dels fra 
kortvarige men intense regnbetingede udløb og dels fra en reduceret 
vandmængde på grund af vandindvinding til dambrugsdrift. Yderlige-
re medfører opstemning ved dambrug en fysisk påvirkning af vandlø-
bene. 
 
Spildevand udledes i dag typisk efter forudgående rensning til over-
fladevande eller nedsives til undergrunden via et nedsivningsanlæg. 
Siden sidst i 1980’erne er den samlede spildevandsudledning af BI5, 
kvælstof og fosfor inden for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak faldet markant. Faldet er især et udtryk for en forbedret 
spildevands-rensning på renseanlæggene, hvor alle større anlæg i 
dag er udbygget med kvælstof- og fosforfjernelse. 
 
Aktuelt er virksomhederne og indpumpningsanlæg de største punkt-
kilder til udledning af iltforbrugende organisk stof (BI5), mens rense-
anlæggene og virksomhederne er de største punktkilder til kvælstof. 
Hvad angår fosfor er det igen renseanlæggene som er den største 
punktkilde, jf. figur 2.2.1 og tabel 2.2.2.  



Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

 
 
 
 
 

 
78

 

 
BI5 Kvælstof Fosfor 

33%

3%

9%

39%

6%

10%

 

 

Figur 2.2.1. Fordelingen af udledningen af spildevand (2005) på renseanlæg, 
spredt bebyggelse, regnbetingede udløb, dambrug, indpumpningsanlæg og 
virksomheder inden for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
 
 
Den samlede udledning i år 2005 samt i år 2015 (baseline 2015) for-
delt på renseanlæg, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, dam-
brug og industri er anført i tabel 2.2.2. 
 
De foreliggende planlagte tiltag i spildevandsplanerne for renseanlæg 
og samt de regionplanplanlagte tiltag overfor enkeltliggende ejen-
domme betyder en reduktion i udledningen fra punktkilder frem til 
2015 på i størrelsesordenen 10 tons kvælstof pr. år, 2,1 tons fosfor 
pr. år og 27 tons BI5 pr. år. 
 
Udledningen fra ferskvandsdambrugene i Hovedopland Nordlige Kat-
tegat og Skagerrak er siden begyndelsen af 1990’erne forblevet 
uændret, og der forventes en begrænset reduktion af udledningen 
frem til 2015 på grund af lukning af et dambrug.  
 
Renseanlæggene i Hovedopland Nordlige Kattegat og Skagerrak dri-
ves generelt meget effektivt. Der er derfor alene tale om en meget 
lille reduktion, som følge af at mindre anlæg vil blive nedlagt, og spil-
devandet afskåret til større og mere udbyggede renseanlæg. Disse 
tiltag har dog ikke betydning i forhold til den samlede udledning fra 
renseanlæggene i hovedvandoplandet.   
 
Gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning i det åbne 
land af de i Regionplan 2005 udpegede områder forudsættes gen-
nemført inden udgangen af 2012. Indsatsen indregnes derfor i den 
fremtidige tilstand (Baseline 2015).  
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På virksomhedsområdet er der ikke kendskab til konkrete tiltag, som 
vil reducere stofudledningen til Hovedopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak. 
 

 
Punktkildebelastning af overfladevande 

Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 
 

BI5 
t/år 

Kvælstof 
t/år 

Fosfor 
t/år 

Type 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 

Renseanlæg 123 122 155 148 17 16 

Regnbetingede udløb 74 74 27 27 7 7 

Spredt bebyggelse 135 112 34 33 8 7 

Dambrug 40 36 12 10 0,8 0,7 

Indpumpningsanlæg 437 437 66 66 4,7 4,7 

Virksomheder 505 505 158 158 0,5 0,5 

Total 1.314 1.287 452 442 38,0 35,9 

 
Tabel 2.2.2. Punktkildebelastningen til overfladevande i Hovedvandopland 
Nordlige Kattegat og Skagerrak opgjort på nuværende belastning og base-
line 2015 belastning. 
 
 
Renseanlæg 
I Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak er der i alt 39 
kommunale renseanlæg større end 30 PE (Se kortbilag 7 og tabel 
2.2.3). Langt hovedparten af spildevandet renses på 6 store rensean-
læg der har en godkendt kapacitet på mellem 88.000 og 160.000 PE. 
Den godkendte kapacitet for alle renseanlæggene i hovedvandoplan-
det er næsten 800.000 PE, hvilket skyldes at mange fiskeindustrier, 
slagterier og mejerier leder deres spildevand til de kommunale rense-
anlæg. Udledningen af renset spildevand er afhængig af årets ned-
børsmængde og -intensitet.  
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Renseanlæg med udledning til vandområder 

i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 

Kommune Renseanlæg Vandområde Type Godkendt 
kapacitet 

(PE) 

Hanstholm Biologisk Skagerrak MBNDK 130.000 Thisted 
 
 Tåbel Skagerrak MBNDK 25.000 
Jammerbugt Tranum Klit 

Camping 
vandløb med udløb til Ska-

gerrak M 200 

Try Karensborg Bæk BS 228 

Aså Grøft til Kattegat MBNDK 9.450 

Ravnstrup Tilløb til Lyngdrup Bæk BS 68 

Rørholt Karensborg bæk BS 121 

Østerled Gammelsbæk BS 43 

Brønderslev  
 
 

Gerå  Ger Å BS 197 

Frederikshavn Kattegat MBNDK 92.383 

Ålbæk Kattegat MBNDK 4.640 

Hørbylund Sæby Å BS 20 

Brønden Tøsbæk  MB 570 

Voerså Voer Å MB 3.880 

Karup Karup Bæk BS 39 

Sæby Kattegat MBNDK 96.935 

Søholt Sæby Å M 45 

Frederikshavn 

Skagen Kattegat MBNDK 160.000 

Sdr. Bindslev Vangen Bæk M 100 

Sønderskov Uggerby Å BS 131 

Sindal Uggerby Å MBNDK 8.503 

Astrup Bidekær Bæk MBL 695 

Vogn Tilløb til Vien Bæk MBK 804 

Hirtshals Skagerrak MBNDK 117.000 

Hjørring Hæstrup Møllebæk MBNDKL 88.888 

Mygdal Skeen Møllebæk MB 177 

Morild Trandholm Bæk BS 88 

Sæsing Sæsing Bæk MB 221 

Vennebjerg Villerup Bæk BS 137 

Liver Mølle kro Liver  M 40 

Hjørring 

Nr. Lyngby Skagerrak MBNDK 25.131 

Vesterø Kattegat MB 2.680 Læsø 

Østerbyhavn Kattegat M 1.180 

Egense Vejlbækken RZ 260 Aalborg 

Dokkedal Strebækken BS 280 
Rebild Bælum Bælum Bæk MBL 2.227 
Signaturforklaring: 

M: Mekanisk D: Denitrifikation F: Filter 

B: Biologisk K: Kemisk fældning L: Lagune 

N: Nitrifikation BS: Biologisk sandfilter RZ: Rodzoneanlæg 

 
Tabel 2.2.3. Oversigt over kommunale renseanlæg større end 30 PE der findes ved baseline 2015 i Hoved-
vandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. Anlæggene har alle udledning til vandområder i hovedvandoplan-
det. 
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Regnbetingede udløb 
I Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak er der registreret 
ca. 800 regnbetingede udløb (kortbilag 7). Udløbene fordeler sig med 
ca. 175 udløb fra fælleskloakerede oplande og ca. 625 udløb fra sepa-
ratkloakerede oplande. Udledningen varierer fra år til år afhængig af 
nedbøren.  
 
Udledninger fra separatkloakerede områder er nedbør, der hurtigt 
strømmer af befæstede arealer, som f.eks. veje, fortove og parke-
ringsarealer. Udledningerne indeholder forurenende stoffer som fos-
for, kvælstof og organisk stof. Overfladevandet indeholder desuden et 
varierende indhold af miljøfarlige forurenende stoffer, primært 
PAH´er og en række tungmetaller. Koncentrationen af miljøfarlige 
forurenende stoffer afhænger af trafikintensiteten og den øvrige an-
vendelse af de befæstede arealer. Derudover er der især i vandløbene 
en kraftig fysisk belastning fra de separate regnbetingede udløb i for-
bindelse med de kortvarige, men ofte meget intense udledninger af 
regnvand, som på kort tid kan forøge vandafstrømningen ganske be-
tydeligt i områder med store befæstede arealer. Denne kortvarige 
forøgelse af vandafstrømningen kan medføre oversvømmelse af ned-
strøms liggende vandområder eller erosion i vandløbene. 
 
Udledninger fra fælleskloakerede områder er overløb fra spildevands-
systemer under kraftig regn, hvor kloaksystemet ikke er konstrueret 
til at aflede alt regnvand og spildevand. Der sker således overløb/ ud-
løb fra overløbsbygværker/bassiner til nærliggende vandområder. Det 
aflastede vand, der er en blanding af spildevand og regnvand inde-
holder forurenende stoffer som organisk stof, fosfor, kvælstof, am-
moniak, bakterier og vira samt en række miljøskadelige stoffer.   
 
 
Spredte bebyggelser 
Ca. 34.000 ejendomme er beliggende i det åbne land i Hovedvandop-
land Nordlige Kattegat og Skagerrak. Ca. halvdelen af disse ejen-
domme udgøres af kolonihaver og sommerhuse, som oftest ikke ud-
leder spildevand, da de i overvejende grad nedsiver deres spildevand. 
I Regionplan 2005 er der udpeget områder, for hvilke der skal gen-
nemføres en særlig indsats overfor ejendomme i det åbne land. Som 
følge heraf er der i de kommunale spildevandsplaner truffet afgørelse 
om at gennemføre forbedret spildevandsrensning på ca. 660 ejen-
domme i det åbne land beliggende indenfor disse indsatsområder.  
 
 
Fiskeopdræt – ferskvandsdambrug 
I hovedvandoplandet findes flere ferskvandsdambrug, der udnytter 
vand fra vandløb eller grundvand og afleder til vandløb. De enkelte 
brug ses i tabel 2.2.4 og af kortbilag 7. Inden udledning renses van-
det ved bundfældning eller sigter. I enkelte tilfælde er rensningen 
udbygget med biofiltre.  
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Ferskvandsdambrugene kan være en betydende punktkilde i de en-
kelte vandløb, men udledningen af næringssalte fra ferskvandsdam-
brug i hovedvandoplandet udgør kun få procent af den samlede ud-
ledning fra punktkilder.  
 
Der vil i forbindelse med behandling og forebyggelse af sygdomme i 
fiskene være en risiko for spredning af hjælpestoffer og medicin, som 
eksempelvis antibiotika til det omgivende vandmiljø. 
 
Ved nogle af dambrugene er der konstateret brud på kontinuiteten i 
vandløbene, enten fordi der ikke er etableret fysisk passage i vandlø-
bet eller fordi der indtages vand i et omfang, der medfører brud på 
kontinuiteten. Der henvises til afsnit 2.2.6 i fht. brud på kontinuitet i 
vandløb. 
  

Ferskvandsdambrug med udledning til vandområder i 
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 

Kommune Navn Vandom-
råde 

Organisk 
stof 

Totalt 
kvæl-
stof 

Total 
fosfor 

Jammerbugt Hjortdal Slette Å 3.374 1.274 126 

Hjørring Mosbjerg Uggerby Å 25.517 7.497 470 

Studsbjerg Elling Å 7.222 2.075 179 

Skærum Elling Å 3.562 882 71 

Nordjysk* Sæby Å 0 0 0 

Frederiks-
havn 
 

Ørnedalens* Sæby Å 0 0 0 

 
Tabel 2.2.4. Oversigt over fiskeopdræt-ferskvandsdambrug i Hovedvandop-
land Nordlige Kattegat og Skagerrak med angivelse af beregnet udledt 
mængde i kg/år ved status år 2005. 
* ej i drift  

 
 
Indpumpningsanlæg 
I hovedvandoplandet findes 1 indpumpningsanlæg RDS Aquaculture 
A/S, som ligger i Hanstholm. 
 
På årsplan bidrager indpumpningsanlægget kun med en mindre del af 
den samlede næringsstofbelastning til kystvandene.  I sommerperio-
den hvor næringsstofbelastningen fra land er lav, og mængden af 
planktonalger i vandet er begrænset af de tilførte næringsstofmæng-
der, kan indpumpningsanlæggets udledning af kvælstof og fosfor dog 
lokalt udgøre et væsentligt bidrag til fortsat vækst af planktonalger i 
vandet.  
Der vil i forbindelse med medicinering af fiskene være en risiko for 
spredning af eksempelvis antibiotika til det omgivende vandmiljø. 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Redegørelse  

 
 
 
 
 

 
83

I forbindelse med indpumpningsanlæg foreligger der en mulighed for 
at behandle/rense udløbsvandet og således begrænse de eventuelle 
effekter i kystvandsmiljøet. 
 
 
Virksomheder 
10 virksomheder med direkte udledning af spildevand indeholdende 
kvælstof, fosfor, organisk stof og/eller miljøfarlige forurenende stoffer 
er beliggende indenfor hovedvandopland Nordlige Kattegat og Ska-
gerrak (se tabel 2.2.5. og kortbilag 7) Fiskeindustrierne udleder især 
organisk stof og kvælstof, mens værfterne udleder vaskevand, der 
især indeholder miljøfarlige stoffer. 
 

 
Virksomheder med udledning til vandområder i 

Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 
 

Kommune Virksomhed Type spildevand Vandområde 

Fiskernes Fiskein-
dustri A.m.b.a. 

NPO Kattegat 

A/S Sæby Fiskein-
dustri 

NPO Kattegat 

Karstensens Skibs-
værft A/S, Malerhal 

MFS, irgarol, diuron, sea 
Nine, bly, kobber, zink, sum 
af organotinforbindelser, 
dichlorfluanid, zineb og 
zinkpyrithion  

Kattegat 

Karstensens Skibs-
værft A/S, Hoved-
værft 

MFS, bly, kobber, zink, 
sum af organotinforbindel-
ser, irgarol, diuron, sea Ni-
ne, dichlorfluanid, zineb og 
zinkpyrithion 

Kattegat 

Frederikshavn 
 

Launis Fiskekon-
serves A/S - Niel-
sen Fiskeeksp. A/S 

NPO Kattegat 

Sindal Lufthavn I/S N Bjørnbækken 

Nordsøcenteret NPO, medicin og hjælpe-
stoffer, saltvand 

Emmersbæk 

Wartsila MFS, bly, kobber, zink, 
sum af organotinforbindel-
ser, irgarol, diuron, sea Ni-
ne, dichlorfluanid, zineb og 
zinkpyrithion 

Skagerrak 

Hjørring 

Vestkajens Maskin-
værksted A/S 

MFS, bly, kobber, zink, 
sum af organotinforbindel-
ser, irgarol, diuron, sea Ni-
ne, dichlorfluanid, zineb og 
zinkpyrithion 

Skagerrak 

Thisted Hanstholm Fiske-
melsfabrik A/S 

NPO Skagerrak 

NPO: Kvælstof, Fosfor og Organisk stof 
MFS: Miljøfarlige stoffer 
 
 
Tabel 2.2.5. Oversigt over virksomheder fordelt på kommuner i Hovedop-
land Nordlige Kattegat og Skagerrak. Status 2005. 
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Miljøfarlige forurenende stoffer 
Fra det danske nationale overvågningsprogram, specialundersøgelser, 
myndighedstilsyn m.v. findes viden om påvirkningen for en del miljø-
farlige forurenende stoffer. Der er dog kun målt direkte på et be-
grænset antal lokaliteter, så viden om den enkelte lokale påvirkning 
vil ofte være begrænset. Med den nuværende viden kan der dog pe-
ges på et mindre antal stoffer, hvor der er særlig sandsynlighed for at 
udledninger giver anledning til overskridelse af miljøkvalitetskrav i et 
vandområde. Disse stoffer fremgår af tabel 2.2.6 og kommenteres i 
de følgende afsnit. Om der lokalt er en overskridelse af et miljøkvali-
tetskrav afhænger af mængden af stoffet, fortyndingsforholdene og 
eventuel omsætning af stoffet. For det enkelte vandområde er det så-
ledes vigtigt at vurdere den samlede belastning fra alle kilder. 

 
Miljøfarlige forurenende stoffer med angivelse af kildetype. 

Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 

Påvirkningstype Forurenende stoffer 

Renseanlæg Bly, DEHP, kviksølv, nikkel, nonylphenol, Barium, 
Bisphenol A, DBP, kobber, krom, LAS, PFAS, triphe-
nylphosphat, vanadium, zink 

Spredt bebyggelse Bly, DEHP, kviksølv, nikkel, nonylphenol, PAH, Bari-
um, Bisphenol A, DBP, kobber, krom, LAS, triphe-
nylphosphat, vanadium, zink, 17β-østradiol 

Regnbetingede udløb Bly, cadmium, DEHP, nonylphenol, PAH, Barium, 
Bisphenol A, DBP, kobber, krom, LAS, triphe-
nylphosphat, vanadium, zink, 17β-østradiol* 

Virksomheder Afhænger af produktionen 

Fiskeopdræt Hjælpestoffer og medicin  

Klapning Bly, cadmium, kviksølv, nikkel, PAH, TBT, arsen, 
kobber, krom, PCB, zink 

Landbrug Cadmium, nikkel, nonylphenol, DEHP, PAH, Pestici-
der (Glyphosat, AMPA, BAM etc.) 

Atmosfærisk deposition Bly, cadmium, kviksølv, nikkel, PAH, Arsen, kobber, 
krom, zink 

Skibsfart Nikkel, TBT, PAH, Arsen, dioxin, kobber, krom, selen 

Andre typer Afhænger af typen. 

Tabel 2.2.6. Stoffer der med særlig sandsynlighed kan være problemati-
ske i forbindelse med forskellige kildetyper. Prioriterede stoffer og andre 
stoffer med miljøkvalitetskrav på fællesskabniveau er understreget. Se i 
øvrigt nærmere bemærkninger i teksten.  
*) Gælder kun opspædet spildevand og ikke udledning fra separat kloakerede om-
råder. 
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Resultater fra bl.a. det nationale overvågningsprogram viser, at ud-
ledning fra normalt belastede renseanlæg udbygget med både kvæl-
stof og fosforfjernelse ved en god fortynding i vandområdet normalt 
ikke vil give anledning til overskridelser af miljøkvalitetskravene. Om-
vendt peger undersøgelser på, at lavt udbyggede anlæg med ringe 
fortynding af udledningen med særlig sandsynlighed giver overskri-
delser af de i tabel 2.2.6 nævnte stoffer, (Århus Amt, 2001). 
 
Udledning af opspædet urenset spildevand fra overløbsbygværker kan 
tilsvarende give overskridelser afhængigt af mængden og fortyn-
dingsforholdet.  
 
Udledning fra spredt bebyggelse er sammenlignelig med udledningen 
fra tilsvarende lavt udbyggede renseanlæg. Som eksempel på forskel-
lene viser målinger, at 17β-østradiol omsættes ved biologisk rens-
ning, men ikke ved mekanisk rensning. 
 
En række af stofferne nævnt i tabel 2.2.6 for udledning fra regbetin-
gede udløb i separat kloakerede områder har sammenhæng med om-
fanget af trafikbelastning på og ved det pågældende overfladeareal. 
 
Afhængig af aktiviteten kan virksomheder give anledning til atypisk 
belastning, sammenlignet med sammensætningen af normalt hus-
spildevand. Det kan få betydning ved tilledning til et renseanlæg eller 
ved egen direkte udledning til et vandområde.  
 
Ud over de i tabel 2.2.6 nævnte typer af påvirkninger findes også an-
dre typer af punktvise påvirkninger, eksempelvis fra afværgepump-
ninger, udsivning fra andre typer depoter eller oplag af materiale in-
deholdende miljøfarlige forurenende stoffer, udsivning eller grund-
vandssænkning fra områder kortlagt med forurenet jord, vaskeplad-
ser for maskiner i det åbne land med videre. 
 
For efterfølgende at kunne målrette indsatsen for de konkrete vand-
områder i vandplanens indsatsprogram skal information om udlednin-
ger og tilførsler af miljøfarlige forurenende stoffer indgå i vurderingen 
af behov for indsats for vandområdet jf. afsnit 2.4. 
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2.2.2 Landbrug og andet jordbrug 
 
Landbrugsdriften påvirker naturen og vandmiljøet på flere måder. 
Markdriften giver anledning til tab af bl.a. kvælstof og fosfor. Fra 
stalde og gødningsopbevaringsanlæg sker der tab af ammoniak-
kvælstof til luften, hvoraf en del afsættes på lokale vand- og natur-
områder og en del fjerntransporteres og afsættes længere borte uden 
for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. Naboer til 
landbrugsbedrifter kan påvirkes af lugtemission fra staldanlæg og 
husdyrgødningen. Endvidere kan anvendelsen og håndteringen af 
sprøjtegifte give anledning til miljøproblemer, ligesom medicinrester, 
patogene bakterier og vira som spredes med husdyrgødningen kan 
være et miljøproblem.  
 
Landvinding af tidligere tiders vådområder (enge og moser i bl.a. 
ådale, lavvandede søer og fjorde ), dræning, vandløbsreguleringer og 
løbende vandløbsvedligeholdelse har gennem tiderne skullet sikre 
landbrugets behov for dyrkningsarealer. Disse aktiviteter indebærer 
imidlertid en forøget fysisk påvirkning af vandområderne (især vand-
løb og naturarealer) og et forøget tab af næringsstoffer til søer og 
kystvande som følge af en formindsket naturlig omsætning af næ-
ringsstoffer, der udvaskes fra markerne. Jo større dræning og afvan-
dingsaktivitet, jo mindre naturlig omsætning i jorden (selvrensnings-
evne) af næringsstoffer der udvaskes rodzonen, og dermed større 
næringsstofudledning til overfladevandene. 
 
Den altovervejende kilde til nitratindholdet i grundvandet er udvask-
ningen fra landbrugsarealer, hvor en høj tildeling af handels- og hus-
dyrgødning medfører udvaskning af nitrat fra rodzonen. 
 
 
Landvinding, regulering og vedligeholdelse af vandløb 
En stor del af både de mindre og større vandløb i hovedvandoplandet 
er reguleret primært for at sikre behovet for dyrkningsarealer. Såle-
des er ca. 2 % af de målsatte vandløb rørlagt. Af de resterende åbne 
målsatte vandløb vurderes ca. 40 % at være reguleret i form af ud-
retning, uddybning m.v. Vandløbene blev for årtier tilbage vedlige-
holdt alene for at sikre vandføringsevnen uden hensyntagen til de 
miljømæssige krav. Siden vedtagelsen af vandløbsloven i 1982 er 
vedligeholdelsen udført ved en afvejning af miljøhensyn og jordbru-
gets afvandingsinteresser. Vedligeholdelsen betyder dog stadig, at 
der i mange vandløb skabes ustabile forhold til skade for dyre- og 
plantelivet og for omsætningen af næringsstoffer. 
 
Landvinding og dræning af tidligere tiders vådområder har desuden 
betydet, at en meget stor del af de større enge og moser er forsvun-
det i løbet af de sidste 100 år.  
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Okker 
Gennemførte dræninger på de vandløbsnære arealer har medført en 
omfattende okkerforurening i Vest- og Sydvestjylland. Okkerforure-
ning består af udvaskning af opløst jern fra pyritholdige arealer. Selv 
ved lave koncentrationer er opløst jern giftig for fisk og vandlevende 
insekter. Der er i hovedvandoplandet til Nordlige Kattegat og Skager-
rak 94 km vandløb, der i større eller mindre grad er forurenet af ok-
ker. De okkerbelastede vandløb udgør 5 % af alle vandløb. Okkerfor-
ureningen er den væsentligste årsag til manglende målopfyldelse på 
de vandløbsstrækninger hvor okkerbelastningen er middel til kraftig.  
 
 
Næringsstoffer  
Landbrugsaktiviteter er den dominerende kvælstof-påvirkningskilde til 
natur- og vandmiljø, både når man taler om vandbårne tilførsler og 
luftbårne tilførsler. Således bidrager landbruget til ca. 72 % af ho-
vedvandoplandets samlede vandbårne kvælstoftilførsel til overflade-
vande (2001-2005), og halvdelen eller mere af den luftbårne afsæt-
ning af kvælstof på vand- og naturområder stammer fra landbrugsak-
tiviteter.  
 
Hvad angår fosforpåvirkningen af vandområderne, bidrager land-
brugsaktiviteter med ca. 55 % af den samlede vandbårne fosfortilfør-
sel til vandområderne (gennemsnit for hovedvandoplandet 2001-
2005).  
 
De gennemførte vandmiljøplaner mv. har reduceret landbrugets på-
virkning af naturen og vandmiljøet. Således viser vandmiljø-
overvågningen, at den diffuse kvælstofafstrømning (primært fra 
landbruget) i vandløbene i hovedvandoplandet er reduceret med 20-
30 % (2005) i forhold til perioden før vedtagelsen af Vandmiljøplan I i 
midten af 1980’erne (figur 2.2.3). Hvad angår fosfor sker der i dag en 
overskudstilførsel til markerne, fordi der tilføres mere fosfor med 
gødningen end der fraføres med afgrøderne. Overskudstilførslen til 
markerne var i 2005 på gennemsnitligt ca. 5 kg P/ha dyrket areal. En 
fortsat overskudstilførsel til markerne vil på sigt betyde et forøget tab 
af fosfor til vandmiljøet.  
 
I perioden frem til 2015 forventes Vandmiljøplan III, Regeringens 
energiaftale, øget anvendelse af biogas og anden strukturudvikling i 
landbruget, samt ”Miljømilliard-projekter” at bidrage til yderligere re-
duktion i kvælstofafstrømningen fra landbrugsarealer på ca. 4 % og 
overskudstilførslen af fosfor til markerne forventes halveret. 
 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
Påvirkninger med miljøfarlige forurenende stoffer fra landbrugsdrift 
og anden jordbrugsdrift kan potentielt forekomme fra en række for-
skellige aktiviteter primært gødskning og udbringning af pesticider 
(tabel 2.2.7). 
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Der kan f.eks. være pesticider som utilsigtet tilføres vandløb og 
grundvandsmagasiner fra diffuse kilder i forbindelse med udbring-
ning, eller ved tab fra rengøring af sprøjteredskaber. Endvidere kan 
der ske utilsigtet udledning af miljøfarlige forurenende stoffer fra 
væksthusgartnerier og frugtplantager. Transportvejene for pesticid-
påvirkning omfatter vinddrift af aerosoler, overfladisk afstrømning 
under kraftige nedbørshændelser samt udvaskning til dræn og det 
dybere grundvand. Overvågningen af vandområderne viser, at der er 
en tendens til, at de mest solgte pesticider findes hyppigst.  
 
Medicinrester og andre miljøfarlige forurenende stoffer kan sammen 
med bakterier og vira findes i gylle og dermed potentielt tabes til 
vandområderne i forbindelse med udbringning på markerne. Også 
slam fra renseanlæg til jordbrugsformål kan potentielt udgøre en risi-
ko for tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til vandområderne. 
Tabel 2.2.6 opsummerer hvilke stoffer, der kan være særlig proble-
matiske i forhold til udledninger fra forskellige kilder, herunder land-
brug. 
 

Aktiviteter i jordbrugserhvervene der potentielt giver 
risiko for tab af miljøfarlige stoffer til vandområder 

 
Eksempler 

 
 Vask og rengøring af sprøjteredskaber 

– risiko for udvaskning 
 

 Udbringning spildevandsslam med rester af miljøfarlige stoffer fra 
husholdninger og industri 
– risiko for udvaskning  
 

 Udbringning af husdyrgødning med potentielt indhold af medicinre-
ster, tungmetaller, nonylphenoler mv. samt patogene bakterier og 
vira 
– risiko for udvaskning 
 

 Sprøjtning af afgrøder/marker  
– risiko for udvaskning og vindafdrift  

 
 
Tabel 2.2.7. Eksempler på jordbrugsaktiviteter med risiko for tab af miljø-
farlige forurenende stoffer til vandområderne. 
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2.2.3 Deposition fra luften 
 
Næringsstoffer 
Luftbårne påvirkninger (deposition) af vandområderne med kvælstof 
stammer alt overvejende fra menneskeskabte aktiviteter, hvoraf ud-
ledningen (luftemissionen) af ammoniakkvælstof fra landbrugs-
aktiviteter udgør halvdelen af tilførslen til vandområderne og udled-
ningen fra kraftværker, husholdninger og trafik udgør den anden 
halvdel. Luftbårne tilførsler af fosfor stammer fra både menneske-
skabte og naturlige kilder. 
 
Luftbårne forureninger tilføres enten med nedbøren (våddeposition) 
eller ved luftens passage hen over vandfladen (tørdeposition). De ud-
ledte luftforureninger (luftemissioner) fra bl.a. industri, kraftværker, 
husholdninger, trafik og landbrug vil sidenhen afsættes på jorden el-
ler en vandflade. Nogle luftemissioner vil afsættes lokalt tæt på foru-
reningskilden 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. kraftvær-
ker og trafik er et eksempel på en luftemission, der i større omfang 
fjerntransporteres.  
 
Når man ønsker begrænsning af påvirkningen fra luften af vand- og 
naturområder inden for hovedvandoplandet, forudsættes således ind-
sats både lokalt, nationalt og måske også internationalt.   
 
Visse luftbårne forureningskomponenter (særligt svovldioxid, kvæl-
stofoxider og ammoniakkvælstof) har en forsurende effekt på natur- 
og vandmiljø i områder, hvor jordbunden er særlig følsom (jorden har 
en lav bufferkapacitet). Dette er kun i mindre omfang et problem i 
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak, hvor jordbundens 
bufferkapacitet generelt er god, men derimod et langt større problem, 
når disse forureningskomponenter fjerntransporteres og afsættes 
f.eks. i nabolandet Sverige, hvor jordbunden i mange områder har en 
lav bufferkapacitet. 
 
Den luftbårne tilførsel af næringsstoffer på vandflader er generelt 
mindre end tilførslen på landflader. Der har ikke været teknisk grund-
lag for at kunne indregne effekten af forventede fremtidige reduktio-
ner i luftbårne næringsstofpåvirkninger. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
Det vides ikke, hvor stort en del af de miljøfarlige forurenende stof-
fer, der udledes til atmosfæren fra kraftvarmeværker, andre virk-
somheder, opvarmning samt trafik i hovedvandoplandet der afsættes 
til det Nordlige Kattegat og Skagerrak. Det har derfor ikke kunnet 
vurderes om enkelte kilder via deposition fra luften påvirker vandom-
rådet i en grad, så det har betydning for opfyldelsen af målsætningen 
for vandområdet i relation til miljøfarlige stoffer. Den luftbårne foru-
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rening kan desuden spredes over store afstande. For baggrundsom-
råder i Danmark ses typisk høj luftforurening ved transport af luft til 
Danmark fra Mellemeuropa, hvor emissionerne af luftforurening er 
høj. Sammenlignes depositionerne af tungmetaller til de indre danske 
farvande med værdier for landbaserede udledninger af tungmetaller 
til farvandene, kan det atmosfæriske bidrag være af samme størrel-
sesorden som disse og i nogle tilfælde større. Tabel 2.2.6 opsumme-
rer hvilke stoffer der kan være særlig problematiske i forhold til ud-
ledninger fra forskellige kilder, herunder atmosfærisk deposition. 
 
 
2.2.4 Samlede stofbelastninger 
 
Der skal i det følgende redegøres for den samlede påvirkning af 
vandområderne med kvælstof og fosfor fordelt på kilder. For miljøfar-
lige forurenende stoffer har der ikke været et tilstrækkeligt grundlag 
til, at belastningen kan opgøres på samme måde. 
 
 
Næringsstoffer 
Udviklingen frem til 2005 i den samlede afstrømning af kvælstof og 
fosfor til kystvandområder i hovedvandoplandet samt kildefordelingen 
er vist i figur 2.2.3. 
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Nordlige Kattegat og Skagerrak
Landbaseret tilførsel af kvælstof og fosfor

Nordlige Kattegat relativ ændring siden 1988 i tilførsel af kvælstof og fosfor

Skagerrak relativ ændring siden 1988 i tilførsel af kvælstof og fosfor

Kildeopsplitning N tilførsel, 2001-2005
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Figur 2.2.3. Den landbaserede afstrømning fra Hovedvandopland Nordlige 
Kattegat og Skagerrak vist som kildefordelingen i 2001-2005, samt den rela-
tive ændring siden 1988. Den relative ændring er vist for den del af Kattegat 
og Skagerrak som lå i Nordjyllands Amt. 
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Siden slutningen af 1980’erne er kvælstofafstrømningen reduceret 
med omkring 40-50 % og fosforafstrømningen med ca.60 %. For 
kvælstof skyldes dette en forbedret spildevandsrensning og et fald i 
udledningen fra landbrugsarealer som følge af vandmiljøindsatsen. 
For fosfor skyldes faldet, at spildevandet i dag renses langt bedre end 
tidligere. Frem til 2015 forventes der at ske en yderligere reduktion i 
belastningen af vandområderne med næringsstoffer som resultat af 
allerede iværksatte eller planlagte tiltag inden for Hovedvandopland 
Nordlige Kattegat og Skagerrak (tabel 2.2.8). Således forventes 
Vandmiljøplan III, Regeringens energiaftale, øget anvendelse af bio-
gas og anden strukturudvikling i landbruget, ”Miljømilliard-projekter”, 
samt kommunernes igangværende indsats på spildevandsområdet at 
bidrage til yderligere reduktion i kvælstofafstrømningen på ca. 4 % 
og en reduktion fosforafstrømningen på ca. 1 % (gennemsnit for hele 
hovedvandoplandet). Se også afsnit 2.5.1.  
 
For kvælstof udgør landbrugsbidraget 70 % af den samlede landbase-
rede tilførsel, mens baggrundsbidraget udgør i størrelsesordenen 18 
%. Resten af tilledningen kommer fra punktkilder, hvor udledning fra 
renseanlæg er den dominerende blandt disse.  
 
For fosfor udgør bidraget fra åbent land (landbrugs- og baggrundsbi-
drag samt bidrag fra spredt bebyggelse) 82 % af den samlede tilfør-
sel. Resten kommer fra punktkilder, hvor renseanlæg og regnbetin-
gede udløb er de dominerende. Kildeopsplitningen mellem bidraget 
fra landbrug, baggrund og spredt bebyggelse er for fosfor behæftet 
med betydelig usikkerhed, og det er derfor valgt her at præsentere 
disse poster samlet. 
 
Udover en vandbåret kvælstofbelastning er der også en luftbåret be-
lastning. Denne belastning bidrager i lukkede vandområder søer og 
fjorde kun til en mindre andel af kvælstofbelastningen (mindre end 
10 %). I de åbne kystvandområder udgør den atmosfæriske belast-
ning dog en betydeligt større andel af den samlede belastning. For 
Kattegat op imod halvdelen.  
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Stofbelastning 
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak 
  
 

Fosfor 
 

tons P 

Kvælstof 
 

tons N 

Stofafstrømning 2001-2005  164 3996 
 
Åbent land 2002-2005 (diffuse kilder) 
 

o Naturligt baggrundsbidrag 
o Landbrug 
o Spredt bebyggelse  

 

 
134 

 
 

 
3579 

 
717 
2829 
34 
 

 
Punktkilder 2001-2005 
 

o Renseanlæg 
o Regnvandsbetinget udløb 
o Industri  
o Dambrug 

 

 
30 

 
17 
7 
1 
6 

 
417 

 
154 
27 
158 
78 

Stofafstrømning Baseline 2015 163 3841 
   
Atmosfærisk deposition  - - 
 
Tabel 2.2.8. Den samlede årlige vandbårne stofafstrømning fra Hoved-
vandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak (belastningen af kystvandom-
råder). Den atmosfæriske deposition af kvælstof på farvandene er ikke an-
givet. 

 
 
Den arealspecifikke afstrømning af næringsstoffer (kg/ha opland) til 
de enkelte vandområder varierer meget fra vandområde til vandom-
råde. Disse forskelle er bl.a. bestemt af forskelle i landbrugs-
intensiteten, omfanget af spildevandsudledninger, ferskvandsaf-
strømningen og jordbundsforhold/geologi samt stofomsætning i de 
enkelte afstrømningsoplande. I henholdsvis figur 2.4.1  og figur 2.4.2 
vises den nuværende årlige vandbårne kvælstof og fosfor belastning 
af de enkelte søer og kystvande i hovedvandoplandet, sammenholdt 
med den fremskrevne forventede belastning i 2015 (baseline 2015). 
 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
En opgørelse af samlet belastning med miljøfarlige forurenende stof-
fer er udgangspunktet for at kunne vurdere om vandramme-
direktivets krav om en progressiv reduktion af forureningen med for-
urenende stoffer og ophør af udledninger og tilførsler af prioriterede 
farlige stoffer kan opfyldes. Videngrundlag til at kunne opgøre en 
samlet belastning er dog ikke tilstrækkeligt til at det kan ske i vand-
plan 2010-2015.  
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2.2.5 Kvantitative påvirkninger af vandet 
 
Vandets kredsløb påvirkes på en lang række måder. Når der indvin-
des vand til brug i husholdninger, landbrug, gartneri og industri, fjer-
nes der grund- og overfladevand fra bestemte forekomster (grund-
vandsmagasiner, søer eller vandløb). Det indvundne vand ledes tilba-
ge i kredsløbet, nogle gange til samme sted, hvor det blev indvundet, 
andre gange til andre vandområder. 
 
Også de naturlige transportveje for vandet ændres, f.eks. ved op-
pumpning af grundvand eller gennem rørlægning af vandløb. Infiltra-
tion af nedbøren ned gennem jordlagene er i store områder kraftigt 
formindsket som følge af dræning eller etablering af befæstede om-
råder som veje, bygninger mv. Dette vand ledes i stedet til vandløb 
enten direkte eller via renseanlæg. 
 
Der sker altså en omfordeling af vandet mellem forskellige vand- 
forekomster, således at visse forekomster måske ikke kan opnå de 
opstillede miljømål.  
 
Overudnyttelse af grundvandsressourcen til vandindvinding kan, hvor 
der er hydraulisk forbindelse mellem grundvand og overfladevand, fø-
re til mangel på vand eller udtørring i vand- og vådområder med på-
virkning af plante- og dyrelivet til følge. 
 
 
Vandindvindingen i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak  
Vandindvinding i Hovedvandoplandet til Nordlige Kattegat og Skager-
rak foregår næsten udelukkende som grundvandsindvinding. Dette 
gælder såvel indvinding til den almene vandforsyning som indvinding 
til virksomheder, gartneri og landbrug. Hertil indvindes større vand-
mængder direkte fra vandløbene til især dambrug, vandmøller og 
turbiner. 
 
Mulighederne for indvinding af grundvand er begrænset af, at der på 
længere sigt kun kan indvindes maksimalt lige så meget vand, som 
der siver ned i jorden fra nedbøren, fratrukket det vand som skal sik-
re både en miljømæssig acceptabel vandføring og økologisk tilstand i 
afhængige økosystemer. Desuden er det mange steder ikke muligt at 
finde jordlag, hvorfra vandet kan pumpes op i tilstrækkelige mæng-
der. Den tilladelige årlige indvindingsmængde (forår 2008) fordelt på 
anvendelse er vist på figur 2.2.4. 
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12% 

28%

Offentlige vandværker 21% 

 

 
Figur 2.2.4 Årlige mulige indvinding ifølge indvindingstilladelserne i Hoved-
vandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak, fordelt på anvendelse.  
 
 
Ved indvinding af mineralråstoffer under grundvandsspejlet, sker der 
en tilstrømning af samme volumen grundvand som det volumen rå-
stof der fjernes. Det betyder, at den kvantitative påvirkning ved rå-
stofgravning ned i en grundvandsforekomst sker ved forholdsvis mo-
mentan ændret strømningsretning, hvorefter der ikke sker yderligere 
når der ikke længere graves råstoffer. Denne strømningsændring re-
guleres via de råstoftilladelser, som kommunerne giver efter råstoflo-
ven. 
 
 
Vandindvindingens påvirkning af grundvandskvaliteten 
Oppumpning af grundvand kan medføre ændringer i grundvandets 
kemiske sammensætning. Således vil man kunne se stigende koncen-
trationer af sulfat og nikkel som følge af en oxidering af jordlagens 
sulfidholdige mineraler.  
 
En overudnyttelse af grundvandsressourcen kan også medføre et sti-
gende indhold af klorid, enten som følge af indtrængende havvand, 
eller som følge af at det yngre vand opblandes med fossilt havvand 
beliggende i en del af grundvandsforekomsten, hvor grundvands-
strømmen er minimal. Der kan ske en lignende tilstrømning af andre 
naturligt forekommende stoffer som følge af overudnyttelse ved ind-
vinding. 
 
 

39% 

Markvanding 
Private vandværker 

Øvrige 
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Vandindvindingens påvirkning af overfladevande 
Indvinding af vand fra grundvand eller direkte fra overfladevande kan 
bl.a. påvirke overfladevandssystemerne ved at reducere minimums-
vandføringen i vandløbene, søvandspejlet i søerne og den naturlige 
hydrologi i vådområder i naturen (vandafhængige terrestriske natur-
typer), så disse ikke kan nå deres miljømål. 
 
Reduktionen i vandløbenes minimumsvandføring som følge af vand-
indvinding kan være så stor, at såvel de fysiske forhold som vand-
kvaliteten i vandløbene forringes i et omfang, der kan hindre opnåel-
sen af en god økologisk tilstand. 
 
Undersøgelser tyder på, at påvirkningen i visse vandløb kan være be-
tydelig og have væsentlige miljømæssige konsekvenser. 
 
Indvinding af drikkevand og vand til industrien kan især påvirke de 
vandløb, der ligger i de indvindingsområder, hvorfra der oppumpes 
og eksporteres vand til forsyning af store bebyggede områder. 
 
 
2.2.6 Andre påvirkninger 
 
Der findes en række øvrige aktiviteter/forhold, som direkte eller indi-
rekte påvirker miljøtilstanden i vandområderne. 
 
 
Opstemninger og andre spærringer i vandløb  
I mange vandløb har der i tidens løb været etableret opstemninger 
for bl.a. at kunne indvinde overfladevand til engvanding, til dam-
brugsdrift eller for at udnytte vandets kraft til andre formål, herunder 
vandkraft til drift af vandmøller og til el produktion.  
 
Opstemninger og andre spærringer i vandløbene hindrer faunaens frie 
vandring i vandløbet og mellem vandløb og kystvandene. Også rør-
lagte vandløb kan udgøre en spærring. 
 
Ved opstemning af vandet skabes en niveauændring, der kan hindre 
passagen for en række fiskearter og smådyr, der som led i deres livs-
forløb har behov for at vandre op- eller nedstrøms i vandløbet. Den 
opstuvede vandløbsstrækning oven for opstemningen kan i mange til-
fælde være en lige så stor en spærring som selve opstemningen. 
 
De væsentligste spærringer ligger nederst i vandløbenes hovedløb, da 
disse, ud over at spærre selve hovedløbet, også spærrer for fri pas-
sage til de mindre vandløb beliggende opstrøms.  
 
Især ved dambrug, vandmøller, rekreative søer og vandkraftværker 
udgør vandindtagelse og opstuvede vandløbsstrækninger oven for 
opstemninger et problem. Der er de seneste årtier fjernet en del 
spærringer. Der eksisterer dog fortsat mange spærringer, som hin-
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drer faunaens passage. Heraf findes hovedparten i de mindre vand-
løb, og kun få i store vandløb. Der er ikke foretaget en systematisk 
gennemgang for forekomst af spærringer i alle vandløb, hvorfor data-
grundlaget visse steder er mangelfuldt. 
 
 
Fysisk påvirkning fra ferskvandsdambrug  
En del af de gamle opstemninger er i dag nedlagte eller ændret til 
dambrugsopstemninger. Traditionel dambrugsdrift har et stort vand-
indtag, som fører smådyr og fiskeyngel ind i dammene, hvor de ædes 
af dambrugsfiskene. Den reducerede vandføring i den såkaldte ’døde 
åstrækning’ mellem vandindtaget og dambrugets udløb fungerer des-
uden som en spærring for de vandrende fisk og smådyr. 
 
Der er det seneste årti ombygget en række dambrug, så de indtager 
meget lidt overfladevand og fjernet en del af spærringerne, hvorved 
der er etableret fri faunapassage fra vandløbenes udmunding til langt 
op i vandløbssystemerne. Der eksisterer dog fortsat traditionelle 
dambrug med opstemninger og stort vandindtag, som hindrer vand-
løbsfaunaens fri passage i vandløbssystemerne. 
Der findes herudover en række aktiviteter/forhold, som direkte eller 
indirekte påvirker miljøtilstanden i vandområderne. 
 
 
Algerpåvirkning af vandløb fra næringsrige søer 
Vandløb der modtager vand direkte fra næringsbelastede søer kan 
påvirkes af algeproduktionen i søerne. Ved nedbrydning af algerne 
forbruges store mængder ilt, hvorved iltindholdet i vandløbet kan fal-
de til kritisk lave niveauer for smådyr og fisk. Det kan forstærkes af 
søvandets højere temperatur om sommeren. 
 
Den store mængde organisk materiale som næringsbelastede søer til-
fører vandløbene kan herudover resultere i belægninger i vandløbene, 
hvilket forringer livsvilkårene for vandløbsfaunaen.  
Det uklare algeholdige vand der strømmer fra søerne kan tillige på-
virke plantevæksten i vandløbet nedstrøms. Plantevæksten i vandlø-
bet hæmmes når lyset ikke kan trænge ned til planterne på bunden.  
  
Det vurderes at ca. 3 km vandløb er påvirket af alger fra nærings-
stofbelastede søer. 
 
 
Befæstede arealer 
Vandets infiltration til jorden er i store områder kraftigt formindsket 
som følge af etablering af befæstede arealer. Regnvand fra befæstede 
arealer med fører en væsentlig påvirkning af vandområderne, som 
følge af store pulsudledninger under regn. Også dræning reducerer 
infiltrationen. 
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Marin råstofindvinding 
I Kattegat udføres indvinding af ral og sand i de udlagte indvindings-
områder hhv. nordøst for Læsø og ved Skagen Rev. Omfanget af ind-
vindingen varierer fra år til år, men inden for rammerne i indvindings-
tilladelsen. I de indvindingsområder ændres bundtopografien gradvist 
i takt med indvindingen af sømaterialer. Med Råstofloven (L 190) for-
bydes stenfiskeri.  
 
Råstofindvindingen kan have en række negative effekter på fugle, 
fisk, bunddyr og planter, dels ved ændring af substrat, dels ved at 
sedimentet bringes i resuspension med følgende reducerede lysfor-
hold foruden evt. frigivelse af forurenende stoffer til havvandet. 
Betydningen af den lokale negative påvirkning af områdets plante- og 
dyreliv i havområdet skal ses i relation til, at områderne udgør en 
ubetydelig andel af det samlede havareal i det nordlige Kattegat.   
 
På kysten ud for Egense udføres indvinding af muslingeskaller, dels 
på ganske lavt vand, dels i havområder der tørlægges ved lavvande. 
Indvindingen er begrænset til et antal præcist afgrænsede polygoner, 
hvorved det potentielt påvirkede areal begrænses. Indvindingen fore-
går i et Natura 2000 område, hvorfor påvirkningen fra aktiviteten bør 
vurderes i næste planperiode.  
 
Beliggenhed af marine råstofområder vises på kortbilag 7. 
 
 
Erhvervsfiskeri 
Almideligt fiskeri med bundtrawl i kystvande skal kortlægges og på 
baggrund heraf vil behovet for indsats blive vurderet. 
 
 
Muslingefiskeri 
Tilstanden i vandområderne skal i henhold til miljømålsloven vurderes 
ud fra en række biologiske kvalitetselementer, der bl.a. omfatter 
bundvegetation og bunddyr. Fiskeri med skrabende redskaber har en 
effekt på disse parametre. Fiskeriet vanskeliggør således muligheder-
ne for, at større alger kan vokse i det befiskede område gennem en 
fjernelse af sten og ophvirvling af sediment så strukturen af havbun-
den og havbundens substrat ændres. Fiskeri på lokaliteter tæt på el-
ler i ålegræsbevoksninger har en negativ virkning på udbredelsen og 
dybdegrænsen for ålegræs. Fiskeriet påvirker også diversiteten af 
bundfaunaen på de befiskede arealer.  
 
Opdrætsanlæg til muslinger vil primært kunne påvirke bunden under 
opdrætsanlægget. Der er ingen undersøgelser, der dokumenterer, at 
tætheden af opdrætsanlæg har effekt ud over summen af effekten af 
de enkelte anlæg. 
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Havne, værfter og andre tekniske anlæg 
Kajanlæg, værfter og andre tekniske anlæg medfører i forskellig grad 
en påvirkning af miljøtilstanden i det pågældende marine område. 
Der sker ofte en ændring af substrat ved anlæg af bolværk og grave-
aktivitet og deraf følgende ændret sediment transport. Dette kan på-
virke fasthæftning af makroalger og rodfæstede vandplanter. Hvor 
kystlinjen er væsentligt ændret kan strømforholdene være påvirkede 
i en grad der medfører ændringer i vandudskiftningen i området. 
Derudover kan de aktiviteter, der foregår i forbindelse med havne og 
værfter belaste det biologiske system med miljøfarlige forurenende 
stoffer. 
 
I hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak ligger 9 større 
havne (erhverv og trafik), samt 8 lystbådehavne og andre mindre 
havne. 
 
 
Oprensning af sejlrender og havne samt klapning og kystfod-
ring  
Der foregår regelmæssigt en nødvendig opgravning af havbunds- ma-
teriale fra havnebassiner og i kunstigt anlagte sejlrender for at opret-
holde den officielle besejlingsdybde.  
 
I havnene sker ofte en relativ stor udledning af miljøfarlige forure-
nende stoffer. Da de fleste havne på grund af deres fysiske udform-
ning fungerer som sedimentationsfælder, ses forhøjede indhold af 
miljøfarlige forurenende stoffer i sedimentet. De stoffer, der er opho-
bet i sedimentet, kan senere frigives og spredes i forbindelse med 
gravearbejder som oprensning og uddybning. Tabel 2.2.6 viser hvilke 
stoffer, der kan være særlig problematiske i forhold til udledninger fra 
forskellige kilder, herunder klapning. Kun opgravet materiale, der 
overholder gældende grænseværdier for forurenende stoffer, kan 
klappes. Såfremt grænseværdierne ikke kan overholdes, skal mate-
rialet deponeres på specialdepot. 
 
I Kattegat klappes årligt i størrelsesordenen 150.000 m³ på 13 udpe-
gede klappladser. Tilsvarende arbejder finder sted i havnene langs 
kysten til Skagerrak, hvor der er udlagt 2 klappladser. Ved Hirtshals 
sker dette på en plads nord for havnen, hvor der dumpes årligt op til 
ca. 350.000 m³ fra indsejlingen til Hirtshals Havn. Ved Hanstholm er 
udlagt en klapplads NV for havnen.  
 
Klappladser inddeles i to typer. På den ene type klappladser er der 
tale om klapning af et sedimentmateriale, der ikke kan indgår i klap-
områdets eller det omkringliggende havområdes naturlige sediment-
dynamik. På den anden type klappladser indgår klapmaterialet i 
mængder, art og struktur (bl.a. kornstørrelsesfordeling), der er for-
eneligt med den naturlige sedimentdynamik i området.  
Klapmateriale der udlægges med det formål, at dette skal indgå i om-
rådets naturlige sedimentdynamik, reguleres gennem vilkår om ud-
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lægningsmetode, klappladsens udstrækning, klapningsfrekvens og 
arbejdsperiode af året.  
 
Klapningerne skal være forenelige med vand- og naturplanernes mål-
sætning om, at der kan opnås en god økologisk tilstand og en gunstig 
bevaringsstatus.  
 
Beliggenhed af klappladser vises på kortbilag 7. 
 
 
Sejlads 
Skibsfarten påvirker desuden vandmiljøet ved, at der sker oliespild og 
ved at giftige aktivstoffer frigives fra skibenes bundmalinger. Tabel 
2.2.6 opsummerer, hvilke stoffer der kan være særlig problematiske i 
forhold til udledninger fra forskellige kilder, herunder udledninger i 
forbindelse skibsfart. 
Sejlads på havet kan også medføre forstyrrelser af dyrelivet gennem 
en fysisk påvirkning. I nærområderne ved trafikhavnene Frederiks-
havn Havn og Hirtshals Havn, medfører færgetrafikken med talrige 
daglige anløb, gennem påvirkning fra skruevandet, lokale forstyrrel-
ser af dyre- og plantelivet. Desuden kan den fysiske påvirkning spo-
res i ændringer i sedimentets struktur i afgrænsede områder lige 
uden for havnen. Dette er konkret fundet ud for Frederikshavn havn,  
 
Bølgeopløb fra konventionelle skibe og hurtigfærger kan desuden på-
virke nærliggende kyststrækninger og undersøiske områder med be-
skedne vanddybder. 
 
Beliggenhed af sejlrender fremgår af kortbilag 7.  
 
 
Forurenede grunde  
Tidligere tiders brug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, hånd-
tering af affald mv. har betydet at der på en lang række lokaliteter 
inden for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak er foru-
renede grunde, hvorfra der sker/kan ske udvaskning til vandområ-
derne af miljøfarlige forurenende stoffer. Inden for Hovedvandopland 
Nordlige Kattegat og Skagerrak er det Region Nordjylland der ifølge 
Jordforureningsloven prioriterer kortlægning og oprydning inden for 
følgende områder: 
 
 Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindings-

oplande til vandværker 
 Boliger 
 Børnehaver 
 Offentlige legepladser 
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Heraf har Region Nordjylland prioriteret rent grundvand højest og 
derefter mindskelse af de øvrige sundhedsrisici.8 
 
Hensynet til overfladevand omfattes ikke af jordforureningsloven. 
Imidlertid vil forurenede grunde, der måtte true overfladevand via 
grundvandsforurening, i et vist omfang blive håndteret i forbindelse 
med ovenstående indsats til beskyttelse af grundvandet. 
 
Kortlægningen foregår på vidensniveau (V1), der viser om der kan 
have været aktiviteter, der er kilde til forurening, og vidensniveau 2 
(V2), der viser at der er konstateret forurening.  
 
Pr. 1. januar 2009 er der i hovedvandoplandet kortlagt 268 lokaliteter 
på vidensniveau 1 og 377 lokaliteter på vidensniveau 2.  
 
I rapporten ”Store jordforureningssager”9 er opgjort 122 forureninger 
i Danmark hvor oprydning koster mere end 10 millioner kr. Ved 43 
jordforureninger er der registreret mulighed for påvirkning af vand-
løb, søer eller kystvande. I Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak er der registreret 8 ”store jordforureningssager”. Ingen af 
disse udgør en trussel i forhold til grundvand/overfladevand. 
 
Region Nordjylland vil koordinere indsatsen overfor grundvandstruen-
de forureninger, således at den statslige grundvandskortlægning og 
regionernes jordforureningskortlægning følges ad.  
 
Region Nordjylland har ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at 
vurdere hvornår alle jordforureninger der truer grundvand, arealan-
vendelsen eller recipienter kan være fjernet.  

                                                 
8  Region Nordjylland(2008): Indsatsplan for jordforurening 2009 
9  Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark (2007): Store jordforureningssager 
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2.3 Vandområdernes tilstand 
 
I henhold til miljømålsloven beskrives tilstanden i vandløb, søer og 
kystvande ved brug af tilstandsklasser på baggrund af fastlagte indi-
katorer, de såkaldte kvalitetselementer, med fastsatte værdier for 
miljømålet god tilstand, det vil sige både en god økologisk tilstand og 
en god kemisk tilstand. For den økologiske tilstands biologiske kvali-
tetselementer er de fastsatte værdier interkalibreret på tværs af alle 
EU lande, hvorved er sikret, at der opnås en sammenlignelig og ens-
artet beskrivelse af miljøtilstanden i sammenlignelige vandområder 
landene imellem. 
 
For vandløb, søer og kystvande klassificeres den økologiske tilstand 
inden for følgende tilstandsklasser: høj, god, moderat, ringe eller dår-
lig, se tabel 2.3.1. Sammen med tilstandsklassen beskrives tilstanden 
i søer og kystvande ved en såkaldte økologisk kvalitetsratio (EQR), 
som udtrykker forholdet mellem den målte tilstand og referencetil-
standen. Ratioen udtrykkes ved en værdi mellem 1 og 0, således at 
en høj tilstand repræsenteres af en værdi tæt på 1 og en dårlig til-
stand af værdier tæt på 0. For vandløb er det indtil videre, med bag-
grund i interkalibreringen alene fastlagt, at høj tilstand svarer til EQR 
på 1, og at grænsen mellem god og moderat tilstand fås ved en EQR 
på 0,71. Der vil efterfølgende blive udviklet et fuldt klassifikationssy-
stem mht. EQR, som derfor ikke benyttes i denne vandplan. 
 
I klassifikationen af økologisk tilstand indgår også vurdering af om 
miljøkvalitetkrav er opfyldt for alle andre miljøfarlige forurenende 
stoffer end prioriterede stoffer og andre stoffer, for hvilke der er fast-
sat miljøkvalitetskrav på fællesskabsniveau – jf. afsnit 1.2.1.  
 
Høj tilstand 
 

Ingen eller kun ubetydelig afvigelse fra uberørte forhold 

God tilstand 
 

Svag afvigelse fra uberørte forhold 

Moderat til-
stand 

Mindre grad af afvigelse fra uberørte forhold, men signifi-
kant større end for god tilstand 

Ringe tilstand Større afvigelse fra uberørte forhold med væsentlige æn-
dringer i de biologiske forhold  

Dårlig tilstand Alvorlige ændringer, hvor store dele af de relevante biolo-
giske samfund, der ville være til stede under uberørte for-
hold, ikke er til stede.  

 
Tabel 2.3.1. Normativ definition af tilstandsklasser for økologisk tilstand i 
overfladevand. 

 
 
I denne første vandplan er relationerne mellem de enkelte kvalitets-
elementer og tilstandsklasserne endnu ikke fuldt fastlagt på alle om-
råder. 
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For vandrammedirektivets prioriterede stoffer mv. jf. afsnit 1.2.1 
klassificeres særskilt en ’kemisk tilstand’ til ’god’ eller ’ikke god’. Alle 
andre miljøfarlige forurenende stoffer indgår i vurderingen af økolo-
gisk tilstand. Vurderingen sker på grundlag af fastsatte miljøkvali-
tetskrav jf. afsnit 1.2.1.  
 
Vandområdernes kemiske tilstand for de prioriterede stoffer omfatter 
på nuværende tidspunkt 33 stoffer, samt yderligere 8 stoffer hvortil 
der er fastsat miljøkvalitetskrav på fællesskabsniveau - de tidligere 
Liste 1 stoffer jf. Europa-Parlamentet og rådets direktiv 2006/11/EF, 
jf. Afsnit 1.2.1 og se bilag 6. 
 
Målopfyldelsen for alle miljøfarlige forurenende stoffer vurderes på 
grundlag af gældende miljøkvalitetskrav, der fremgår af Miljøministe-
riets gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområ-
der og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet og Europa-Parlamentets og rådets direktiv om miljøkvalitets-
krav inden for vandpolitikken10, - jf. afsnit 1.2.1. For konkrete vand-
områder kan der desuden være fastsat konkrete miljøkvalitetskrav i 
landsplandirektiv eller i medfør af § 10 i bekendtgørelse om miljøkva-
litetskrav, disse fremgår af bilag 8.  
 
For grundvand beskrives den kemiske tilstand tilsvarende på bag-
grund af fastlagte kvalitetselementer og den kvantitative tilstand på 
baggrund af udnyttelsesgraden af grundvandsressourcen. For grund-
vand opereres alene med kvalitetsklasserne god eller ringe. 
 
Supplerende vurderinger 
Til supplement for vurdering af vandområdernes tilstand opereres i 
denne vandplan med et midlertidigt vurderingsgrundlag ved hjælp af 
hvilket vandområderne kan knyttes til fire forskellige indsatskategori-
er i forhold til konkrete miljøfarlige forurenende stoffer. Dette sker for 
at forbedre grundlaget for at kunne vurdere om der i konkrete vand-
områder er behov for en indsats i forhold til miljøfarlige forurenende 
stoffer. De fire indsatskategorier er ikke en endelig klassificering af 
vandområdet, men en beskrivelse af, hvordan man skal agere ud fra 
det vidensniveau, der på nuværende tidspunkt foreligger for forskelli-
ge stoffer. 
 
 
2.3.1 Vandløb 
 
Vandløbene har gennem mange år været stærkt påvirket af menne-
skets aktivitet. Tilstanden har blandt andet været stærkt præget af 
udledninger af forurenende stoffer, reguleringer, spærringer og rør-
lægninger, samt intensiv vandløbsvedligeholdelse og vandindvinding. 

                                                 
10  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpo-

litikken mv. 2008/105/EF af 16. december 2008 
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Siden slutningen af 1980’erne er tilstanden i vandløbene dog blevet 
væsentlig bedre, specielt i de større vandløb. Dette afspejler sig både 
i analyser af vandkvaliteten og i vurdering af tilstanden ved hjælp af 
smådyrsfaunaen. 
 
Baggrunden for forbedringerne er især, at mange små renseanlæg er 
blevet nedlagt og spildevandet ledt til større og mere effektive anlæg. 
Dertil kommer, at jordbruget har gjort en stor indsats for at begræn-
se ulovlige udledninger af safter fra landbrugsafgrøder, gødningsop-
bevaring og pesticider. 
På dambrug benyttes i dag mere miljøvenligt foder, og der er indført 
rensning i form af bundfældningsbassiner. I de senere år har nogle 
dambrug også anvendt mere avanceret rensningsteknologi. En del 
dambrug er nedlagt. Endelig er der i en del vandløb indført en mere 
miljøvenlig vedligeholdelse end tidligere, ligesom der visse steder er 
foretaget en egentlig vandløbsrestaurering. Yderligere er der fjernet 
spærringer i vandløbene, så faunaens vandring i vandløbene er for-
bedret. Uanset dette er der stadig behov for en miljøforbedrende ind-
sats i mange vandløb. 
 
I denne vandplan gennemføres specifik indsatsplanlægning for i alt 
1.796 km vandløb i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skager-
rak. 
 
 
 
 

 
Sæby Å ved Hummelbro. 
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Økologisk tilstand, nuværende 
l ifølge vandrammedirektivet vur-

-

Vandløbenes økologiske tilstand ska
deres ud fra kendskab til såvel biologiske forhold, som hydromorfolo-
giske, fysisk-kemiske og kemiske forhold. For de biologiske forhold er 
der i vandplanen kun anvendt smådyr, mens planter og fisk ikke ind-
går direkte i vurderingen af tilstanden. Dette skyldes, at der endnu 
ikke er fastsat kvalitetskriterier for disse indikatorer. Smådyrsfauna-
ens tilstand bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks 
(DVFI) og angives i faunaklasser på en skala fra 1 til 7. Hvor ældre 
bedømmelser er foretaget efter saprobiemetoden, er de såkaldte for
ureningsgrader ’oversat’ til en faunaklasse eller en tilstandsklasse 
(tabel 2.3.2).  
 
 

Økologiske tilstandsklasser Metode 

Høj God Moderat Ringe Dårlig 

Forurenings- I- r III-IV 
grad 

I II elle
II 

II-III III el-
ler IV 

Faunaklasse 7 6 e 4 3 2  ller 5  eller 1

 
Tabel 2.3.2 Oversættelse af Forureningsgrad til Faunaklasse og tilsvarende 
økologisk tilstandsklasse. 

 
 
De ikke-biologiske forhold indgår generelt som understøttende for til-

or vandløbene anvendes ved tilstandsvurderingen klasserne ’høj’, 
 

-

or vandløbsstrækninger ud mod havet, som naturligt tilføres salt-
il 

d-
-

standsvurderingen ved hjælp af smådyr. Der er her lagt særlig vægt 
på vurdering af kontinuitet, idet et sammenhængende forløb af vand-
løbene er en forudsætning for, at faunaen, herunder smådyrene, kan 
sprede sig uhindret op- og nedstrøms i vandløbssystemerne. 
 
F
’god’, ’moderat’, ’ringe’ eller ’dårlig’ (se tabel 2.3.3). Den økologiske
tilstand anses for god, hvis faunaklassen er 5 eller 6, og for høj, hvis 
faunaklassen er 7. For visse naturlige vandløb, som ligger i områder, 
hvor landskabet er meget fladt, og hvor vandløbsbunden derfor na-
turgivet er finkornet, betragtes tilstanden dog som god, hvis fauna-
klassen er 4. Disse vandløb henføres til ’blødbundstypen’. I det aktu
elle hovedvandopland udgør denne type 11 % af det samlede vand-
løbsnet. 
 
F
vand og som derfor primært rummer saltvandsdyr, er der ikke hidt
udviklet nogen metode til at beskrive den økologiske tilstand. På 
grund af manglende viden er sådanne strækninger ikke særskilt u
peget. For rørlagte strækninger vurderes det, at der ikke er målopfyl
delse selvom faunaklassen og den økologiske tilstandsklasse er 
ukendt. 
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I denne vandplan vurderes vandløbenes nuværende tilstand på basis 
af data fra perioden 2003-2007. Der er dog i visse tilfælde også an-
vendt data fra 2008. Enkelte steder er der anvendt data fra 1998-
2002, hvor nyere data mangler, og hvor de ældre data er vurderet 
fortsat at være gyldige. Hvor datagrundlaget er forældet, eller data 
ikke findes, er tilstanden angivet som ukendt.  
 

Økologisk tilstand Faunaklasse  ’nor- Faunaklasse  ’blød-
mal’ bund’ 

Høj 7 5 

God 5 eller 6 4 

Moderat 4 3 

Ringe 3 2 

Dårlig 1-2 1 

Ukendt tilstand   
 
Tabel 2.3.3. Vurdering af økologisk tilstand ud fra faunaklasse (efter DVFI-
systemet) i vandløb af ’normal’ og ’blødbunds’ type. 
 
 
Den hidtidige overvågning af smådyrsfaunaen i hovedvandoplandet 
har vist, at der stadig er mange vandløb, der ikke har en god tilstand 
(se fig. 2.3.1 og kortbilag 8). Det gælder både små og større vand-
løb. 
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Figur 2.3.1. Smådyrsfaunaens tilstand (faunaklasse) i små og større vandløb 
i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak opgjort som andelen af 
den samlede vandløbslængde. 
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En samlet oversigt over den nuværende tilstand for alle vandløb i op-
landet, herunder også de kunstige og stærkt modificerede, fremgår af 
figur 2.3.2. 
 

5%

39%

28%

19%

Høj

God

7%

2%

Mo tdera

Ringe

Dårlig

Ukendt

 

b 
dvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak, opgjort som andelen af 

en samlede vandløbslængde. Kontinuitet indgår ikke i opgørelsen. 
 
 
Årsagen til, at der ikke er god tilstand i vandløbene, er i mange til-
fælde, at vandet ikke er rent. I mange - især mindre vandløb - tilfø-
res stadig utilstrækkeligt renset spildevand fra spredt bebyggelse 
og/eller regnbetingede udløb. Forurening fra dambrug er årsag til for-
ringet vandkvalitet i få vandløb i hovedvandoplandet. 
 
En anden væsentlig grund til, at der ikke er god tilstand i vandløbene,
er, at de fysiske forhold i vandløbene er meget ensartede som følge 
af regulering og vedligeholdelse. Den hidtidige overvågning har vist, 
at den fysiske kvalitet er dårlig i både små og større vandløb i hoved-
vandoplandet, se figur 2.3.3. Vandløbenes fysiske kvalitet vurderes 
ud fra et fysisk indeks (Århus Indeks) på en skala fra 0 til 1 (normali-
seret værdi). For vandløb med et fysisk indeks lavere end 0,5 vurde-
res det vanskeligt at opnå en faunaklasse på 5 eller bedre, hvilket er 
en generel forudsætning for at opnå god økologisk tilstand. 
 

 
Figur 2.3.2. Nuværende økologisk tilstand eller økologisk potentiale i vandlø
i Hove
d
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Figur 2.3.3. Den fysiske tilstand (Fysisk Indeks) i små og større vandløb i Ho-
vedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak opgjort som andelen af den 
samlede vandløbslængde. 

s ikke 
t kunne opnå god økologisk tilstand på grund af for høje ferrojern-
oncentrationer. Okkeren dannes som følge af dræning af pyritholdi-

b, 

ojern over 0,2 
g/l påvirkes vandløbenes biologiske tilstand, og ved koncentrationer 

 
 
Okkerforurening i vandløbene er registreret som et væsentligt pro-
blem for ca. 60 km vandløb i oplandet. Disse vandløb forvente
a
k
ge vandløbsnære arealer, og er især et problem i de mindre vandlø
hvor fortyndingen er mindst. 
 
Nye undersøgelser udført af Miljøcenter Ribe og Ringkøbing i 2007 vi-
ser, at allerede ved vintermiddelkoncentrationer af ferr
m
større end 0,5 mg/l er tilstanden så påvirket, at god økologisk til-
stand kun undtagelsesvis kan forventes opnået. 
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Vandløbsvedligeholdelse foretages i mange tilfælde så intensivt, at det ikke 
r muligt at opnå mindst god økologisk tilstand. I dette tilfælde er der foreta-

es der stadig – især i hovedvandoplan-
ets mindre vandløb – mange spærringer for faunaens frie vandringer 

 
ningssteder højere 

ppe i vandløbene. 
 
Indvinding af overfladevand direkte fra vandløbene har væsentlig be-
tydning for kontinuiteten i vandløbene. Det er vurderet, at der på 
mindst 6 lokaliteter foregår indvinding, der påvirker vandløbenes 
kontinuitet. 
 
Endelig er vandføringen i en række vandløb i hovedvandoplandet re-
duceret som følge af indvinding af overfladevand og grundvand. Den 
reducerede vandføring kan medføre forringede livsvilkår for vand-
løbsplanter og -dyr, især i sommerperioder hvor vandføringen i vand-
løbene er mindst. Der indvindes især grundvand til drikkevand og 
markvanding. 
 
 

e
get en ulovlig opgravning, der omfatter grus og sten, hvilket medfører en 
kraftig forringelse af tilstanden. Foto: Jette Hansen 
 
 
I mange tilfælde er de øvre dele (inkl. kilden, hvor vandløbet starter) 
desuden rørlagte. Endelig find
d
op- og nedstrøms i vandløbssystemerne. Spærringerne omfatter 
blandt andet forskellige former for niveauspring i vandløbsbunden, 
som hindrer faunaens passage. Desuden findes der rørlægninger pla-
ceret midt i vandløbssystemerne, som i væsentlig grad begrænser
smådyrenes muligheder for at finde vej til æglæg
o
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Foreløbige modelberegninger tyder på, at den naturlige median mi-
nimums vandføring (den mindste vandføring, som gennemsnitligt op-
træder hvert andet år) er reduceret med mere end de maksimalt til-
ladte grænser i flere af oplandets vandløb (498 km). Dertil kommer, 
at en del mindre vandløb er påvirket af udtørring om sommeren. For 
disse er årsagen endnu ikke fuldt belyst.  
 
 
Økologisk tilstand, fremtidig 
Med baggrund i kendskab til allerede planlagte og forventet udførte 
miljøforbedringer er smådyrsfaunaens tilstand i vandløbene ’frem-
skrevet’ til 2015. Det er her forudsat, at alle spredt liggende ejen-
domme i det åbne land, som ligger i områder udpeget i de tidligere 
regionplaner, får forbedret deres spildevandsrensning senest i 2012. 
Det er desuden forudsat, at der iværksættes de i de hidtil gældende 
spildevandsplaner angivne forbedringer til begrænsning af tilførsel af 
spildevand via regnbetingede udløb og renseanlæg. Endelig er det 
forudsat, at de af Skov- og Naturstyrelsen planlagte større restaure-
ringer, der skal finansieres via 'miljømilliarden' mv., gennemføres. 
 

 
agerrak.  

emisk tilstand 

ger-
 

r målinger af miljøfarlige forurenende stoffer, der 
dgår i vurderingen af den økologiske tilstand, der kan sammenlig-

e 
ka-

økologiske tilstand mht. miljøfarlige forurenende stoffer 
urderes således at være ukendt for samtlige vandløb i hovedvandop-

 
Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk tilstand 
Der findes ingen målinger af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb
i hovedvandoplandet til Nordlige Kattegat og Sk
 
K
Da der ikke foreligger målinger af prioriterede stoffer11 eller tidligere 
Liste 1-stoffer12, der kan sammenlignes med gældende miljøkvali-
tetskrav (jf. afsnit 1.2.1), er det ikke muligt at vurdere den kemiske 
tilstand i vandløbene i hovedoplandet til Nordlige Kattegat og Ska
rak. Den kemiske tilstand for samtlige vandløb i hovedvandoplandet
til Nordlige Kattegat og Skagerrak vurderes således at være ukendt.  
 
Økologisk tilstand 
Da der ikke foreligge
in
nes med gældende miljøkvalitetskrav (jf. afsnit 1.2.1), er det ikke 
muligt at vurdere den økologiske tilstand med hensyn til niveauern
af disse stoffer i vandløbene i hovedvandoplandet til Kattegat og S
gerrak. Den 
v

                                                 
11  Stoffer der er identificeret i overensstemmelse med Vandrammedirektivets Arti-

kel 16 stk. 2 og 3. Miljømål for disse stoffer er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken mv. 2008/105/EF 
af 16. december 2008 

12  Stoffer der e
og Rådets d

r omfattet af relevante datterdirektiver under Europa-Parlamentet 
irektiv 2006/11/EF om forurening, der er forårsaget af udledning af 

visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø..   
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landet til Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
 
Supplerende vurderinger 
For vandløb i hovedvandoplandet til Nordlige Kattegat og Skagerrak 
foreligger der oplysninger vedrørende forarmet vandløbsfauna på fle-
re strækninger som med større eller mindre sandsynlighed kan til-
krives påvirkninger fra pesticider.  

er er der endnu ikke udarbejdet en 

ing 

angt de fleste søer i hovedvandoplandet er gennem tiden blevet 
tærkt belastet med næringsstoffer. En del søer har modtaget egent-

s-

ette har ført til stærkt forøget algevækst, opblomstring af potentielt 
er, bortskygning af bundplanter og en forarmning af 

-

f søer. 

r-

Årsagen til dette er dels nuværende tilførsler af næringsstoffer især 
fra landbruget, men også at de tidligere tilførsler har medført en op-

bn
stand
 

går s

s
 
For miljøfarlige forurenende stoff
tilstandsklassifikation, således som det er gjort for det biologiske kva-
litetselement smådyrsfauna (se ovenfor). Den beskrevne tilstand for 
miljøfarlige forurenende stoffer benyttes - sammen med en vurder
af eventuelle kilder til stoftilførsel - til en vurdering af behovet for 
indsats. Der er således for vandløbene foretaget en inddeling i fire 
indsatskategorier (se kap. 2.4). 
 
 
2.3.2 Søer 
 
L
s
ligt byspildevand, og mange søer er belastet af tilførsel af næring
stoffer fra landbruget og spildevand fra spredt bebyggelse.  
 
D
giftige blågrønalg
dyrelivet (bunddyr, fisk og fugle) i søerne. Siden 1980’erne er der 
gjort en stor indsats for at fjerne eller mindske tilførslen af byspilde
vand til søerne, og i de senere år er der også påbegyndt en indsats 
overfor tilførsel af spildevand fra mindre bysamfund og huse uden for 
kloakerede områder. For at fremskynde forbedringer i søernes til-
stand er der desuden i en række tilfælde gennemført restaureringer 
a
 
Selvom søernes tilstand i mange tilfælde er forbedret med oven-
nævnte tiltag, er det generelle billede stadig, at søerne har opblom-
stringer af alger – ofte blågrønalger - og undervandsplanterne er fo
svundet eller meget sparsomt udbredt. Desuden er fiskebestanden i 
alt for høj grad domineret af skaller og brasener og med for lille en 
biomasse af rovfiskene aborre og gedde. 
 

ho ing af næringsstoffer i søbunden, der stadig påvirker søernes til-
 som følge af forøget næringsstoffrigivelse herfra.  

35 søer i hovedvandoplandet til Nordlige Kattegat og Skagerrak ind-
pecifikt i vandplanen, se kortbilag 2. 

 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Redegørelse  

 
 
 
 
 

 
112 

Økologisk tilstand, nuværende 
For søer anvendes i denne vandplan alene indholdet af klorofyl a som 

else af søens økologiske tilstand. Græn-

en af fosfor og til dels kvælstof, 
er er bestemmende for klorofylindholdet, kan der ud fra sammen-

t.  

kvalitetselement til beskriv
serne mellem de enkelte tilstandsklasser fremgår af tabel 1.2.3 i af-
snit 1.2.  
 
Da det i søer oftest er koncentration
d
hængen mellem næringsstoffer og klorofyl beregnes det fosfor- og 
kvælstofindhold, der understøtter klorofylindholdet. De til tabel 1.2.3 
svarende grænser for fosfor og kvælstof fremgår af tabel 2.3.4. De i 
tabellen anførte grænser skal ikke betragtes som krav til målopfyldel-
se, men som de næringsstofniveauer der understøtter klorofylkrave
 

Grænser mellem økologiske 
tilstandsklasser, 

fosfor, µg/l 

Søtype Reference-
tilstand , fos-

for, µg/l 

Høj/god God/ 
moderat 

Moderat/ 
ringe 

Ringe/ 
dårlig 

Kalkfattig, lavvandet 7-10 12-18 22-33 96 159 
(type 1 og 5) 

Kalkrig, lavvandet 
(type 9 og 13)  

18-20 27-32 59-70 159 259 

Kalkrig, dyb (type 10) 4-6 8-13 15-25 69 172 

 
Grænser mellem økologiske 

tilstandsklasser, 
kvælstof, mg/l 

Søtype Reference-
tilstand, 
kvælstof, 

mg/l Høj/god God/ 
moderat 

Moderat/ 
ringe 

Ringe/ 
dårlig 

Kalkfattig, lavvan-
det (type 1 og 5) 

0,17-0,23 0,260,35 0,41-0,56 1,02 1,76 

Kalkrig, Lavvandet 
(type 9 og 13)  

0,34-0,39 0,48-
0,55 

0,85-0,96 1,76 2,50 

Kalkrig, dyb (type 
10)  

0,03-0,06 0,08- 0,18-0,33 1,08 3,14 
0,15 

 
Tabel 2.3.4. Indholdet af fosfor og kvælstof (sommergennemsnit) svare
til klorofyl a niveauerne i de enkelte tilstandsklasser i søtyperne.  

nde 

 
 
I visse tilfælde kan den økologiske tilstand også være påvirket af mi
jøfarlige forurenende stoffer. Dette aspekt

l-
 er behandlet i afsnittet om 

iljøfarlige forurenende stoffer/kemisk tilstand. 

 

ærdi mellem 
 og 0, således at en høj tilstand repræsenteres af en værdi tæt på 1 

m
 
Søernes tilstand beskrives endvidere gennem den såkaldte økologisk
kvalitetsratio (EQR), som udtrykker forholdet mellem den målte til-
stand og referencetilstanden. Ratioen udtrykkes ved en v
1
og en dårlig tilstand af værdier tæt på 0.   
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Søernes nuværende økologiske tilstand målt ved klorofyl indhold og 

-
eal, opfylder god eller høj økologisk tilstand. De enkelte sø-

rs miljømål fremgår af tabel 1.2.4. og kortbilag 3.  

EQR fremgår af tabel 2.3.5. Endvidere viser figur 2.3.4 en oversigt 
over den nuværende økologiske tilstand i søerne fordelt på til-
standsklasser for søer. 17 % af søerne, svarende til 74 % af det sam
lede sø-ar

 

 

e
 

32%
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17%
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Andel af søareal (11,5 km2) Andel af antal søer (35) 

værende økologisk tilstand i 35 søer i Hovedvandopland Nord-
erra elt på t skla er ant g are

k tilstand g 
For at vurdere tilstanden i de enkelte søer i ) er der 
indregnet effekterne a ltag o
enkelte kommuner. D  si k sa ove
spildevandsudledningerne fra den spredte bebyggelse og øvrige plan-
l ver f and dn rige allere
v forve ve en effekt lførslen 
t gsom en f tes ave ffek
fosfortilførslen. På grund af den i forvejen meget store kvælstoftilfør-
s
g nne især 
tyres af tilførslen af fosfor. Derfor er det generelt udviklingen i fos-
rtilførslen, der kan anvendes til at vurdere ændringen i tilstand i 

r de 35 søer i op-
ndet, der indgår specifikt i vandplanen. Nuværende tilstand vises på 

 
Figur 2.3.4. Nu
lige Kattegat og Skag k ford ilstand sser eft al o al. 
 
 
Økologis , fremtidi

f de ti
2015 (baseline

over for f s mfor, so  er vedtaget i de 
et drejer g om effe ten af ind tsen r for 

agte indsatser o
edtagne tilta

or spildev sudle inger. De øv de 
g 

il søer i landbru
ntes at ha
råder, m

 overfor kvæl
 ikke at h

stofti
 en eorven t på 

el til disse søer, vurderes kvælstofreduktionen i sig selv kun i særli-
e tilfælde at medføre forbedringer i søernes tilstand, idet de

s
fo
forhold til i dag.  
På baggrund af klorofylindholdet er i tabel 2.3.5 angivet den aktuelle 
tilstandsklasse og den forventede klasse i 2015 fo
la
kortbilag 8. 
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Indhold af 
klorofyl a 

Sommermiddel 

EQR Tilstandsklasse  
Sønavn 

Nuværende 2015 Nuværende 2015 Nuværende 2015 

Dronninglund Møllesø 131 131 0,06 0,06 Dårlig Dårlig 

Gersholt Sø  292 - 0,03 - Dårlig (Dårlig) 

Tofte Sø 1) 3) 124 124 0,06 0,06 Dårlig Dårlig 

Dybvad Sø  51 - 0,08 - Ringe (Ringe) 

Lillesø  3) 112 - 0,07 - Dårlig (Dårlig) 

Råbjergmile søer, vest 3) (5) - (0,78) - (Høj) - 

Råbjergmile søer, øst 3) (23) - (0,16) - (Moderat) - 

Kirkeflod, Læsø 2) - - - - - - 

Præstesø, Råbjerg Sø 3) 369 - 0,02 - Dårlig (Dårlig) 

Guldager Sø  46 - 0,08 - Ringe (Ringe) 

Nørlev Sø  67 - 0,06 - Dårlig (Dårlig) 

Nols Sø 85 80 0,09 0,09 Ringe Ringe 

Ralgrav, Klim øst  4 - 0,88 - Høj (Høj) 

Vandplasken 3) 27 - 0,28 - Moderat (Moderat) 

Å (8) - - - levande Sø, Grønnestrand 2) 3) - - 

Ålevande Sø, Kollerup  (10) - - - - -  2) 3)

Blegsø 3) (10) - (0,75) - (Høj) - 

Sokland 3) (5) - (0,74) - (Høj) - 

Sø nord for Sårup 14 14 0,27 0,27 Moderat Moderat 

Vandet Sø  9 3) 8 0,41 0,46 God God 

Bisolevandet 4 4 0,88 0,87 Høj Høj 

Bløden Sø 10 10 0,38 0,38 God God 

Strandsø nord for Harboslette 2) - - - - - - 

Sø nordøst for Sårup  (14) - (0,54) - (God) - 

Sø vest for Blegsø 3) (5) - (0,74) - (Høj)- - 

Tormål 3) 6 - 0,68 - Høj (Høj) 

Tvoruphul (4) - (0,93) - (Høj) - 

Ålvand 1 3) (112) - (0,03) - (Dårlig) - 

Ålvand 2 3) (156) - (0,02) - (Dårlig) - 

Hykær 3) (5) - (0,74) - (Høj) - 

Lild Strandkær 3) (5) - (1,50) - (Høj) - 

Lille Gråkjær 3) (5) - (0,74) - (Høj) - 

Det Store Vand 3) (5) - (0,74) - (Høj) - 

Lille Vand 3) (5) - (0,74) - (Høj) - 

Nors Sø 3) 10 10 0,63 0,63 Høj Høj 

 
Tabel 2.3.5. Søernes aktuelle og forventede fremtidige tilstand i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Ska-
gerrak, udtrykt ved overfladevandets klorofylindhold som sommermiddel og den dertil hørende EQR (økolo-
gisk kvalitetsratio) og tilstandsklasse. Vurderinger, der bygger på et spinkelt datagrundlag, er anført i paren-
tes, og søer hvor der ikke foreligger relevante data er markeret med -. 
 
1) Tilstanden er stærkt påvirket af en skarvkoloni.  
2) Vurdering af EQR ikke mulig pga. manglende kendskab til søtype.  
3) Natura 2000-område. 
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Af tabel 2.3.5 fremgår, at selv om de i dag planlagte foranstaltninger 
til reduktion af fosforbelastning tes at have en effekt på 
k dholdet i søerne, er trækkeligt til at søer, der 
ikke i øjeblikket opfylder e g sta e d
2 s dels, at der ange tsa være e tern 
b  dels at den eksterne belastni l mange af søerne fort-
s øj. 
 
Af søerne i tabel 2.3.5 ligger 21 i Natura 2000-områder, og de er alle 
udpeget som sønaturtyper. Ud over disse søer, er der 66 mindre sø-
er, der indg fordi de er på udpegningsgrundlaget for 
N r der. Søerne turtilst d er v t i nat pla-
n ogiske ti r ikke kendt.  
 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemi lstan  
Der er ikke gennemført analyser for miljøfarlige forurenende stoffer i 
overfladevand i søer i hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skager-
r
 
K
D kke foreligger målinger af priorite de sto  eller ti igere 
Liste 1-stoffer14 der kan samm lignes m d gæld miljøkv litets-
k 2.1), er det ik  muligt rdere den kem til-
st e i hovedvandoplandet til No e Ka og Sk
rak. 
 
D iske tilstand for samt  søer i edvan ndet t rd-
l ak vur res således at være ukendt. 
 
Økologisk tilstand 
D foreliggere målinger af miljøfarlige forurenende stoffer, 
d r i vurderingen af de ologisk ilstan kan sammen-
l d gældende miljøkv krav (jf. afsnit ), er det ikke 
m vurdere den økologi ilstand ed he l niveauerne 
a stoffer i søerne i hove ndoplan et til N e Katte t og 
S
 

 

en forven  vis 
lorofylin dette ikke tils

n god økolo isk til nd, vil gør et i 
015. Det skylde  i m søer for t vil n in
elastning, ng ti
at er for h

år i vandplanen 
atura 2000-om å s na an urdere ur
en, men søernes økol lstandsklasse e

sk ti d

ak.  

emisk tilstand 
a der i re ffer13 dl

en e ende a
rav (jf. afsnit 1. ke  at vu iske 
and i søern rdlig ttegat ager-

en kem lige hov dopla il No
ige Kattegat og Skagerr de

a der ikke 
er indgå n øk e t d der 
ignes me alitets  1.2.1
uligt at ske t  m nsyn ti

f disse dva d ordlig ga
kagerrak.  

                                                
  Stoffer der er identificeret i overensstemmelse med Vandrammedirektivets Arti-

kel 16 stk. 2 og 3. Miljømål for disse stoffer er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken mv. 2008/

13

105/EF 
af 16. december 2008 

14 rdirektiver under Europa-Parlamentet 
rsaget af udledning af 

r i Fællesskabets vandmiljø. 
 

  Stoffer der er omfattet af relevante datte
og Rådets direktiv 2006/11/EF om forurening, der er forå
visse farlige stoffe



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Redegørelse  

 
 
 
 
 

 
116 

Den økologiske tilstand mht. miljøfarlige forurenende stoffer vurderes 
således at være ukendt for samtlige søer i hovedvandoplandet til 
Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
 
Supplerende vurderinger 
Der foreligger ingen supplerende oplysninger om tilstanden med hen
syn til miljøfarl

-
ige forurenende stoffer for søer i hovedvandoplandet 

l Nordlige Kattegat og Skagerrak.  

.3.3 Kystvande 

 
ilførsel af næringsstoffer fra land, foruden tilførsel fra 

imfjorden og Mariager Fjord. Desuden tilføres der gennem horisontal 
ngsstoffer fra de tilgrænsende havområder. En-

.  

ra begyndelsen af 90’erne begyndte der at kunne spores en forbed-

ne udvikling vist for niveauerne af årsmiddel for 
i-

nerne af total-kvælstof for begge stationer i Aalborg Bugt 
iser signifikante fald i koncentrationerne gennem periode. I Læsø 

Rende ses en faldende signifikant tendens. 
 
Koncentrationerne af total-fosfor viser i kystvandet i Aalborg Bugt 
signifikant faldende koncentrationer. Derimod ses der ingen signifi-
kante udviklinger centralt i Aalborg Bugt eller i Læsø Rende. 

ti
 
Vurderinger af tilstanden med hensyn til miljøfarlige forurenende 
stoffer indgår sammen med generel viden om påvirkninger i vurde-
ringen af indsats for vandområdet jf. 2.4. 
 
 
2
 
Nordlige Kattegat 
Kystvandene i det nordlige Kattegat har gennem årene været belastet
med t
L
vandbevægelse næri
delig er der et bidrag i form af nedfald fra atmosfæren. 
 
Iltsvind i de centrale dele af Aalborg Bugt har enkelte år haft en be-
tydelig negativ indflydelse på bundfaunaen i store dele af kystvandet
 
F
ring i tilstanden i kystområderne, som en effekt af reduktionen i ud-
ledningen af næringsstoffer fra land. 
 
I figur 2.3.5 er den
total-kvælstof, total-fosfor. Det er udviklingen for den kystnære stat
on i Aalborg Bugt (1989-2008) en centralt beliggende station i Aal-
borg Bugt og desuden en station beliggende i Læsø Rende (1998-
2008). 
 
Koncentratio
v
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Klorofyl a koncentrationerne viser ikke signifikant udvikling på statio-
nerne i Aalborg Bugt. I Læsø Rende har bestemmelse af klorofyl a
ke været del af tilsynsprogramme

 ik-
t. 

 kun få og små tilførsler til Ska-
errak fra oplandet, mens Den jyske Kyststrøm periodevis tilfører re-

is i 

oncentrationen af total-kvælstof fra stationen ud for Hirtshals viser 
t signifikant fald i perioden 1992-2008 (figur 2.3.5). 

ifikant faldende i perioden – især ses et fald i 
sforkoncentrationen fra begyndelsen af 1990’erne. 

f 
’erne og 

emefter har medført faldende koncentrationer af kvælstof, fosfor og 

 
Skagerrak/Vesterhav 
Skagerrak/Vesterhav er mere påvirket af næringsfattigt vand fra 
Nordsøen sammenlignet med Vestkyst-stationerne længere sydpå. 
Nord fra Thyborøn er der er desuden
g
lativt høje koncentrationer af næringssalte til Skagerrak – fortrinsv
forårs/ og eller sommermånederne. 
 
K
e
Også total-P var sign
fo
  
Klorofyl a koncentrationen i Skagerrak udviser en faldende tendens i 
perioden 2002-2008 – dog er faldet ikke signifikant. 
 
Den hidtil gennemførte vandmiljøindsats har reduceret udledningen a
næringsstoffer fra land, se kap 2.2, hvilket gennem 1990
fr
til dels klorofyl i kystvandene, se figur 2.3.5. 
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Figur 2.3.5. Koncentrationer af total-N, total-P, og klorofyl a (kun 2002-2008) vist som tidsvægte-
de årsmiddel ± std værdier i perioden 1989-2007 for en kyst nærstation i Aalborg Bugt, og for pe-
rioden 1998-2008 en station centralt i Aalborg Bugt samt en station i Læsø Rende, foruden en sta-
tion i Skagerrak ud for Hirtshals (1992-2008). 
 
 
Tilstanden i vandområderne skal i henhold til miljømålsloven vurderes 
ud fra en række biologiske kvalitetselementer, der bl.a. omfatter 
bundvegetation og bunddyr. Fiskeri med skrabende redskaber har en 
effekt på disse parametre. Fiskeriet vanskeliggør således muligheder-
ne for, at større alger kan vokse i det befiskede område gennem en 
fjernelse af sten og ophvirvling af sediment så strukturen af havbun-
den og havbundens substrat ændres. Fiskeri på lokaliteter tæt på el-
ler i ålegræsbevoksninger har en negativ virkning på udbredelsen og 
dybdegrænsen for ålegræs. Fiskeriet påvirker også diversiteten af 
bundfaunaen på de befiskede arealer.  
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I visse tilfælde kan den økologiske tilstand også være påvirket af mil-
jøfarlige forurenende stoffer. Dette aspekt er behandlet i nedenstå-
ende afsnit ’Miljøfarlige forurenende stoffer herunder kemisk tilstand’. 
 
 
Økologisk tilstand, nuværende  
Nordlige Kattegat 
Den økologiske tilstand i Nordlige Kattegat er i denne første vandplan 
overvejende baseret på en vurdering af dybdeudbredelsen af 
ålegræs, som er tæt korreleret med den generelle vandkvalitet i 
kystområderne. Ålegræs reagerer negativt på dårlige lysforhold, der i 
kystvandene hovedsageligt opstår ved høje belastninger af nærings-
stoffer og deraf følgende forøget vækst af plankton og énårige ma-
kroalger. 
 
Begge disse er relateret til forhøjede næringsstofniveauer, og derved 
tæt korreleret med den generelle vandkvalitet i kystområderne.  
 
Klassifikationen og tilstandsvurderingen er baseret på den dybdeud-
bredelse, der svarer til de forskellige kvalitetsklasser specifikt for det 
enkelte kystområde. Sammen med tilstandsklassen beskrives tilstan-
den ved økologisk kvalitetsratio (EQR), som udtrykker forholdet mel-
lem den målte tilstand og referencetilstanden, se fig. 2.3.6.  
  
I de kystnære lavvandede områder, hvor kvalitetsklassegrænserne 
for ålegræs dybdegrænse overstiger den aktuelle vanddybde, skal 
ålegræsset potentielt kunne vokse og danne sammenhængende be-
stande hvor bundforholdene er gunstige. 
 
Grænsen mellem tilstandsklasserne for ålegræs dybdeudbredelse for 
Nordlige Kattegat er vist i tabel 2.3.6. Grænserne for ålegræs tager 
udgangspunkt i historiske data for ålegræsforekomsterne (reference-

rhold), se afsnit 2.1.2. I Hovedvandopland Nordlige Kattegat er mil-

tilstanden i det Nordlige 
attegat stadig ikke god, vurderet ud fra den nuværende tilstand af 

Skagerrak/Vesterhav beskrives klassifikation og tilstandsvurdering 

fo
jømålet opfyldt når vandområderne mindst er i god tilstand, se tabel 
1.2.5, svarende til EQR på mindst 0,74 for Kattegat, se tabel. 2.3.6.  
 
Trods de ovennævnte forbedringer er miljø
K
ålegræssets dybdegrænse. I alle områder vurderes tilstanden at være 
ringe eller dårlig, se tabel 2.3.7. Det underbygges at de understøt-
tende parametre. Der ses med års mellemrum perioder med begyn-
dende iltsvind og enkelte år alvorlige tilfælde, med en negativ effekt 
på de bundlevende dyr.  
 
Kvælstofpåvirkningen synes stadig primært at være udslagsgivende 
herfor. Påvirkningen med fosfor er under vurdering, men menes at 
have en mindre betydende rolle i de åbne farvande.  
 
Skagerrak/Vesterhav 
I 
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ud fra koncentrationen af klorofyl-a i vandfasen, som er korreleret 
med den generelle vandkvalitet i kystområderne. Høje klorofyl kon-
centrationer opstår hovedsagligt ved høje belastninger med nærings-
stoffer, og deraf følgende forøget vækst af planktonalger. 
lassifikationen og tilstandsvurderingen er baseret på det klorofyl a 

kystområde, svarer til de forskel-
r. Sammen med tilstandsklassen beskrives tilstan-

t 
r, vandområderne mindst er i god tilstand, se tabel 1.2.5, 

varende til EQR på mindst 0,50 se tabel 2.3.6 og figur 2.3.6. 

K
niveau der, specifikt for det enkelte 
lige kvalitetsklasse
den ved økologisk kvalitetsratio (EQR), som udtrykker forholdet mel-
lem den målte tilstand og referencetilstanden, se figur 2.3.6. 
 
Grænsen mellem tilstandsklasserne for klorofyl a i Skagerrak er vist i 
tabel 2.3.6. Disse grænser tager udgangspunkt i de EU interkalibre-
rede klorofylværdier, se også afsnit 2.1.2. I Skagerrak er miljømåle
opfyldt nå
s
 
                                                 

EQR - KlassifikationEQR - Klassifikation
Klorofyl-a

1,00

Ålegræs dybdegrænse

1,00

0,90 Høj 

 

 

0,74
God     

Moderat 

0,50

0,25

Ringe 

Dårlig 

0,00

0,67

Go

Høj 

0,50
d     

erat 

e 

0,00
g 

0,33
Mod

0,17
Ring

Dårli

 

ige Kattegat) og Figur 2.3.6. Klassifikation af vandområder mht. ålegræs dybdegrænse (Nordl
klorofyl a (Skagerrak). De viste EQR-værdier adskiller tilstandsklasserne.  
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Ålegræs dybdegrænse, m 

Ref. H-G G-M M-R R-D 

Vandområde 

(EQR=1) (EQR=0,90) (EQR=0,74) (EQR=0,50) (EQR=0,25) 

Nordlige Kattegat 12,2 11,0 9,0 6,1 3,1 

Koncentration af Klorofyl i µg/l 

Ref. H-G G-M M-R R-D 

Vandområde 

(EQR=1) (EQR=0,67) (EQR=0,5) (EQR=0,33) (EQR=0,17) 

Skager-
rak/Vesterhav 

2 3 4 6 12 

 
Tabel 2.3.6. Nordlige Kattegat: Referenceforhold (Ref.) og grænser mellem kvalitetsk
grænsen af ålegræs (hovedudbredelse). I referencetilstanden er EQR=1, mens klasse
(H-G), god-moderat (G-M), moderat-ringe (M-R) og ringe-dårlig (R-D) er give
len. 

lasser for dybde-
grænserne høj-god 

t ved EQR-værdier i tabel-

Skagerrak/Vesterhav: Referenceforhold (Ref.) og græ entrationen af 
klorofyl a. I referencetilstanden er EQR=1, mens klas derat (G-M), 
moderat-ringe (M-R) og ringe-dårlig (R-D) er givet ved EQR-værdier i tabellen. 

nser mellem kvalitetsklasser for konc
segrænserne høj-god (H-G), god-mo

 
Tilstanden i Skagerrak/Vesterhav vurderes med baggrund i klorofyl a 
koncentrationen at være ”ringe”, se tabel 2.3.7. I området er der ikke 
registreret iltsvind eller effekter deraf.  
 
 

Ålegræs dybdegrænse 
(m/EQR) 

 

Kvalitetsklasse 
(Tilstandsklasse) 

Vandområde 

Nuværende 2015 Nuværende 2015 

Kattegat, ”Køl-
pen” 

4,9/0,40 i.b. Ringe Ringe 

Kattegat, 
”Græsholmen 

4,6/0,38 i.b. Ringe Ringe 

Kattegat, ”Hjel-
len” 

3,2/0,26 i.b. Ringe Ringe 

Kattegat, 
”Hals-Egense” 

2,4/0,20 i.b. Dårlig Dårlig 

Kattegat 
”Læsø syd”  

3,4/0,28 i.b. Ringe Ringe 

Koncentration af klorofyl-a 
(µg/l /EQR) 

Kvalitetsklasse 
 

Vandområde 

Nuværende 2015 Nuværende 2015 

Skagerrak, 
irtshals 

7/0,29 i.b. Ringe Ringe 
H

 
Tabel 2.3.7. Nuværende og fremskreven (baseline 2015) tilstand for hovedudbredelse af 
ålegræs, angivet i meter (Kattegat) og for koncentration af klorofyl a (µg/l) (Skagerrak), 
samt økologisk kvalitetsratio (EQR) og klassificering af vandområderne i Hovedvandopland 
Nordlige Kattegat og Skagerrak. i.b= ikke beregnet.:  baseline-reduktionen skønnes ikke at 
medføre ændring af tilstandsklassen. 
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F

 

 

100%

igur 2.3.7 illustrerer tilstandsklassifikationen for kystvandene på ho-
vedoplandsniveau. Hele hovedoplandets k  
kystvandsområder er e tilstand
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

d 
ordlige Kattegat og Skagerrak fordelt på tilstandsklasser efter areal og an-

 
Økologisk tilstan dig 
Vurderingen af den stand for egræs og kl -a er i

 grund ækkeligt d rundlag. D rede be
tiltag mod påvirkningerne forventes at medføre en 4 % redukti-

fbelas om forbed  af den fre e tilstan
urderingen er at baselinereduktionen ikke vil med-

ing af sklassen. T nden vil de ke nå o
ndområderne.  

offer, herunder kemisk tilstand 
ng il 1-sømilg

økologisk tilstand, og om 2-sømilgrænsen mht. k misk 
tilstand. Viden om e af mil e foru ffer i
Nordlige Kattegat og Skagerrak er sparsomme. Data stammer fra de 

overvågn grammer NOVANA og DEVANO fra 2007
lev der indsamlet muslinger på to stationer, ved Lønstrup 

2006).  

ystvandsareal og begge
i ring .  

Høj

God

Moderat

Ringe 

Dårlig

100%
 
 
Andel af areal vandflade (3110 km2)  Andel af antal områder (2) 
 
ig. 2.3.7. Nuværende økologisk tilstand i kystvandene i HovedvandoplanF

N
tal. 
 

d, fremti
fremtidige til  ål orofyl k-

ke foretaget
tede 

et utilstr atag e alle slut-

on i kvælsto
(baseline 2015). V

tningen s ring mtidig d 

føre en ændr  tilstand ilsta rfor ik p 
på god tilstand i 2015 i nogle af va
 
 
Miljøfarlige forurenende st
Tilstandsvurderi en omfatter området ud t rænsen mht. 

rådet ud til 1 e
 niveauern jøfarlig renende sto  

nationale ingspro . I 
Skagerrak b
og ved Hirtshals. I Kattegat blev der indsamlet muslinger på 1 station 
ud for Dokkedal i Ålborg Bugt og taget sediment prøver i Ålbæk Bugt 
ud for Ålbæk samt i Ålborg Bugt ud for Dokkedal. For Skagerrak fin-
des desuden undersøgelser af biologiske effekter relateret til stoffet 
BT fra skibsmaling (Strand et al., T

 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Redegørelse  

 
 
 
 
 

 
123 

Kemisk tilstand 
Flere af de analyserede stoffer henregnes under de prioriterede sto
fer15 eller tidligere Liste 1-stoffer16. De

f-
t er imidlertid kun de målte 

oncentrationer af kviksølv i muslinger der lader sig sammenligne 
ed gældende miljøkvalitetskrav og således indgår i vurderingen af 
rådets kemiske tilstand jf. afsnit 1.2.1.  

or kviksølv er niveauerne i muslinger fra både Nordlige Kattegat og 
kagerrak lavere end miljøkvalitetskravet, hvilket tyder på en god 
emisk tilstand med hensyn til det pågældende stof.  

r de resterende stoffer der indgår i vurderingen af den kemiske til-
tand er niveauerne i forhold til gældende miljøkvalitetskrav på 20 µg 
g/kg vådvægt, ukendt i Nordlige Kattegat og Skagerrak. Den kemi-
ke tilstand vurderes derfor at være ukendt i de pågældende vand-
mråder. 

rods viden om tiltag, der også kan indvirke på tilførslerne af priorite-
de stoffer eller tidligere Liste 1-stoffer, foreligger der ikke et til-

trækkeligt vidensgrundlag til at kunne fremskrive tilstanden for disse 
ld til den nuværende tilstand. Som 

logisk tilstand 
or miljøfarlige forurenende stoffer gælder miljøkvalitetskravene helt 

nale søterritorium (12 sømil) på 

nger af miljøfarlige forurenende stoffer, der indgår i vurderingen af 
ø-

-
-
 

 

k
m
om
 
F
S
k
 
Fo
s
H
s
o
 
T
re
s
forurenende stoffer til 2015 i forho
udgangspunkt skønnes den kemiske tilstand at være uændret i 2015 i 
forhold til i dag. 
 

koØ
F
ud til afgrænsningen af det natio
samme måde som for de prioriterede stoffer under kemisk tilstand. 
De gældende miljøkvalitetskrav foreligger indtil videre kun for vand-
fasen, og ved måling af miljøfarlige forurenende stoffer i vandfasen i 
de åbne kystvande fra 1 til 12 sømil findes der generelt så lave kon-
centrationer, at der ikke er problemer med at opfylde miljøkvalitets-
kravene for vand. En anden vurdering vil muligvis fremkomme, når 
der fastlægges miljøkvalitetskrav for sediment og biota jf. nedenstå-
nde afsnit om supplerende vurderinger. Da der ikke foreligger må-e

li
den økologiske tilstand der kan sammenlignes med gældende milj
kvalitetskrav (jf. afsnit 1.2.1), er det ikke muligt at vurdere den øko
logiske tilstand med hensyn til niveauerne af disse stoffer i det Nord
lige Kattegat og Skagerrak. Den økologiske tilstand mht. miljøfarlige
forurenende stoffer vurderes således at være ukendt i de pågældende
vandområder. 

                                                 
15  Stoffer der er identificeret i overensstemmelse med Vandrammedirektivets Arti-

kel 16 stk. 2 og 3. Miljømål for disse stoffer er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken mv. 2008/105/EF
af 16. december 2008 

16  Stoffer der er omfattet af relevante datterdirektiver under Europa-Parlamentet 
og Rådets direktiv 2006/11/EF om forurening, d

 

er er forårsaget af udledning af 
visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø..   
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Supplerende vurderinger 
Alle øvrige prioriterede stoffer, tidligere Liste 1 stoffer og andre stof
fer fundet over detektionsgrænsen i biota kan ikke vurderes efter 
ovennævnte direktiv eller bekendtgørelse, der overvejende er basere
på miljøkvalitetskrav for vand (jf. 1.2.1). De

-

t 
n økologiske og kemiske 

and i forhold til disse stoffer i sediment og biota kan således ikke 

sats i hoved-
andoplandet, jf. kapitel 2.4. 

i-
cal Assesment Criteria – EAC; OSPAR, 1998). Desuden er 

e vurderet efter 75%- samt 90%-fraktilen for tilsvarende landsdæk-

idelser i forhold til før nævnte vurderingskriterier.  

e midlertidige vurderingskriterier betyder at der 

r 
 

 

kation, som det er gjort mht. det biologiske kvalitets-
element ålegræs dybdegrænse, jf. ovenfor. Den beskrevne tilstand og 
de supplerende vurderinger mht. miljøfarlige forurenende stoffer be-
n tt
til en
kateg

tilst
vurderes før der er udarbejdet miljøkvalitetskrav for disse matricer. 
De pågældende data indgår sammen med generel viden om påvirk-
ninger i denne vandplan i vurderingen af behov for ind
v
 
Indholdet af stofferne i sediment og biota kan have en potentiel ska-
delig effekt i forhold til vandområdets generelle økologiske tilstand, 
derfor er de vurderet i forhold til vejledende økotoksikologiske kriter
er (Ecologi
d
kende analyser for muslinger og sediment, for så vidt der foreligger 
sådanne værdier.  
 
I nedenstående tabel 2.3.8 fremgår de stoffer/stofgrupper, der er 
analyseret for i muslinger og sediment i Nordlige Kattegat og Skager-
rak samt overskr
 
Overskridelser af d
kan være risiko for negativ indflydelse på bundlevende dyr og planter 
i området.  
 
For Kattegat peger de foreliggende undersøgelser på forhøjede eller 
toksiske niveauer af tributyltin (TBT), PCB og diisononylphtalat samt 
tungmetallerne kobber, cadmium, nikkel og bly.  
 
For Skagerrak peger de foreliggende undersøgelser på forhøjede elle
toksiske niveauer af TBT og PCB. Denne vurdering underbygges af en
sammenstilling af data for målte TBT koncentrationer og biologiske 
effekter af TBT i Skagerrak og Kattegat. Resultaterne af denne under-
søgelse viste, at der er risiko for alvorlige effekter forårsaget af lang-
tidspåvirkninger af TBT i de kystnære farvande samt i store dele af de
åbne farvande (Strand et al., 2006).   
 
For miljøfarlige forurenende stoffer er der endnu ikke udarbejdet en 
tilstandsklassifi

y es, sammen med en vurdering af eventuelle kilder til stoftilførsel, 
 vurdering af behov for indsats ud fra en inddeling i fire indsats-
orier, se kap. 2.4. 
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Område 

Nordlige Katte-
gat 

Nordlige Kat-
tegat 

Skagerrak 

Stof/ 
stofgrupper 

muslinger sediment muslinger 

Zink    

Kobber   X3  

Kviksølv    

Cadmium  X3  

Nikkel  X3  

bly  X1,3  

TBT X3 i.m. X3 

sum PAH 16    

PAH    

sum PCB7 X3  X3 

DEHP   i.m. 

Phthaleter X1   

Chlorerede Pesti-
cider 

   

Bromerede i.m. i.v. i.m. 
flammehæmmere 

Coplanare PCBer i.m. i.v. i.m. 

Dioxiner/Furaner i.m. i.v. i.m. 

 
Tabel 2.3.8. Stoffer/stofgrupper (prioriterede – og tidligere liste 1 stoffer 
samt øvrige stoffer). 
 
Det fremgår (X), hvor målingerne ligger over forskellige vurderingskriterier. i.m.: ikke 

ålt, i.v.: intet vurderingsgrundlag. 

, skal der være både god kvantitativ og god 
kemisk tilstand. 
 
 

m
1) 75%-fraktil  udregnet på baggrund af landsdækkende data.  
2) 90%-fraktil udregnet på baggrund af landsdækkende data. 
3) Ecotoxicological Assessment Criteria (EAC) - grænseværdier for hvornår der er risi-
ko for negative biologiske effekter fastsat i OSPAR-regi.  
4) Bekendtgørelse nr. 148 af 19/02/2007 om visse forureninger i fødevarer 
 
 
2.3.4 Grundvand 
 
I Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak indgår 6 terræn-
nære, 7 regionale og 2 dybe grundvandsforekomster i vandplanlæg-
ningen. 
 
Grundvandets tilstand er opdelt i ”god” eller ”ringe” efter samme kri-
terier som miljømålene, der fremgår af afsnit 1.2.5. For at tilstanden 
kan klassificeres som god
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Kvantitativ tilstand, nuværende 
alance 

 vur  till g sam
med den udnyttelige ressource (35 % af andsdannelsen). Be-
regning af grundvand  er fore hjælp -

. I tabel 2.3.9 er udnyttelsesgraden af e 15 forekomster op-
 baggrund af det kvantitative miljømål, jf. kapitel 1.2  

Vandb
Vandbalancen deres ud fra den adte indvindin

grundv
menholdt 

sdannelsen
dellen) på data, 

taget ved 
de dækker perioden 1990-

af en strøm
ningsmodel (NOVANA-mo
2005

r 
d

gjort, på .5.
 
Forekomst Udnyttelig 

ressource 
(35 % af 
grund-

vandsdan-
nelsen) 

 

Tilladt 
Årlig Ind-
vinding 

Årlig indings  indv
andel af grund-
vand nelsen sdan

Udnyttelsesgrad Potentiel 
restressource 

 

Id nr. 1000 m3 1000 m3 % % 1000 m3 
DK 1.1.1.1 10.428 1.293 4  9.135 12

DK 1.1.1.2 7.307 2.619 4.688 13 36 

DK 1.1.1.3 12.262 2.640 8 9.622 22 

DK 1.1.1.4 43.184 3.576 3 8 39.608 

DK 1.1.1.5 25.819 3.537 5 4 22.282 1

DK 1.1.1.6 72 313  -241 152 436

DK 1.1.2.1 4.106 4.215   -109 36 103

DK 1.1.2.2 9.091 1.661 7.430 6 18 

DK 1.1.2.3 8.290 9.076   -786 38 109

DK 1.1.2.4 5.801 2.352  3.449 14 41 

DK 1.1.2.5 13.502 1.120 3 8 12.382 

DK 1.1.2.6 3.533 ingen - - 3.533 

DK 1.1.2.7 816 12 1 1 804 

DK 1.1.3.1 381 150 14 39 231 

DK 1.1.3.2 4.252 156 1 4 4.096 

 
Tabel 2.3.9. Den tilladte indvinding i Hovedopland Nordlige Kattegat og Skagerrak for grund-
vandsforekomsterne sammenlignet med størrelsen af den udnyttelige ressource. Med fed er 

 altså hvor der sker en 
overudnyttelse af grundvandsforekomsten 
markeret de forekomster, hvor indvindingen overstiger ressourcen,

 
 
om det fremgår af tabS el 2.3.9 overstiger den tilladte indvindings-

t er den terrænnære forekomst 1.1.1.6 Læsø og de to regi-
nale forekomster 1.1.2.1 Uggerby Å og 1.1.2.3 Liver Å. 

rne ikke er opdateret i forhold til den nyeste viden 
m de hydrogeologiske forhold, og at beregningerne ikke tager højde 
r eventuel import og eksport af vand mellem den pågældende fore-

mængde i 3 af de 15 forekomster den beregnede udnyttelige grund-
vandsressource, hvorved disse grundvandsforekomster får ringe til-
stand. De
o
 
Beregningen af den udnyttelige ressource er behæftet med en del 
usikkerhed. Dette skyldes især, at den geologiske model der indgår i 
modelberegninge
o
fo
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komst og grundvandsforekomsterne som ligger i umiddelbar nærhed. 
hed betyder også, at den potentielle restressource for 

g 

vur-
eret ud fra vandindvindingernes påvirkning af vandløbs medianmi-

n
 
Grundvandsfor ne tør irekte er an-
vendelige til v f vandindvindingers påvirkning af vandløbe-
nes minimumsv dvandoplandet er derfor opdelt i 
mindre topografiske delvandløbsoplande. De deloplande, hvor den 
n ende, till ind ikkevand  erhvervsformål vur-
d sulte overs e af den acceptable vandløbspå-
v r vist eknisk rundsnot heri redegøres ige 
for beregningsgrundlaget. 
 
Samlet set vurderes det, at i ingen i Hovedvandopland Kattegat 
og Skagerrak skal reduceres med i ca. 5,8 millioner m3 pr. år for at 
d ås m ldelse vandløb.  
 
Da delvandløbsoplandene har e nden arealmæssig udstrækning 
e ands ster man ikk rekte beregn or 
stor overudnytte 3 er onkret for mst. For at vurdere 
o dvan komst vantitativ ler ringe tils nd, 
er der i stedet vurderet på, h ore arealer med overudnyttede 
delvandløbsoplande, der dækker arealet af en forekomst, der formo-
d yne va bet med d.  
 
Dette resulterer i at 3 terrænnære (DK1.1.1.1, DK 1.1.1.3, DK 
1
1
 
G typer og andre naturtyper 
mfatter de naturtype, der er vist i tabel 1.2.7. Heraf findes 18 natur-
per områder i hovedvandoplandet. Grundvandsindvinding kan med-

e 

es kvantita-
ve tilstand, er baseret på forudsætninger med store usikkerheder. 

n-

.  

Denne usikker
hver grundvandsforekomst er en vejledende størrelse, der kun kan 
bruges til overordnet at forvalte grundvandsmængden ved behandlin
af nye eller ændring af eksisterende vandindvindingstilladelser. 
 
Påvirkning af overfladevand og terrestriske økosystemer 
Grundvandsforekomsternes kvantitative påvirkning af vandløb er 
d
imum.  

ekomster
urdering a

andføringer. Hove

har en s relse, der ikke d

uvær adte indv ing til dr  og
eres at re re i en kridels
irkning, e i det t e bagg at,  till

ndvind

er kan opn ålopfy  i alle 

n a
ne, kan nd grundv forekom e di e, hv

lsen i m i en k eko
m en grun dsfore  har k god el ta

vor st

es at fors ndlø  van

.1.1.5) og 4 regionale DK 1.1.2.1, DK 1.1.2.3, DK 1.1.2.4 og DK 

.1.2.5 grundvandsforekomster har ringe kvantitativ tilstand.  

rundvandsafhængige terrestriske natur
o
ty
føre sænket vandstand i søerne/naturområderne, hvilket vil medfør
en negativ påvirkning af områderne.  
 
Beregningerne af påvirkning af søer, kystvande og terrestriske natur-
typer, og dermed vurderinger af grundvandsforekomstern
ti
Derfor indgår eventuelle påvirkninger ikke i vurderingen af den kva
titative tilstand, da det på grund af manglende viden om kontakt mel-
lem grundvand og overfladevand ikke er muligt at vurdere tilstanden
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Et bedre kendskab til kontakt mellem grundvand og overfladevand 
samt målrettet anvendelse af integrerede modeller vil gøre det muligt
at beregne påvirkningerne med meget større sikkerhed.  
 
Saltvandsindtrængning mm. 

 

ed vurdering af den kemiske tilstand viser en enkelt forekomst; 
msten er et 

ten vurderes at have en naturligt forhøjet saltkoncentration, 
g at der er risiko for at indvinding af grundvand kan bringe koncen-

-

fladevand” og ”grundvandsafhængige ter-
striske naturtyper” ikke relevante for disse forekomster. 

V
1.1.1.2 Grenen tegn på forhøjet saltkoncentration. Foreko
meget terrænnært magasin, hvorunder der er marine aflejringer med 
et naturligt saltvandsindhold. 
Forekoms
o
trationen endnu højere op. Forekomsten vurderes at have ringe til-
stand. 
 
Samlet vurdering 
De enkelte forekomsters kvantitative tilstand i forhold til de nævnte 
kriterier er opsummeret i tabel 2.3.10 og vises på kortbilag 9. De dy
be forekomster pr. definition ikke har kontakt til overfladevand er kri-
terierne ”påvirkning af over
re
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Forekomst 
 
 
 
 
 
 
Id nr. og navn V

a
n

d
b

a
la

n
ce

 

P
å
v
ir

k
n

in
g

 a
f 

o
v
e
rf

la
d

e
v
a
n

d
 

P
å
v
ir

k
n

in
g

 a
f 

t
k
e
 n

a
-

e
rr

e
st

ri
s

tu
rt

y
p

e
r*

) 
 

S
a
lt

v
a
n

d
s-

 
i

n
g

n
in

g
 

n
d

tr
æ

m
m

. 

S
a
m

le
t 

k
v
a
n

ti
-

ta
ti

v
 t

il
st

a
n

d
 

DK 1.1.1.1 Læsø Rende 
God Ringe 

Ikke vur-
deret God 

Ringe 

DK 1.1.1.2 Grenen 
God God deret 

Ikke vur-
Ringe 

Ringe 

DK 1.1.1.3 Hjørring 
God Ringe 

Ikke vur-
deret God 

Ringe 

DK 1.1.1.4 Jammerbugten 
God God 

Ikke vur-
deret God God 

DK 1.1.1.5 Vendsyssel 
God Ringe 

Ikke vur-
deret God 

Ringe 

DK 1.1.1.6 Læsø 
Ringe deret deret 

Ikke vur- Ikke vur-
God 

Ringe 

DK 1.1.2.1 Uggerby Å 
Ringe 

Ringe Ikke vur-
deret God 

Ringe 

DK 1.1.2.2 Voerså 
God 

God Ikke vur-
deret God God 

DK 1.1.2.3 Liver Å 
Ringe 

Ringe Ikke vur-
deret God 

Ringe 

DK 1.1.2.4 Aalborg Bugt 
God 

Ringe Ikke vur-
deret God 

Ringe 

DK 1.1.2.5 Vesterhavet kalk 
God Ringe 

Ikke vur-
deret God 

Ringe 

DK 1.1.2.6 Vesterhavet sand 
God God 

Ikke vur-
deret - God 

DK 1.1.2.7 Lille Vildmose 
God God 

Ikke vur-
deret God God 

DK 1.1.3.1 Sæby**) 
God 

Ikke rele-
vant 

Ikke rele-
vant God God 

DK 1.1.3.2 Skærumhede**) 
God 

Ikke rele-
vant 

Ikke rele-
vant God God 

 
Tabel 2.3.10 Grundvandsforekomsternes samlede nuværende kvantitative tilstand i Hovedvand-
opland Nordlige Kattegat og Skagerrak.  
 
*) Der er ikke fastsat kriterier for vurdering af påvirkning i denne vandplan. 
**) Dybe forekomster har pr. definition ikke kontakt til overfladevand. 
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Kemisk tilstand, nuværende 
 nuværende kemisk tilstand bruges de tærskelværdier, 

er fremgår af tabel 1.2.8. Tærskelværdiern tsætte nsen 
ellem god og ringe kemisk tilstand. 

enerel kvalitets vurdering: 
en kemiske tilstand for udvalgt toffer i g andsf ster

nemgås  følge  

Til vurdering af
d e fas

rundv
nde: 

r græ

orekom

m
 
G
D e s

 i det
ne 

ses i tabel 2.3.11 og gen
 
Nitrat 
De marine aflejringer i Vendsyss  rige på organisk materiale, o

atreduktionskapacitet. Dette medfør  2 
terrænnære og 3 regionale forek ter har  tilsta ne pg

 
ende stoffer

el er g 
har derfor stor nitr er, at kun

nd aleoms  ringe a. 
nitrat. 

Øvrige naturligt forekomm  
t og errak f dv

turligt forekommende klorid og su  har 
stsætte e rskelvæ r klor  m

kon s
lværdi, som tilsk ndvin ing n

ning af saltvand. Dette har igen , at ti vurd

 
ange overskridelser af dri kravene på fosfor 

og NVOC. Arsen overskridelser a valitetskravet finde
e terrænnære grundvandsforekomster. I de regio-

nale grundvandsforekomster er  del overskridels .2.2 
 og 1.1.2.5 Vesterha  I de nd-

vandsforekomster er der ingen o kridelser. Der er m s en 
 arsen værdier og de marine er og 

den højtliggende kalk. Alle disse skride krive rlige 
ge tilstandsvurderinger. 

 
arlige stoffer

For Hovedvandopland Nordlige Kattega Skag indes ste is 
så høje værdier af na
været nødvendigt at fa

lfat, at det
id på 300n tæ

Der er 
rdi fo g/l 

er for forekomsterne 1.1.1.2. Grenen. 
af denne tærske

stateret ove
dingsbet
lstanden 

rskridel
et indtræ

eres som 
rives i
ført til

g-

ringe.  

Der er generelt m kkevands
f drikkevandsk s i 

enkelte tilfælde i d
der en er i 1.1

Voerså, 1.1.2.3 Liver Å v Kalk.  dybe gru
uligvivers

sammenhæng mellem høje  aflejring
s natu over lser tils år-

sager og har ikke ført til rin

Pesticider og andre miljøf  
I Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Sk ak find r i 4 t

dsforekomster overskrid ,6
benzamid  (BAM), og enkelte ov idelser razin, , Bent

 regionale grundv om es 
 i alle forekomster undtagen Vesterhav 

hvor der ingen analyser er, og Aalborg Bugt. I de øvrige fore-

es overskridelse at være væsentlige og tilstand vurdres at være rin-

lser på BAM 
eller andre pesticider.  

denfor hovedvandoplandet Nordlige Kattegat og Skagerrak er der 
un fundet enkelte overskridelser på miljøfremmede stoffer i 1.1.1.3 

agerr es de er-
rænnære grundvan elser af 2

 af at
-dichlor-
MCPAerskr a-

zon og dichlorphenol. I de
der overskridelser af BAM

andsforek ster find

Sand, 
komster er der udover BAM også overskridelser på Hexazinon, Benta-
zon og Atrazin mm. For 1.1.1.5 Vendsyssel  og 1.1.2.3 Liver å vurde-
r
ge.  
I de dybe grundvandsforekomster er der ingen overskride

 
In
k
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Hjørring og 1.1.2.3 Liver Å. Disse overskridelser vurderes alle at væ-

f tabel 2.3.11 fremgår, hvilke stoffer der giver anledning til god og 
ekomsterne. 

re enkeltstående tilfælde, og har ikke ført til ringe tilstandsvurderin-
ger. 
 
A
ringe tilstand i grundvandsfor
 

Enkelt stoffer og stofgrupper Forekomst 
 
Id nr. og navn 

Nitrat Pestici-
der 

Klorid Øvrige 
stoffer 

DK 1.1.1.1 Læsø Rende Ringe God God God 

DK 1.1.1.2 Grenen God God Ringe God 

DK 1.1.1.3 Hjørring God God God God 

DK 1.1.1.4 Jammerbugten Ringe God God God 

DK 1.1.1.5 Vendsyssel God Ringe God God 

DK 1.1.1.6 Læsø God God God God 

DK 1.1.2.1 Uggerby Å God God God God 

DK 1.1.2.2 Voerså Ringe God God God 

DK 1.1.2.3 Liver Å God Ringe God God 

DK 1.1.2.4 Aalborg Bugt God God God God 

DK 1.1.2.5 Vesterhavet kalk Ringe God God God 

DK 1.1.2.6 Vesterhavet sand Ringe God God God 

DK 1.1.2.7 Lille Vildmose God God God God 

DK 1.1.3.1 Sæby God God God God 

DK 1.1.3.2 Skærumhede God God God God 

 
Tabel 2.3.11. Grundvandsforekomsternes nuværende kemiske tilstand for 
konkrete stoffer i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak  

 
 
Forureningstendenser:  
For at afklare mulighederne for at gennemføre en beregning af tidsli-
ge forureningstendenser er der på landsplan foretaget en analys
grundvandets generelle indhold af nitrat for perioden 1988–2007. Der
har dog ikke været et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne vurder
eventuelle signifikante stigende tendenser i den generelle udviklin
nitratindholdet. Da nitrat er et af de stoffer som er analyseret hyp-
pigst, vurderes at der ikke er datagrundlag for at gennemføre ten-
densanalyser for andre stoffer i denne planperiode. Der kan lokalt 
konstateres stigende tendenser i indholdet af konkrete stoffer. 
 

e for 
 

e 
g af 

 ikke fastsat tærskelværdier i forhold til 
rundvandets påvirkning af vandløb, søer, kystvande og terrestriske 

Påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper 
Der er i denne vandplan
g
naturtyper, da bidraget af kemiske stoffer fra grundvand og kontakt 
mellem grundvand og overfladevand ikke kendes. 
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Saltvandsindtrængning mm.:  
En enkelt forekomst; 1.1.1.2 Grenen viser tegn på påvirkning, idet 
tærskelværdien for klorid er overskredet i flere tilfælde. Forekomsten 
r et meget terrænnært magasin, hvorunder der er marine aflejringer 

f 

Beskyttede drikkevandsforekomste
I Hovedvandoplandet Nordlige at er ind
v  terrænnære grundvan ekomster, 78 vandværker 
i de regionale grundvandsforekomster og kun et v rk i de dybe 
g ster. I for lse m rundv rtlægningen 
i det tidlig ds Amt er der gennemført vandværksgen-
n dværker edvandoplandet. Heraf fremgår, at 
d prob  med stigende indhold af t og 
p Læsø V rke illade il udv
vandbeha
 
S
D sters kem sta rhold  næv ri-
t et i tabel 2.3.12 og vises på ko g 10. e 
dybe foreko efinition i e ha akt ti fladevand er 
k f over vand  ”grundva fhængige 
t  r te sse fo ster
 
 

e
med et naturligt saltvandsindhold. I Skagen vurderes indtrængning a
salt at være indvindingsbetinget. 
 

r 
 Katteg  og Skag

dsfor
rak indv er 21 

andværker i de
andvæ

rundvandsforekom
ere Nordjyllan

binde ed g andsko

emgang på alle van i hov
e fleste vandværker har lemer  nitra
esticider. Skagen og andvæ r har t lse t idet 

ndling.  

amlet vurdering 
e enkelte forekom iske til nd i fo  til de nte k

erier er opsummer
mster pr. d

rtbila  Da d
kk r kont

” og
l over

ndsariterierne ”påvirkning a flade
errestriske naturtyper” ikke elevan for di rekom . 
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Forekomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id nr. og navn G

e
n

e
re

l 
k
v
a
li

te
ts

-
v
u

rd
e
ri

n
g

 

P
å
v
ir

k
n

in
g

 a
f 

o
v
e
r-

fl
a
d

e
v
a
n

d
 

P
å
v
ir

k
n

in
g

 a
f 

te
rr

e
-

st
ri

sk
e
 n

a
tu

rt
y
p

e
r 

*
)  

  

S
a
lt

v
a
n

d
s-

in
d

tr
æ

n
g

n
in

g
 m

m
. 

B
e
sk

y
tt

e
d

e
 d

ri
k
k
e
-

v
a
n

d
sf

o
re

k
o

m
st

e
r 

S
a
m

le
t 

K
e
m

is
k
 t

il
-

st
a
n

d
 

DK 1.1.1.1 Læsø 
Rende 

Ringe Ikke vurde-
ret 

Ikke vurde-
ret  

God Ringe Ringe 

DK 1.1.1.2 Grenen Ringe Ikke vurde-
ret  

Ikke vurde-
ret  

Ringe Ringe Ringe 

DK 1.1.1.3 Hjørring God Ikke vurde- Ikke vurde-
ret  ret  

God Ringe Ringe 

DK 1.1.1.4 Jammer-
bugten 

Ringe Ikke vurde-
ret  

Ikke vurde-
ret  

God Ringe Ringe 

DK 1.1.1.5 Vendsys-
sel 

Ringe Ikke vurde-
ret  

Ikke vurde-
ret  

God Ringe Ringe 

DK 1.1.1.6 Læsø God Ikke vurde-
ret  

Ikke vurde-
ret  

God Ringe Ringe 

DK 1.1.2.1 Uggerby 
Å 

God Ikke vurde- Ikke vurde-
ret  ret  

God Ringe Ringe 

DK 1.1.2.2 Voerså Ringe Ikke vurde-
ret  

Ikke vurde-
ret  

God Ringe Ringe 

DK 1.1.2.3 Liver Å Ringe Ikke vurde-
ret  

Ikke vurde-
ret  

God Ringe Ringe 

DK 1.1.2.4 Aalborg 
Bugt 

God Ikke vurde-
ret  

Ikke vurde-
ret  

God God God 

DK 1.1.2.5 Vester-
havet kalk 

Ringe Ikke vurde-
ret  

Ikke vurde-
ret  

God God Ringe 

DK 1.1.2.6 Vesterha-
vet sand 

Ringe Ikke vurde-
ret  

Ikke vurde-
ret  

God God Ringe 

DK 1.1.2.7 Lille 
Vildmose 

God Ikke vurde-
ret  

Ikke vurde-
ret  

God God God 

DK 1.1.3.1 Sæby**) God Ikke rele-
vant 

Ikke rele-
vant 

God God God 

DK 1.1.3.2 Skærum-
hede**) 

God Ikke rele-
vant 

Ikke rele-
vant 

God God God 

 

Tabel 2.3.11. Grundvandsforekomsternes samlede nuværende kemiske tilstand i Hovedvandopland 
Nordlige Kattegat og Skagerrak.  De beskyttede drikkevandsforekomster er markeret med fed. 
 
*) Der er ikke fastsat kriterier for vurdering af påvirkning i denne vandplan. 
**) Dybe forekomster har pr. definition ikke kontakt til overfladevand. 
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Samlet nuværende og forventet år 2015 
f den fremtidige tilstand for de enkelte grundvandsfore-

omster sker ud fra, hvad der allere af tiltag for 
t ændre tilstanden.  
or vandindvindingen ses svage teg å at forbru u ligger på  
onstant niveau, og hvis dette holder indtil 2015, n nuværende 
verudnyttelse være uændret i 2015 udsætter dog bl.a
edbør og fordampning ikke ændres tisk.  

rundvandsdannelsen kan tage op t  år. Det rfor ikke mu-
hvorvid  i 2015 kan forventes ntligt ændrede 

er er således ikke o ger i den 
ndsvurdering i for  til status g. 

eringer af grund ekomsternes kva
d den nuv  f sa e 

tabel 2.3.13. 

Vurdering a
k de i dag er besluttet 

n p

. Det for
 dras

il 100

a
F get n

 vil de

 er de
væse

 et

., at 
k
o
n
 
G
ligt at vurdere, t der
tilstandsforhold. D
fremskrevne tilsta
 

 indregnet n
hold

gen ændrin
 i da

På baggrund af vurd vandsfor ntitati-
ve og kemiske tilstan
tilstandsvurdering opgøres som det fremgår af 

, kan ærende (og remtidige) mled

  

Forekomst Nuværende tilstand = forventet tilstand i 2015 

Id nr. og navn 
Kvantitativ 
tistand 

Kemisk til-
stand 
 

Samlet 
tilstand 

DK 1.1.1.1 Læsø Rende  Ringe Ringe Ringe 

DK 1.1.1.2 Grenen Ringe Ringe Ringe 

DK 1.1.1.3 Hjørring Ringe Ringe Ringe 

DK 1.1.1.4 Jammerbugten God Ringe Ringe 

DK 1.1.1.5 Vendsyssel Ringe Ringe Ringe 

DK 1.1.1.6 Læsø Ringe Ringe Ringe 

DK 1.1.2.1 Uggerby Å Ringe Ringe Ringe 

DK 1.1.2.2 Voerså God Ringe Ringe 

DK 1.1.2.3 Liver Å Ringe Ringe Ringe 

DK 1.1.2.4 Aalborg Bugt Ringe God Ringe 

DK 1.1.2.5 Vesterhavet Kalk  Ringe Ringe Ringe 

DK 1.1.2.6 Vesterhavet sand God Ringe Ringe 

DK 1.1.2.7 Lille Vildmose God God God 

DK 1.1.3.1 Sæby God God God 

DK 1.1.3.2 Skærum Hede God God God 

 
Tabel 2.3.13. Den samlede nuværende og fremtidige (2015) tilstand for de 15 
grundvandsforekomster i hovedvandoplande Nordlige Kattegat og Skagerrak. 

 
Som det fremgår opfyldes målet om god tilstand alene i 3 af de 15 
rundvandsforekomster i hovedvandoplander i 2015, mens tilstanden 

i de resterende 12 forekomster klassificeres som ringe. 
g



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Redegørelse  

 
 
 
 
 

 
135 

2.4 Miljømål og indsatsbehov 

 kyst-
nde, og for de fleste vandområder er det derfor ikke umiddelbart 

urdere vandområdernes målopfyldelse i forhold til miljøfar-
lige forurenende stoffer, h

af,  prim eligger 
krav for indh andfa  Europa- ntets 

og Rådets Direktiv om miljøkvalitetskrav indenfor vandpolitikken mv. 
ecembe  og Miljøministeriets bekendtgø-

alitetskrav. Fl f de analy er findes nd-
områderne i hovedvandoplandet, er foretage iota og s nt, 

ere relevant at undersøge for disse stoffer. Det for-
r i høje ad fastsæ iljøkvalitetskrav 

diment. D n findes gle vando er 
undersøgelser af biologiske effek

offer. 

get for n næste vandplan i 201 unne 
vurdere, om der i konkrete vando råder er behov for en indsats ope-

e vandplan med et midlertidigt grundlag. 
åderne k il fire fo ige indsa go-

ø  

 base dsatsen i ld til at o  mil-
e primæ , at udled r af miljøf or-

er skal regulere nhold til b dtgørelse om miljø-
ilslutninger af spildevand fra virksomheder til of-

læg i he  til miljøb ttelseslove al re-
skrav 
. 

 
 
I dette afsnit vurderes om vandområderne samt grundvandsforekom-
sterne opfylder de opstillede miljømål, jf. kapitel 1.2. Hvor dette ikke 
er tilfældet opgøres den indsats, som vurderes nødvendig med hen-
blik på at opfylde målene. 
 
Indsatsbehovet opgøres på baggrund af forskellen mellem den frem-
skrevne tilstand i 2015 og den tilstand som vandforekomsterne skal 
have for at opfylde miljømålene. 
 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand.17 
Omfanget af eksisterende undersøgelsesresultater om for miljøfarlige 
forurenende stoffer er meget begrænset for vandløb, søer og
va
muligt at v

erunder vandområdets kemiske tilstand. 
Endvidere er vurderingen begrænset 
miljøkvalitets

 at der p.t.
sen, jf.

ært for
oldet i v Parlame

2008/105/EF af 16. d r 2008
relse om miljøkv ere a ser, d  for va

t på b edime
hvor det ofte er m
ventes, at der fremove re gr ttes m
også for biota og se esude for no mråd

ter som følge af påvirkninger med 
forurenende st
 
For at forbedre grundla  til de 5 at k

m
reres der i denn  vurderings
Herved kan vandomr nyttes t rskell tskate
rier i forhold til konkrete milj
 

farlige forurenende stoffer. 

I første vandplanperiode res in  forho pfylde
jømål i vandområdern rt på ninge arlige f
urenende stoff
kvalitetskrav og at t

s i he eken

fentlige spildevandsan nhold esky n sk
guleres med tilslutningstilladelser, der skal sikre at miljøkvalitet
efter udledning fra det offentlige spildevandsanlæg kan opfyldes
 

                                                 
17  Teksten i dette afsnit drøftes for tiden med KL med henblik på afklaring af opga-

vens omfang. 
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Frem til næste vandplan bestemmes behovet fo
, om der i de enkelte vandområder er eller kan være pr

r yderligere indsats 
oblemer 

ed opfyldelse af miljømålet, både for så vidt angår miljøfarlige foru-
nende stoffer under økologisk tilstand og prioriterede stoffer mv. 

offer og krav om progressiv reduktion af 
rureningen med øvrige stoffer. På baggrund af tilstandsvurderingen 

ori, samt den indsats, der skal fore-
ges af myndigheden. 

af
m
re
under kemisk tilstand. Heri indgår en vurdering af, om udviklingen i 
den samlede belastning med miljøfarlige forurenende stoffer opfylder 
vandrammedirektivets krav om ophør af emissioner, udledninger og 
tab af prioriterede farlige st
fo
og vurdering af evt. kilder til stoftilførsel inddeles vandområderne i 
fire indsatskategorier.  I tabel 2.4.1 fremgår de fire indsatskategorier, 
kriterierne for at inddeling i kateg
ta
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1. Vandområde 
uden problem 
 

2. Vandområde 
under observation 

 

3. Vandområde med 
behov for stofbestemt 

indsats 

4. Vandområde med 
ukendt 

tilstand/belastning 
Kriterier der alle skal 
være opfyldt: 

 Alle kilder til stoftilfør-
sel er kendt 

 Miljøkvalitetskrav er 
opfyldt for de stoffer 
der er viden om bliver 
tilført eller som har 
været tilført  

 Viden om at der ikke 
sker betydende tilfør-

Kriterier hvor et eller 
flere er opfyldt: 

 Koncentration af et 
forurenende stof 
overskrider 75%-
fraktil af værdier fra 
landsdækkende moni-
teringsdata 

 Koncentration af et 
forurenende stof 

Kriterier hvor et eller 
flere er opfyldt: 

 Miljøkvalitetskrav for 
et eller flere af Vand-
rammedirektivets prio-
riterede stoffer og an-
dre stoffer med fælles-
skabskrav2 ikke opfyldt 

 Miljøkvalitetskrav3 eller 
kvalitetskriterier for et 

Kr

 V

lig
 
 

sel af forurenende 
stoffer 

 
 
 

overskrider OSPAR1 
Ecotoxicological As-
sessment Criteria 
(EAC) 

 Signifikante stofrela-
terede biologiske ef-
fekter (f.eks. impo-
sex) 

 Viden om at der sker 
betydende tilførsel af 
forurenende stoffer 

 

eller flere af andre mil-
jøfarlige forurenende 
stoffer er ikke opfyldt 

 Krav til fødevarekvali-
tet ikke opfyldt4 

 Koncentration af et 
forurenende stof over-
skrider 90%-fraktil af 
værdier fra lands-
dækkende monite-
ringsdata 

 

iterier: 

iden om miljøtilstand 
og tilførsel af miljøfar-
lige forurenende stof-
fer er ikke tilstrække-

 

Indsats 
 Udledning fra punkt-

kilder og tilslutninger 
til offentlig kloak regu-
leres efter gældende 
regler og vejledninger 
med henblik på opfyl-
delse af miljøkvali-
tetskrav3+5 

 identificerer udlednin-
ger og registrerer op-
lysninger herom6 

 
 

 Udledning fra punkt-
kilder og tilslutninger 
til offentlig kloak regu-
leres efter gældende 
regler og vejledninger 
med henblik på opfyl-
delse af miljøkvali-
tetskrav3+5 

 identificerer udlednin-
ger og registrerer op-
lysninger herom6 

 Tilvejebringe viden om 
kilder og belastning7 

 
 

 Udledning fra punkt-
kilder og tilslutninger til 
offentlig kloak regule-
res efter gældende reg-
ler og vejledninger med 
henblik på opfyldelse af 
miljøkvalitetskrav3+5 

 identificerer udlednin-
ger og registrerer op-
lysninger herom6 

 Gennemgå og hvor 
nødvendigt revidere -
tilladelser til udledning 
og tilladelser til tilslut-
ning til offentlig kloak8  

 Forelægge evt. pro-
blemer vedr. diffuse 
kilder for relevant sty-
relse 

 Identificere og kort-
lægge kilder 

 

 Udledning fra punkt-
kilder og tilslutninger 
til offentlig kloak regu-
leres efter gældende 
regler og vejledninger 
med henblik på opfyl-
delse af miljøkvalitets-
krav3+5 

 identificerer udlednin-
ger og registrerer op-
lysninger herom6 

 Tilvejebringe eller for-
bedre grundlag for at 
kunne gennemføre ge-
nerel indsats3+5 

 

 
Tabel 2.4.1. Oversigt over kriterier for inddeling af vandområderne i indsatskategorier og 
indsatsbehov. 
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1) OSPAR (1998). Ecological Assesment Criteria (EAC). 
e om miljøkva  til Eur
 for vandpo af 1

ets bekendtg c tetskrav f

sse forure-
v

ntli
 og tificer  

s til v
s anmodning til brug for det 

punk
e opfyldelse af gældende 

2006 om tilslutning af 

telseslovens kapitel 5, 
under bla
edninger f d betydende tilførsel af for-

urenende s
• Udledninger fr gn
• Udledninger  om
• Udledninger f tkilder, eksemp inger, udsivning fra andre 

typer depoter eller o ende r, samt udsivning eller grund-
vandssænkning fra om rene

 
 
De fire indsatskategorier er ikke en ende ificering af vandom-

g

or de konkrete vando s-
program først og fremmest på indsatskategor eller
flere stoffer er behov r at forbedre ti
krav ikke er opfyldt og hvor kilder til t . De -
uden fokuseres der på områder i indsa et el-
ler flere stoffer er sandsynlighed for at skrav ikke vil 
kunne opfyldes. 
 

tabel 2.4.2 er vist en oversigt over, hvilke typer af opgaver miljø-

dplanlægningen, varetager i forbindelse med den ge-
erelle indsats efter vandplanens indsatsprogram. 

 
Anvendelse af indsatskategorierne beskrives i de efterfølgende afsnit 
for henholdsvis vandløb, søer og kystvande. 

2) Bekendtgørels
en

litetskrav og Forslag opa-Parlamentets og Rådet
6. december 2008  
ember 2006 om miljøkvali

eller have

s direktiv om miljøkva-

r vandom
litetskrav ind

3) Miljøministeri
litikken 2008/105/EF 
ørelse nr. 1669 af 14. de o råder 

og krav til udledning af forurenend
4) Ministeriet for Familie

ninger i føde

e stoffer til vand
- og Forbrugeranliggenders be

arer  

løb, søer t. 
kendtgørelse nr. 148 af 19/02/2007 om vi

5) Miljøstyrelsens vejledni
6) Eksisterende

ng nr. 2/2006. Tilslutnin
 planlagte udledninger af milj

ingernes omfang kvantif
lig for vandplanlægningen, 

e, jf. BEK 1699 § 21 stk. 2.
ilder er diffuse eller 

g af industrispildevand til offe
øfarlige forurenende stoffer iden
iceres. Oplysningerne fremsende

på vanddistrikstmyndigheden
 

tkilder. 

ge spildevandsanlæg. 
es. Oplysninger herom
anddistriktsmyndig-registreres og udledn

heden, der er ansvar
videre vandplanarbejd

7) Det vurderes, om k
8) Miljømyndigh dens gennemgang og nødvendig 

e om miljøkvalitetskrav og M
offentlige spildevandsanlæ
rksomheder, der er pligtig

ndt andet fiskeopdræt af alle for
ra kommunale renseanlæg o

revision af tilladelser skal sikre 
iljøstyrelsens Vejledning nr. 2/

g og bør omfatte: 
e til godkendelse efter miljøbeskyt
mer samt affaldsdepoter 

regler i bekendtgørels
industrispildevand til 
• Udledninger fra vi

her
• Udl g tilslutninger til renseanlæg me

toffer 
a særligt belastede separate re

med overløb fra fælleskloakeret
ra andre særlige punk

vandsudledninger. 
råde 

elvis fra afværgepumpn
 forurenende stoffe
t jord 

plag af materiale indehold
råder kortlagt med foru

lig klass
rådet, men en besk
densniveau, der på n
stoffer. Inddelingen
område kan således 
forhold til forskellige
skridt i en dynamisk

rivelse af, hvordan ma
uværende tidspunkt f

 er sket i forhold til de
samtidig være i flere a
 stoffer. Placeringen i
 proces, hvor indsat

n skal agere ud fra det v
oreligger for forskellige 
 enkelte stoffer, og et va

f de fire kategorier - se
 indsatskategori er et først

i-

nd-
t i 

e 
 skategorien vil blive ændret

g kriterier, som det frefterhånden, som de
år nedenfor. 

r foreligger ny viden o em-

 
F mråder fokuseres der i vandplanens indsat

i 3, hvor der for et 
lstanden, hvor miljøkvalitets-

 
fo

ilførsel af stoffer er kendt
tskategori 2, hvor der for 
 miljøkvalitet

s

I 
myndigheden for punktkilder henholdsvis miljøcentret, der er an-
svarlig for van
n
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Miljømyndighed Vanddistriktsmyndighed 


Iværksætter foranstaltninger inden for sit 
myndighedsområ

Kortlægger kilder til stoftilførsel og kvanti-
 

de ficerer samlet omfang af tilførsler med for-
 

Tilvejebringer eller forbedrer viden om ud-
ledninger med indhold af miljøfarlige forure-
nende stoffer 

deling på punktkilder og diffuse kilder 


Vurderer omfang af tilførsel sammen med 

 
Kvantificerer de individuelle udledningernes 
omfang 

Tildeler vandområder indsatskategori 



u

 

viden om miljøtilstand 


 
V rderer om kilder er diffuse eller punktkil-

Iværksætter overvågningsindsats  

der 

Indberetter oplysninger til miljøcenter efter 
anmodning 

 
Tabe  
Bemærk definitionen af diffus og punktkilde nedenfor.

l 2.4.2 Oversigt over opgaver, som miljømyndighed og vanddistriktsmyndighed varetager.
 

 
 
I tilknytning til udledning af spildevand kan der være behov for at 
udpege en blandingszone, hvor der inden for blandingszonen accept
res en overskridelse af miljøkvalitetskravene. Blandingszoner udpe-
ges i henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav18 af miljømyn-
dighederne i relation til afgørelser om udledning af spildevand. Blan-
dingszoner skal begrænses til udledningspunkternes umiddelbare 
nærhed. De indføjes i vandplanen, når de er udpeget. Da der endnu 
ikke er udpeget blandingszoner henvises til kortlægning af påvirknin-
er fra punktk

e-

ilder jf. afsnit 2.2.1. 

f 
skyttelsesloven, mens diffuse kilder er flere 

g
 
Ovenstående definitioner af punktkilder og diffuse kilder til miljøfarli-
ge forurenende stoffer er direktivbestemt19 og anderledes end den 
måde begreberne er anvendt i vandplanens afsnit om næringsstoffer 
m.v. - og traditionelt har været anvendt i Danmark. I nærværende 
sammenhæng defineres punktkilder således som tilførsel af stoffer, 
der kan henføres til en konkret aktivitet, og som dermed omfattet a

gulering efter miljøbere
forskellige og spredte kilder som ikke kan reguleres individuelt. 
 

                                                 
18  Bekendtgørelse nr. 1669 af 14/12 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder 

og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 

ulterer i en tilførsel af et foru-
renende stof til vandmiljøet”.  
Diffuse kilder er tilsvarende defineret som flere forskellige og spredte kilder, 
hvor det ikke kan tilskrives bestemte ”personer” som årsag til stoftilførslen. 
F.eks. udledning via renseanlæg af stoffer anvendt i husholdninger. 

19   EF domstolen har defineret punktkilder i forbindelse med udledning af miljøfarli-
ge forurenende stoffer som ”enhver handling, der kan tilskrives en ”person” 
(navngiven udleder, virksomhed mv.), og som res
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2.4.1 Vandløb 

ndløb, som indgår

ge miljøforbedrende
.3). 

. 20 % af d bne strækninger, 
d

dvidere vil målet om 
tilstand ikke være opfyldt for de strækninger, som er rør-

En del vandløb, har så forringede fysiske forhold, at målopfyldelse ik-
k
k e former for spær-
nger, der hindrer faunaens vandring og spredning i vandløbssyste-
erne. Endelig forekommer der i forbindelse med vandindvinding 

g 

 

 
Økologisk tilstand 

 37 % af de åbne vaCa.
forventes at leve op til de opstillede mål i 2
rende indsats, som ligger ud over de gælden
allerede vedtagne øvri

 i denne vandplan, kan ikke 
den en miljøforbed-015 u

de spildevandsplaner og 
 foranstaltninger (se tabel 

2.4
 
Tilstanden er desuden ukendt på ca e å

re vandløb, som i som indgår i planen. Der er her især tale om min
særlig grad er forstyrrede af mennesket. En
mindst god 
lagte (2% af vandløbslængden).  
 

e kan forventes uden et indgreb til forbedring af disse forhold. Dertil 
ommer, at en række vandløb indeholder forskellig

ri
m
store reduktioner i vandføringen. Effekten af en reduceret vandførin
på den økologiske tilstand er på nuværende tidspunkt dog ikke til-
strækkeligt belyst.  
 
 

Høj tilstand 
 

God tilstand 
 

Godt potentiale 
 

Forventet opfyldelse af måle-
ne i 2015 
 
 
 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Andet 
 
 
 

Små naturlige vandløb (type 1) 67 - 583 467 - - 306 

Mellemstore naturlige vandløb 
(type 2) 

16 - 117 142 - - 4 

Store naturlige vandløb (type 3) - - 6 24 - - - 

Stærkt modificerede vandløb - - - - - - - 

Kunstige vandløb - - - - 3 22 1 

Åbne vandløb i alt 83 - 706 631 3 22 311 

 
2.4.3. Oversigt over den forventede målopfyldelse i vandløbene i 2015 Tabel på basis af allerede 

ne er foretaget ud 
fr ke e strækninger. Ko-
lonne

iværksatte eller planlagte miljøforbedringer (inden for ’baseline’). Vurderinger
a ndskab til smådyrsfaunaen alene. Tallene er angivet i km og kun for åbn

n ’Andet’ dækker over vandløb hvor smådyrsfaunaens tilstand er. 
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Omfanget af den samlede supplerende indsats, der vurderes at være 
dvendig for at opnå målopfyldelse med hensyn til de hydromorfolo-

andkvaliteten, er angivet i tabel 2.4.4. (se også 
dsatsbehovet er opgjort både ud fra kendskab til 
d fra den eksisterende viden om forekomst af 

nger af vandkvaliteten i vandløbene forudsætter begrænsning 

 

nø
giske forhold og v
ortbilag 4 og 5.) Ink

smådyrsfaunaen og u
spærringer for faunaens frie vandring og spredning. Desuden er angi-
vet et skønnet behov for forbedring af vandløbenes hydrologi baseret 
på foreløbige opgørelser af påvirkningen af vandføringen (se neden-
for). 
 
Forbedri
af spildevandstilførslen fra skønsmæssigt ca. 10 regnbetingede udløb 
fra fælles kloak, 3 renseanlæg og ca. 350 spredtliggende ejendomme
i det åbne land (ud over de af regionplanen omfattede ejendomme), 
samt reduktion af påvirkningen fra 2 dambrug. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Når vandløb er regulerede og evt. intensivt vedligeholdte, er de fysiske for-
hold meget ensartede og livsvilkårene for planter og dyr dermed dårlige. Den 
fysiske variation i vandløbet kan i nogle tilfælde forøges ved ophør/reduktion 
af vedligeholdelsen, men hvor vandløb – som på denne strækning – er dybt 
nedsænkede under terræn, er der brug for en mere aktiv indsats i form af 
gentlig restaurering (hævning af bunden ved udlægning af sten/grus, grav-
ing af nyt forløb m.v.). Foto: Frank Gert Larsen.

e
n
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Opgørelse for vandløb, der 
indgår i vandplanen 

 

 
Naturlige 

Type 1 
(små) 

 

Naturlige  
Type 2 

(mellem) 

Naturlige 
Type 3 
(store) 

Øvrige 
(kunstige 

og SM) 

I alt 
 
 

Samlet vandløbslængde i hoved-
vandoplandet (km) 

1462 278 30 267 1796 

Åbne vandløb i alt (km) 1422 278 30 26 1756 
Åbne vandløb med ukendt tilstand 

306 4 - 1 311 
(km) 
Åbne vandløb, der ikke opfylder 
målene for faunaklasse (km) 

467 142 24 22 655 

Fysiske forbedringer 
Behov for ophør/reduktion af ved-
ligeholdelse, åbne (km) 

447 142 24 22 635 

Behov for genåbning af rørlagte 
strækninger midt i vandløbssy-
stemerne (km) 1) 

33 - - 0,1 33 

Behov for genåbning af øvre rør-
lagte strækninger (km) 1) 

14 - - - 14 

Behov for restaurering, åbne (km) 350 129 24 15 518 
Behov for spærringsfjernelse (an-
tal spærringer) 

347 19 2 1 369 

Forbedring af hydrologi 
Behov for begrænsning af grund-
vandsindvinding (km)  

402 78 12 5 498 

Behov for begrænsning af  over-
fladevandsindsvinding (km) 

5 6 0,8 - 12 

Evt. behov for begrænsning af 
vandindvinding (km)  

7 - - - 7 

Vandkvalitetsforbedringer 
Påvirket af spildevandsudledning 
(km) 
Behov for forbedret rensning 2) 

83 19 - 0,5 103 

Påvirket af dambrug (km) 
Behov for forbedret rensning 

- 3 25 - 28 

Påvirket af pesticider (km) 
Behov for ophør af udledning 

- - - - - 

Påvirket af okker, behov for vand-
standshævning/genslyngning 
(km) 

-- - - - - 

Påvirket af okker men omfang 
ukendt. Muligvis behov for indsats 
(km) 3) 

55 - - 5 60 

 
Tabel 2.4.4. Behov for forbedring af de hydromorfologiske forhold og vandkvaliteten i naturlige vandløb af 
forskellig størrelse, samt i kunstige og stærkt modificerede (SM) vandløb. I de første fire rækker er til sam-
menligning angivet den totale vandløbslængde, den samlede åbne vandløbslængde en åbne vandløbslæng-

 tilstand bedømt ud fra 

es så skånsomt, at de 

e. Det forventes i ud-
opnå målopfyldelse på disse 

s i denne planperiode til 
nvendte undtagelser) 
 

, d
de med ukendt tilstand og den åbne vandløbslængde, hvor målet for den økologiske
smådyrsfaunaen ikke er opfyldt.  
1)  Det forudsættes her, at der efter genåbning ikke foretages vedligeholdelse, eller at denne foretag

fysiske forhold ikke hindrer målopfyldelse.  
2)  En andel af de angivne strækninger er påvirket af spildevandsudledninger fra spredt bebyggels

gangspunktet, at indsats i form af forbedret spildevandsrensning vil være tilstrækkelig til at 
strækninger. 

3)  En række vandløb er i ukendt omfang påvirket af okker, og en indsats overfor okker begrænse
ophør/reduktion af vedligeholdelsen (se også afsnit 1.3.2 A
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R nger kan være alvorlige hindringer for vandløbsfau-
n m her  dyrene ik an komme til en 
o s det er muligt at skabe adgang til en 
s det til st den økologiske tilstand i 
hele vandløbssystemet. Foto: Jette Hansen. 
 
 
B ndingens påvirkning af vandløb er re-
l sikre. 
 
F ingen ikke medføre en reduktion af va n-
g 5 % af oprindelig median minimum på 
s benes milj ål er henh svis høj øk ogisk 
ti  Den konkrete fastsættelse af den 
m ning ind  for intervallet 10-25 % reta-
ges på baggrund af kendskab til vandløbstypen og vandløbets sårbar-
h
 
Hvor påvirkningen af medianminimums vandføringen ifølge de hidti-
d
b
b
d
p
h
 
D
v
vandsindvinding, selvom miljømålet vurdere fra smådyrsfaunaen 

ørlagte vandløbsstrækni
aens naturlige vandringer – so
pstrøms liggende åbe

, hvor ke k  op 
n strækning. Hvi

ådan opstrøms strækning, er or gavn for 

eregninger af grundvandsindvi
ativt u

or vandløb bør indvind ndføri
en på over 5 % og 10-2
trækninger, hvor vandlø øm old ol
lstand og god økologisk tilstand.
aksimalt tilladelige påvirk en fo

ed i øvrigt. 

ige beregninger er større end de opstillede maksimum grænser (se 
ilag 2, afsnit 2.3.4 og 2.4.4), er der i tabel 2.4.4 angivet et forelø-
igt behov (antal kilometer vandløb) for begrænsning af vandindvin-
ing af hensyn til vandløbene. Desuden er der angivet et ’evt. behov’ 
å strækninger, hvor der forekommer udtørring, men hvor årsagen 

til endnu ikke er fuldt belyst. er

ne beskyten telse af vandløbenes vandføring kan betyde, at der kan 
ære tilfælde, hvor der er fastsat et indsatsbehov over for en grund-

t ud 
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forventes opfyldt i 2015. Årsagen er, at kriterierne for målopfyldelse i 
vandløbene endnu ikke omfatter alle direktivets kvalitetselementer. 
Faunaklassen (DVFI) afspejler således kun i begrænset omfang effek-
ten af reduktioner i vandføringen. 
 
For vandløb, der i denne vandplan er udpegede som kunstige eller 
stærkt modificerede vandområder, medregnes kun forbedringer af 
vandkvaliteten og en evt. fjernelse af en spærring, idet den fysiske 
tilstand i øvrigt accepteres, som den foreligger i dag. 
 
 
Usikkerhed på opgørelse af indsatsbehov 
Indsatsbehovet til forbedring af tilstanden i vandløb er opgjort på ba-
sis af eksisterende viden. Der er således anvendt kvalitetssikrede 
overvågningsdata for smådyrsfauna og for fysisk indeks m.v. på om-
kring 750 stationer, herunder 210 stationer, hvor der er foretaget fle-
re bedømmelser. For resten af stationerne findes 1 bedømmelse. Det 
er ved vurderingerne antaget, at tilstanden på stationerne i et vist 
omfang er repræsentative for tilstanden på længere strækninger om-
kring stationerne. Dette vil ikke altid være tilfældet, hvorfor der er en 
vis usikkerhed forbundet med opgørelsen af indsatsbehovet, især 

ere end 10 år gamle), eller 
e mangler helt (gælder visse mindre vandløb). Endvidere kan der i 
nkelte tilfælde være registreret niveauspring i vandløbsbunden, som 

er også en usikkerhed forbundet med opgørelsen af an-
llet af spærringer og dermed ved indsatsbehovet for skabelse af 

 

hvad angår de hydromorfologiske forhold. 
 
For påvirkningerne er der anvendt alle kendte data, hvoraf nogle er 
nye i forhold til basisanalysen. I visse tilfælde er oplysningerne om 
forekomst af spærringer af ældre dato (m
d
e
viser sig at være helt naturlige og derfor ikke skal udlignes. På den 
baggrund er d
ta
kontinuitet.  
 
Det er forudsat, at allerede udførte/planlagt udførte miljøforbedrende 
foranstaltninger inden for ’baseline’ virker efter hensigten og dermed
ikke kræver supplerende indsats over for den aktuelle påvirkning.  
 
 

Natura 2000-områder 
Der er ikke i vandplanen foretaget en særskilt vurdering af beva-
ringsstatus for arter og naturtyper omfattet af Habitatdirektivet. Der 
henvises til Natura 2000 planerne for de pågældende områder, se bi-
lag 1. Imidlertid kan der drages en række konklusioner om de mest 
truede arter og naturtyper.  
 

avlampret H
Havlampretten har sin opvækst både i vandløb og i havet. Den gyder 
i vandløbene på hårdgruset/stenet bund. Arten er sjælden i Danmark 
og indgår i udpegningsgrundlaget i 19 Natura 2000 områder (for-
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trinsvis i nord-vestjylland). Havlampret kan ikke passere spærringer 
eller fisketrapper, hvorfor arten er afhængig af fuld kontinuitet for at
kunne vandre mellem gyde- og opvækstområderne. Generelt er der 
er ringe kendskab til artens bevarin

 

gsstatus. 

-
dskab til artens 

evaringsstatus. 

 

astholder vandløbene i 
 

opgravning) og vandindvinding, samt tilførsel af næ-
tilgroning. Desuden kan naturtyperne ’Rigkær’ og ’Tid-

et påregnes, at de forbedringer, som omtales i vandplanen, i et vist 
ikre god bevaringsstatus for de omtalte 

 vandløbene i hovedvandoplandet til 
tegat og Skagerrak i 4 indsatskategorier, jf. tabel 2.4.1 

 
Flodlampret 
I levevis minder flodlampret om havlampret. Arten udgør en del af 
udpegningsgrundlaget i 17 habitatområder, med flest områder i Vest
jylland. Ligesom havlampret er der generelt ringe ken
b
 
Bæklampret 
Bæklampretten har hele sin opvækst i vandløb. Arten er forholdsvis 
almindelig i Danmark og indgår i udpegningsgrundlaget i 58 Natura 
2000 områder (fortrinsvis i Jylland). Arten er en ringe svømmer og er
ligesom hav- og flodlampret afhængig af fuld kontinuitet forbi spær-
ringer og fisketrapper. Generelt er der også ringe kendskab til denne 
artes bevaringsstatus. 
 
Vandløb med vandplanter og vandløbsbræmmer 
For naturtypen ’vandløb med vandplanter’ er den største trussel i dag 
fysiske forstyrrelser i form af vedligeholdelse (grødeskæring og op-
ravning) og tidligere tiders regulering, der fg

en dårlig fysisk tilstand med lav diversitet af vandplanter. Naturtypen
’Bræmmer med høje urter’ trues især af vedligeholdelse (kantskæ-
ring), samt tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stof-
fer (diverse pesticider).  
 
Kilder med kalkholdigt vand, rigkær og tidvist våde enge 
Naturtypen ’kilder med kalkholdigt vand’, der omfatter vandløbenes 
udspring med omgivende vegetation, er især truet af regulering, ved-
ligeholdelse (
ngsstoffer og ri

vist våde enge’ på mager eller kalkrig bund’ være truet af dræning og 
udtørring som følge af nærliggende vandløbs regulering og vedlige-
holdelse, samt vandindvinding.  
 
D
omfang vil bidrage til at s
særlige arter og naturtyper, der er tilknyttet vandløb. 
 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
På baggrund af tilstandsvurderingen (afsnit 2.3) og vurdering af evt. 
kilder til stoftilførsel placeres
Nordlige Kat
og tabel 2.4.5.  
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Vandløb med en kendt betydelig belastning med visse de typer af kil-
der, der er nævnt i tabel 2.2.5 sættes i kategorien "Observation" for 
de i tabellen angivne stoffer. Der er medtaget vandløbsstrækninger 
direkte påvirket af renseanlæg, fiskeopdræt og virksomheder, som de 

emgår af kortbilag 7. For regnbetingede udledninger og spredt be-
edtaget vandløbsstrækninger direkte påvirket af disse 

r 

kategorisering foretages ud fra generel viden om 
andsynlighed for overskridelse af miljøkvalitetskrav, hvor lokale for-

e fortyndingsforhold og samspil af flere påvirkninger har 

 

kal under observation og derfor også indgår i 
dsatskategori 2, tabel 2.4.5. De mulige kilder til forurening kan væ-

dbrug. Det skal der-

r-

toffer, og disse strækninger er derfor om-
ttet af indsatskategori 4. Her skal tilvejebringes det fornødne 

tabel 

r 

ategoriseringen kan blive ændret med bl.a. øget viden om påvirk-

fr
byggelse er m
to punktkildetyper, hvor der samtidig er risiko for at de ikke opfylde
målsætningen for DVFI. 
 
Denne foreløbige 
s
hold som god
betydning for en nærmere kategorisering. Flere vandløbsvandområ-
der er omfattet af indsatskategori 2 på grund af viden om, at små-
dyrsfaunaen er væsentligt påvirket af miljøfarlige forurenende stoffer, 
tabel 2.4.5. For andre vandløb er tilstanden ikke god, og det kan ikke
udelukkes, at årsagen er tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer, 
hvorfor disse vandløb s
in
re væksthusgartnerier, frugtplantager og/eller jor
for i forbindelse med kommunernes miljøtilsyn i oplandet til de berør-
te vandløb sikres, at utilsigtede udslip af pesticider og andre miljøfa
lige forurenede stoffer bringes til ophør ligesom det sikres at øvrige 
tiltag iværksættes jf retningslinjer 49-50 kap. 1.4 samt tabel 2.4.1. 
 
På alle andre vandløbsstrækninger er der ingen viden om tilførslen af 
miljøfarlige forurenende s
fa
grundlag for at kunne gennemføre en generel indsats (se 
2.4.1). 
 
Alle vandløb er også medtaget i 1 ”Intet problem”, idet nogle stoffe
er vurderet generelt ikke at være et problem i Danmark, eksempelvis 
alachlor (Miljøstyrelsen 2007: Basisviden om EU-regulerede stoffer i 
vandmiljøet, Miljøprojekt nr. 1181) 
 
K
ninger herunder tegn på påvirkning med pesticider på vandløbsfauna. 
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1. Vandom-
råde uden 
problem 

2. Vandområ-
de under ob-
servation 

3. Vandområde 
med behov for 
stofbestemt ind-
sats 

4. Vandområde med 
ukendt til-
stand/belastning 

 

Vandløbs-
strækninger 
med registre-
ringer af forar-
met vandløbs-
fauna   
 
Vandløb med 
væsentlig på-
virkning fra 
spildevand m.v.  

 
Tabel 2.4.5 Fordeling af vandløb på indsatskategorier i Hovedvandopland Nor
og Skagerrak. Betydningen af indsatskategorierne fremgår af tabel 2.4.1. 
For nogle stoffer er alle vandløb i hovedvandoplandet i kategori 1 og 4, jf. 
teksten. 
  
 
2.4.2 Søer 
 
Økologisk tilstand 
Tilstandsvurderingen af søerne i Hovedopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak viser, at den nuværende samt den fremskrevne tilstand i 
langt de fleste af søerne er moderat eller dårligere, se tabel 2.3.5. 
Højst 6 af de 35 søer forventes at nå målopfyldelse i 2015 uden at 
der iværksættes supplerende tiltag.  
 
I figur 2.4.1 ses kvælstof- og fosforbelastningen af de enkelte søer 
dels under de nuværende belastningsforhold og dels under den frem-
skrevne belastning (baseline 2015). Endvidere er markeret den fos-
forbelastning, der svarer til målopfyldelse. 
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Figur 2.4.1. Den arealspecifikke kvælstof- og fosforbelastning af søerne i op-
landet, dels under de nuværende belastningsforhold og dels den fremskrevne 
belastning (baseline 2015). Fosforbelastningen ved målopfyldelse fremgår 
tillige. (Søer uden overfladiske tilløb vises ikke pga. manglende belastnings-
opgørelser). 
*) Ekskl. belastning fra skarvkoloni  
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I planperioden frem til 2015 gennemføres kun en indsats overfor fos-
r, da det faglige grundlag for at vurdere behov for og effekt af 

kvælstofreduktion er mangelfuldt.  virkemidlerne overfor 
fosfor vil dog samtidig reducere k oftilførslen. En gennemførsel af 
indsats førslen af fosfor (den eksterne belastning), vil ikke 
nødvendigvis medføre at søen opfylde miljømålet umiddelbart, da in-
terne forhold i søen som intern belastning og biologisk træghed, kan 
forsinke u en. Intern belastning skyldes, at tidligere tilført fos-
fo bunden, hvorfra det kan frigives til vandet, hvilket 
typisk sker mmeren, hvor det kan give anledning til øget alge-
vækst.  
 
Søernes økolog tand kan endvidere være påvirket af miljøfarli-
ge f ffer. Denne problemstilling vurderes i efterfølgende 
afsnit om lige forurenende stoffer/kemi   
 
Det opgjorte indsatsbe v o erf  fosfor for at opfyldelse i 
2015 ses i tabel 2.4.6. r d ng rd es målop-
fyldelse at kunne opnås, når belastningen reduceres til det fosforni-
eau i søen, der fremgår af tabel 1.2.3. Ud over behovet for redukti-

on af den eksterne belastning viser tabellen, hvor der er intern be-
lastning. I tilfælde, hvor der er tilstrækkelig viden til at foreslå sø-
restaurering, er dette tillige angi også hvilken metode 
der foreslås anvendt.  Se i øvrigt efterfølgende tekst om de enkelte 
søer. 
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Opgjort indsatsbehov, fosfor Baseline 

Fosfor- 
belastning 

2015 

Ekstern belastning 
Sønavn 
  

Baseline 
 

Tilstand 
 2015 

Tons/år Tons/år % af be-
lastning 

Intern be-
last-

ning/Søre
staurering 

1) 

Dronninglund Møllesø Dårlig 0,184 0,069 38  
Gersholt Sø  (Dårlig) - 0,005 - x 
Tofte Sø 2) Dårlig 0,068 - -  
Dybvad Sø  (Ringe) - 0,006 - x 
Lillesø  (Dårlig) - - - x 
Råbjergmile søer, vest 3)  - - - -  
Råbjergmile søer, øst   - - 0,000 -  
Kirkeflod, Læsø 3)  - - - -  
Præstesø, Råbjerg Sø  (Dårlig) - 0,055 -  
Guldager Sø  (Ringe) - 0,005 - x 
Nørlev Sø  (Dårlig) - 0,010 - x 
Nols Sø Ringe 0,018 0 0  
Ralgrav, Klim øst  (Høj) - 0 -  
Vandplasken  (Moderat) - - -  
Ålevande Sø, Grønnestrand 3)  - - - -  
Ålevande Sø, Kollerup 3)  - - - -  
Blegsø 3)   - 0,034 - -  
Sokland 3) - 0,024 - -  
Sø Nord for Sårup Moderat 0,039 0,003 8  
Vandet Sø God 0,114 0 0  
Bisolevandet Høj 0,007 0 0  
Bløden Sø God 0,003 0 0  
Strandsø nord for Harboslette 3) - - - -  
Sø Nordøst for Sårup 3)  - - - -  
Sø vest for Blegsø 3)  - - - -  
Tormål  (Høj) - 0 -  
Tvoruphul 3)  - - - -  
Ålvand 1 3)  - - - -  
Ålvand 2 3)  - - - -  
Hykær 3)  - - - -  
Lild Strandkær 3)  - - - -  
Lille Gråkjær 3)  - - - -  
Det Store Vand 3) 4 - - - -  
Lille Vand 3) 4 - - - -  
Nors Sø Høj 0,081 0 0  
 
Tabel 2.4.6. Oversigt over baseline tilstand, baseline fosforbelastning samt det opgjorte 
indsatsbehov over for fosfor for opnåelse af målopfyldelse i hver af de 35 søer i hoved-
vandoplandet. Se i øvrigt omtale under de enkelte søer.  
1) Det er ikke muligt at komme med forslag til restaurering af søer i hovedvandoplandet.  
2) Miljømål usikkert på grund af skarvkoloni.  
3) Tilstand ikke opgjort på grund af manglende data; fastsættelse af indsatsbehov derfor ikke mulig.  
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Der skal knyttes følgende kommentarer til de enkelte søer:  
 
Nors Sø, Tormål og Vandet Sø 
Søerne er Natura 2000-områder. Søer let så der 
er ikke behov for særskilt indsats. De g sik er i
aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Ralgrav Klim, øst 
Søen opfylder miljømålet, så der er ikke behov for særskilt indsats. 
D g sikres, at der d aktiv ter i opla sker en et 
t l af næringsstoffer. 
 
B løden Sø 
Søerne opfylder miljømålet. Modelberegninger tyder dog på, at fos-
f stor, og  er kun /dårlig tilstand 
h støtteparametrene fosfor og kvælstof. D rderes der-
f lopfyldelsen er tr t skal s res, at de  ved ak -
teter ved søerne eller i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstof-
f
 
N
D e indsat i oplandet r, at der ik e er behov or 
en supplerende indsats over n ek  belastni . 
 
Vandplas
Søen er Natura 2000-område. Søen opfylder ikke målet om god øko-
l n den eks  fosforbelastning synes at være på 
e au t  nå målopf ldelse. De  moderate
s vingende og ofte meget lave vand-
s
 
T
Søen er Natura 2000-område. Med den nuværende størrelse af 
skarvkolonien (1985 reder i 2008, Bregnballe og Eskildsen 2008) er 
d  at reducere fo ortilførsle ilstrækkeligt til at opn
god økologisk tilstand i søen. amtidig gør usikkerhed på påvirknin-
g onien det ikke muligt at fastsætte et miljømål, de
t l de naturgivne forhold. Der er derfor ikke opgjort et 
i  for reduktion af sfortilførs , men tilførslerne må l-
ler ikke forøges. 
 
L
S
o
fy
o
 

ols Sø 
Den allerede vedtagne indsats i oplandet gør, at der ikke er behov for 
en supplerende indsats over for den eksterne belastning. 

ne opfylder miljømå
t skal do res, at d kke ved 

et skal do ikke ve ite ndet øg
ilførse

isolevandet og B

ortilførslen er for søerne  i moderat
vad angår et vu
or, at må uet. De ik r ikke tivi

er. 

ols Sø 
en allerede vedtagn s  gø

sterne
k  f

for de ng

ken 

ogisk tilstand, me terne
t tilstrækkeligt lavt nive

synligvis den s
il at y n  til-

tand skyldes sand
tand. 

ofte Sø 

et ikke muligt sf n t å 
 S

en fra skarvkol r 
ager hensyn ti
ndsatsbehov  fo len he

illesø 
øen ligger i Natura 2000-område. Den opfylder ikke miljømålet, selv 
m den eksterne fosforbelastning er tilstrækkelig lav til at nå målop-

ndsynligvis intern belastning ldelse. Den dårlige tilstand skyldes sa
g evt. belastning fra skarver fra den nærliggende Tofte Sø. 

N
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Pga. manglende eller utilstrækkelig viden om den nuværende tilstand 

tsætte et evt. indsatsbehov for føl-

 Vand; 
ykær; Kirkeflod, Læsø; Lild Strandkær; Lille Gråkjær; Lille Vand; Sø 

oruphul; Råbjergmile søer, øst og Råbjergmile sø-

øen er nyetableret og den nuværende tilstand kendes ikke. Det har 
fastsætte et evt. indsatsbehov. 

r 

ybvad Sø, Gersholt Sø, Guldager Sø og Nørlev Sø 
erne fosforbelastning skal reduceres med hhv. 6, 5, 5 og 10 

else i 2015. 
øerne er samtidig intern belastet, hvilket også er til hinder for opfyl-

ålet i 2015. 

lund Møllesø 

 søer ud over ovennævnte gælder det, at de skal opnå god 

gen: 

har det ikke været muligt at fas
gende søer: 
Blegsø, Sokland, Strandsø nord for Harboslette; Ålvand 1, 2 og 3; 
Ålevande Sø, Grønnestrand; Ålevande Sø, Kollerup; Det Store
H
vest for Blegsø; Tv
er, vest. 
 
Sø nordøst for Sårup 
S
derfor ikke været muligt at 
 
Præstesø (Råbjerg Sø)  
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 55 kg årligt. Det e
dog ikke muligt at reducere belastningen til det påkrævede niveau, 
og dette vil være til hinder for målopfyldelse i 2015. 
 
D
Den ekst
kg årligt. Det er dog ikke muligt at reducere belastningen til det på-
krævede niveau, og dette vil være til hinder for målopfyld
S
delse af miljøm
 
Sø nord for Sårup 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 3 kg årligt. Indsat-
sen skal ske over for afstrømning fra landbrugsarealer.    
 
Dronning
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 69 kg årligt. Ind-
satsen skal ske over for afstrømning fra landbrug samt punktkilder. 
Selv når dette er gennemført i 2015 forventes ikke målopfyldelse på 
grund af biologisk ubalance pga. tidligere udsætning af græskarper. 
Da indgreb i form af opfiskning først bør iværksættes efter at den 
eksterne belastning er bragt ned, bør sørestaurering ikke iværksæt-
tes i denne planperiode.  
 

vrige søer Ø
For alle
økologisk tilstand. Der vil typisk være behov for at nedbringe tilførs-
len af næringsstoffer. Den generelle bestemmelse om, at der skal 
etableres 10 m sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs 
vandløb og bredden af søer > 1 ha vil medvirke til dette. Desuden 
an følgende foranstaltninger gennemføres for yderligere at reducere k

belastnin
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1) Reducere tilførsel af næringsstoffer fra omgivende arealer gen-

a 
omme i oplandet 

eguleringen af disse forhold sker gennem bestemmelserne i sektor-
skyttelsesloven, vandløbsloven, miljøbeskyttel-

egsø, Sokland, 
andet Sø, Sø vest for Blegsø, Tormål, Ålvand 1 og 2; Hykær, Lild 

 og Nors Sø er 66 

r 

ne skal endvidere via Natura 2000-
lanerne søge at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyperne. Det-

virke til opnåelse af god økologisk tilstand i søer-

else af indsatsbehov 

l 
 været målinger af belastningen gennem 

ere år, ved andre søer enkelte års målinger tilbage i tiden og for at-
eligger der ikke målinger direkte ved søen. I det sidste 

r-

nder tiltag over for spredt bebyggelse. 
 

nem: 
 Videregående rensning med fosforfjernelse af spildevand fr

ejend
 Afskæring af regnbetingede udledninger 
 Afskæring af dræntilløb fra højere liggende områder 
 Foranstaltninger til reduktion af næringsstofafstrømningen 

fra dyrkede arealer  
 

R
lovgivningen (naturbe
sesloven m.v.).  
 
 
Natura 2000-områder 
Ud over de ovennævnte Tofte Sø, Lillesø, Råbjergmile søer, øst og 
vest; Kirkeflod på Læsø, Præstesø (Råbjerg Sø), Vandplasken; Åle-
vande Sø, Grønnestrand og Ålevande Sø, Kollerup; Bl
V
Strandkær, Lille Gråkjær, Det Store Vand, Lille Vand
øvrige søer udpeget som sø-naturtyper indenfor Natura 2000-
områder. Effekten af de generelle virkemidler i vandplanen, herunde
randzoner, vil medvirke til opfyldelse af miljømålet og samtidig med-
virke til at sikre, at der ikke sker en forringelse i forhold til gunstig 
bevaringsstatus. Kommuner
p
te vil samtidig med
ne. 
 
 
Usikkerhed på opgør
Indsatsbehovet overfor den eksterne tilførsel af fosfor til den enkelte 
sø er opgjort ud fra eksisterende vurdering af søens tilstand, den 
målte eller beregnede tilførsel af fosfor, samt modeller for sammen-
hængen mellem fosfortilførsel og fosforkoncentration i søen.   
 
Vidensgrundlaget for vurdering af belastningen er forskelligt fra sø ti
sø. Ved nogle søer har der
fl
ter andre for
tilfælde er søens belastning vurderet ud fra målinger ved andre til-
svarende søområder. Endvidere er intensiteten af målinger også af 
betydning for usikkerheden. 
 
Belastningen ved baseline vil være behæftet med de samme usikke
heder og herudover med en usikkerhed på effekten af de tiltag der 
indregnes, heru
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F
samm gen mellem fosfortilførsel og fosforkoncentration i søen. 
Såda e
sammen t samlede indsatsbehov for søerne, 
men r lte sø, den anven-
des på.  
 
Nogle af agt en intern belastning med fos-
for, som skyldes tidligere tilførsler af fosfor fra f.eks. byspildevand. 

 

 og dermed klorofyl – end forventet ud fra nuvæ-
nde tilførsler, og derfor kan man ikke bruge aktuelle målinger til at 

alidere modellerne, hvis der er en betydelig intern belastning. 

 

 
tskategori 4, da der er en begrænset viden om en række miljø-

rlige forurenende stoffers forekomst i søerne. Alle søer er også 
edtaget i kategori 1 ”Intet problem”, idet nogle stoffer er vurderet 

sempelvis alachlor 

es i 
ategori 2 ”observation”. For forskellige påvirkningstyper angiver ta-

regnbetingede udledninger, industri eller 
ambrug i kategorien "Observation" for de stoffer, der er angivet for 

t med bl.a. 
get viden om påvirkninger. 

  

or at vurdere indsatsbehovet, er der anvendt en generel model for 
enhæn

nn  generelle modeller kan give et godt billede af den generelle 
hæng, og dermed af de

de  vil være usikkerhed i forhold til den enke

 søerne er desuden underl

Dette er nu ophobet i søbunden og kan i en længere årrække frigives
til vandet. Dette betyder, at nogle af søerne har et betydeligt højere 
indhold af fosfor –
re
v
 
Samlet set betyder ovennævnte, at der kan være en vis usikkerhed
på det beregnede indsatsbehov for den enkelte sø, mens indsatsbe-
hovet for søerne samlet er mindre usikkert. 
 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
På baggrund af tilstandsvurderingen (afsnit 2.3) og vurdering af evt. 
kilder til stoftilførsel placeres søerne i hovedvandoplandet til Nordlige 
Kattegat og Skagerrak i 4 indsatskategorier, jf. tabel 2.4.1 og tabel 
2.4.7.  
 
Alle søer i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak indgår i
indsa
fa
m
generelt ikke at være et problem i Danmark, ek
(Miljøstyrelsen 2007: Basisviden om EU-regulerede stoffer i vandmil-
jøet, Miljøprojekt nr. 1181). 
 
Søer med en kendt betydende belastning fra punktkilder placer
k
bel 2.2.5 stoffer, der med sandsynlighed giver overskridelse af miljø-
kvalitetskriterier. Om påvirkningen er betydende for vandmiljøet 
kommer an på koncentrationsniveau og stofmængden i udledningen, 
miljøkvalitetskrav for stoffet og tilbageholdelse/omsætning inden til-
førslen til søen samt fortyndingen omkring udledningsstedet. 
Foreløbig sættes vandløb og søer med betydende udledning fra ren-
seanlæg, spredt bebyggelse, 
d
den enkelte påvirkningstype i førnævnte tabel. Denne foreløbige ka-
tegorisering foretages ud fra generel viden om sandsynlighed for 
overskridelse af miljøkvalitetskrav. Den kan blive ændre
ø
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1. Vandom-
råde uden 
problem 

2. Vandområde un-
der observation 

3. Vandområde 
med behov for 
stofbestemt 
indsats 

4. Vandområde med 
ukendt til-
stand/belastning 

 
Søer med væsentlig 

  
spildevandspåvirkning 

 
Tabel 2.4.7 Fordeling af søer på indsatskategori i Hovedvandopland Nordli-
ge Kattegat og Skagerrak. Betydningen af indsatskategorierne fremgår af 
tabel 2.4.1. For nogle stoffer er alle søer i hovedoplandet i kategori 1 og 4, 
jf. teksten. 
 
 
Der er ikke på baggrund af tilgængelig viden og undersøgelser af sø-
erne i oplandet konstateret behov for specifikke reduktioner i tilførs-

.4.3 Kystvande 

 
 4 lokaliteter i Kattegat og dårlig på en lokalitet i Kattegat og 

 

 

emskrevne belastning (baseline i 2015). 
ndvidere er markeret den kvælstofbelastning, der med hensyn til 

 

len af miljøfarlige forurenende stoffer. Men det bør sikres, at der ikke 
forekommer utilsigtede udledninger af miljøfarlige forurenende stof-
fer, jf. tabel 2.4.1 og retningslinjer kap. 1.4. 
 
 
2
 
Økologisk tilstand 
Tilstandsvurderingen for kystvandene i Hovedvandopland Kattegat og 
Skagerrak viser, at den nuværende samt den fremskrevne tilstand er
ringe på
en lokalitet i Skagerrak, se tabel 2.3.7. 
  
Ingen af kystvand områderne forventes dermed at nå målopfyldelse i
2015, uden at der iværksættes supplerende tiltag.  
 
I figur 2.4.2 ses den landbaserede kvælstof- og fosforbelastning af de
enkelte kystvandsområder, dels under de nuværende belastningsfor-
hold (2001-05) og dels den fr
E
kvælstof koncentration, svarer til kravet om god økologisk tilstand i
vandområderne. 
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Figur 2.4.2. Den arealspecifikke kvælstof- og fosfor-afstrømning til kyst-
andsområderne i hovedvandoplandet Nordlige Kattegat og Skagerrak, dels 

lastningsforhold og dels ved den fremskrevne belast-

 2.4.2). Tabel 2.4.8 viser den 

v
under de nuværende be
ning (baseline 2015). Kvælstofbelastningen ved målopfyldelse er tillige vist. 
 
 
For at opnå målopfyldelse er der behov for en reduktion af kvælstof-

førslen til Kattegat og Skagerrak (figurtil
forventede målopfyldelse i 2015 samt det beregnede indsatsbehov. 
Målopfyldelse i 2015 for miljøfarlige forurenende stoffer/kemisk til-
tand kan ikke vurderes. s

 
Tabel 2.4.8 indeholder, foruden den nuværende og fremskrevne 
baseline belastning, det samlede beregnede behov for indsats samt 
det supplerende behov indsats udover baseline. For vandområdet 
Nordlige Kattegat og Skagerrak er indsatsbehovet bestemt ud fra 
landsdækkende data for sammenhænge og miljømål. 
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Kystvandområder 
 

 

K
a
tt

e
g

a
t 

 

S
k
a
g

e
rr

a
k
/
 

V
e
st

e
rh

a
v
 

Forventet målopfyldelse 2015 
(baseline) 

   

Økologiske miljømål  nej nej 

Nuværende påvirkning 2001-
2005 

   

ton N/år 2279 1717 Land 
kg N/ha/år 16,4 13,5 

Atmosfære ton N/år i.b. i.b. 
Fremskreven påvirkning (Base-
line 2015) 

   

ton N/år 2191 1650 
kg N/ha/år 15,8 13,0 Land 
% red  1). 3,9 3,9 
ton N/år i.b. i.b. Atmosfære 
% red. i.b. i.b. 

Målsat påvirkning    
ton N/år 1238 1135 Land 
kg N/ha/år 8,9 8,9 

Atmosfære ton N/år i.b. i.b. 
Indsatsbehov    

ton N/år 1041 582 
kg N/ha/år 7,5 4,6 Land, samlet 
% red1. 46 34 
ton N/år 953 515 
kg N/ha/år 6,9 4,0 Land, supplerende 
% red1 42 30 
ton N/år i.b. i.b. Atmosfære 
% red. i.b. i.b. 

 
Tabel 2.4.8. Forventet målopfyldelse (økologisk tilstand) og nuværende, 
fremskreven og målsat kvælstofbelastning samt indsatsbehov (samlet og 
supplerende udover baseline) for kystvandene i Hovedvandopland Kattegat 
og Skagerrak/Vesterhav De væsentligste nøgletal er fremhævet. i.b.: ikke 
bestemt. Den atmosfæriske deposition af kvælstof er ikke beregnet. 
1) % reduktion i forhold til 2001-2015. 
 
 
Heraf fremgår at der for de 2 kystvandområder ikke forventes målop-
fyldelse i 2015, uden at der iværksættes supplerende tiltag. 
 
Der er indikationer på, at fosfortilførslen til alle kystvandene inden for 
hovedvandoplandet bør reduceres for at sikre opfyldelsen af miljømå-
lene. Størrelsen af reduktionsbehovet har ikke kunnet kvantificeres til 
denne vandplan.  
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Der er således behov for at sikre en fortsat progressiv reduktion af 
den menneskeskabte fosforpåvirkning af kystvandområderne. Den 
indsats, der planlægges for vandløbene samt overfor fosforbel

vandoplandet, v  i kystvandsoplan også ge 
 reduktion af fosfor tilførslen til kystvandene. 

 
 

eri.  
n og Fiskeridirektoratet er enige om, at der 

områder skal fa sættes regler og ske en ud ing 
er, så muslingefiskeri med tunge bund-

de redskaber ikke forhindre opfyldelsen af god økologisk til-
 generelt i vandområdet. 

 af god økologisk tilstand skal ske 
il m slingefiskeriet. Vilk ene sk

bl.a. sikre mulighed for udbredelse s til den atte
nse ved en årlig fastlæggelse msdyb nse

muslingefiskeriet. Minimumsdybdeg r skaldy kerie s i 
legræssets udbredelse m lik på at s , at fi et 

delsen af den mål bdegræns

dere igangsættes en udvikling af mere miljøvenlige skrabered-
skaber, der er mere skånsomme ov kninger vbu , 

undfaunaen re bundl de al
rækkeligt omfang. D de vil e ve s -

ekter, der har til formå pe bundforholdene så-
ing af skaller. 

 
llige typeområde onkret eres 

muslingefiskeriet kan afgrænses til , præcist definerede vand-
åledes at muslingefisker virker typeområd
tand.    

ke 

d mere miljøskånsomme fiskerime-
toder 

 fiskeri af muslinger i mindre, præcist definerede vandområder 

er i 
vandområder med gode strømforhold   

as
bid

tnin-
ragen af søer i hoved il de 

til en

Erhvervsfiskeri 
Muslingefisk
By- og Landskabsstyrelse
for de enkelte vand st vikl
i metoder til fiskeri af musling
slæben
stand
 
Indsatsen for at sikre opfyldelse
igennem fastsættelse af vilkår t u år al 

af ålegræ  måls  dyb-
degræ  af minimu degræ n for 

rænsen fo rsfis t øge
takt med å
ikke hindrer opfyl

ed henb ikre skeri
satte dy e. 

 
Endvi

erfor påvir  af ha nden
så påvirkningerne på b
mindskes i tilst

og de sto even ger 
ette arbej vt. bli upple

ret med proj
som udlægn

l at ophjæl

Indenfor de forske r skal det k  vurd om 
 mindre

områder, s
samlede tils

iet ikke på ets 

 
Indsatsen i relation til muslingefiskeri vil således i 1. planperiode s
ved en undersøgelse af mulighederne for at sikre opfyldelsen af god 
økologisk tilstand i et samarbejde mellem Miljøministeriet og Fødeva-
reministeriet. Undersøgelserne vil omfatte mulighederne for:  

 fortsat muslingefiskeri me

ud fra en konkret vurdering 
 opbygning af en muslingeproduktion ved opdræt på lin

 
På baggrund af undersøgelserne tages stilling til mulighederne for et 
fortsat muslingefiskeri i de enkelte vandområder i 2. planperiode. 
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Øvrigt bundtrawlfiskeri.  
By- og Landskabsstyrelsen og Fiskeridirektoratet vil i 1. planperiode
gennemføre en kortlægning af trawlfiskeriet i kystvandene og på 
baggrund heraf vurdere behovet for indsats.       
 

 

atura 2000-områder 
åder skal der foretages en miljøkonsekvensvurde-

 indebærer, at fiskeriaktiviteten skal undersøges 

ternationale aftaler 
-
lt 
-
-

et samlede indsatsbehov, der er identificeret i vandplanen for de 

 

om følge af menneskelig påvirkning. Den 
eneste statusopgørelse fra 2008 viser, at målet ikke vil være opfyldt 

sikkerhed på opgørelse af indsatsbehov 
 

, at 
usi
15-20  resterende fjorde og lukkede områder har indsatsbe-
hovet i
med ud tragtninger baseret på viden i 
førs æ v 
for diss t til 25-30 %. 

g 
un i et begrænset omfang tilstrækkeligt faglig og datamæssig viden 

 
N
I Natura 2000 omr
ring. Vurderingen
med hensyn til dens virkninger på det omkringliggende miljø og re-
sultaterne skal sammenholdes med de særlige beskyttelseshensyn, 
der er gældende for det pågældende område. Forvaltningen sker i 
overensstemmelse med sektorlov-givningen.  
 
In
Østersø-aktionsplanen opstiller loft for den maksimalt tilladelige be
lastning til de 7 hovedafsnit af Østersøområdet, samt til hvert enke
af Østersølandene. På basis af et gennemsnit af den eksisterende be
lastning for perioden 1997-2003 er der beregnet, hvor stor en reduk
tion af kvælstof- og fosforbelastningen Danmark skal opnå for at nå 
HELCOMs økologiske miljømål for Kattegat, Bælthavet og Østersøen. 
 
D
nævnte farvandsområder, overstiger sammenlagt det indsatsbehov, 
som Østersøhandlingsplanen fastsætter. 
 
OSPARs strategi for begrænsninger for fosfor og kvælstofbelastningen
til havområderne, har som målsætning, at der i 2010 ikke længere 
forekommer eutrofiering, s
s
i 2010 og der er behov for yderligere reduktioner af næringsstofbe-
lastningen for at målet kan opfyldes. 
 
 
U
I en række fjorde og lukkede områder er datagrundlaget detaljeret og
tilstrækkeligt til, at der med relativ stor sikkerhed kan beregnes et 
specifikt reduktionsbehov for kvælstof, til sikring af fuld målopfyldel-
se. I disse områder har Danmarks Miljøundersøgelser vurderet

kkerheden knyttet til beregningsmetoden er i størrelsesordenen 
%. I de
kke kunnet beregnes direkte; her er indsatsbehovet beregnet 
gangspunkt i gennemsnitsbe

tn vnte områder. Usikkerheden på der beregnede indsatsbeho
e områder er imidlertid større og anslåe

 
For de åbne kystvande og gennemstrømningsområder i de indre dan-
ske farvande, herunder Nordlige Kattegat og Skagerrak er der i da
k
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til at kunne etablere et vidensniveau, hvor der kan gennemføres di-
dsatsbehov – f.eks. har det ikke kunnet 

n 
med hensyn til at 

edbringe den atmosfæriske emission af kvælstofforbindelser. De fo-
løbige beregninger af indsatsbehovet for disse områder har således 

akter. Konkret er indsatsbehovet beregnet 

ør-

rekte beregninger af et in
vurderes hvilke virkninger, der skyldes grænseoverskridende belast-
ninger og atmosfærisk belastning, og herunder ikke mindst hvilke
virkning indsatsen inden for andre sektorer vil få 
n
re
kun overslagsmæssig kar
med udgangspunkt i ovennævnte gennemsnitsbetragtninger, dvs. 
med et resultat, der er forbundet med en yderligere usikkerhed i st
relsesordenen 30 %. 
 

 

Ålegræsbevoksning         Foto: Nanna Rask 

 

 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
Der er fundet en række miljøfarlige forurenende stoffer i sediment og 
muslinger i Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
 
På baggrund af tilstandsvurderingen (afsnit 2.3) og vurdering af evt. 
kilder til stoftilførsel er kystvandene inddelt i 4 indsatskategorier, jf.
tabel 2.4.1 og tabel 2.4.9. 
 
For enkelte stoffer er de konkrete vandområder inddelt i indsatskate-
gori 2. Vandområderne indgår som udgangspunkt for flere stoffer og-
så i indsatskategori 4, da der er begrænset viden om en række miljø-

rlige forurenende stoffers forekomst i vandområderne. Vandområ-fa
derne er også medtaget i kategori 1 "Intet problem", idet nogle stof-
fer er vurderet generelt ikke at være et problem i Danmark, eksem-
pelvis alachlor (Miljøstyrelsen 2007: Basisviden om EU-regulerede 
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stoffer i vandmiljøet, Miljøprojekt nr. 1181). 
 
Tabel 2.2.5 angiver stoffer for forskellige påvirkningstyper, der med 
sandsynlighed giver overskridelse af miljøkvalitetskriterier. De områ
der hvor man erfaringsmæssigt finder de højeste koncentrationer af
miljøfarlige forurenende stoffer i kystvandene er i havnene. Netop i 
havnene sker ofte en relativ stor udledning af miljøfarlige forurenen-
de stoffer, og da de fleste havne på grund af deres fysiske udform-
ning fungerer som sedimentationsfælder, ses de højeste indhold af 
miljøfarlige forurenende stoffer i sediment fra havne. Før nævnte ta-
bel opsummerer hvilke stoffer de

-
 

r kan være problematiske i forhold 
dledninger fra forskellige kilder, herunder skibsfart og klapning, 

dette vil være de samme stoffer der er risiko for at finde i betydelige 
koncentrationer i havnene hvorfor havnene placeres i kategorien 
”Vandområde under observation” for disse stoffer. Denne foreløbige 
kategorisering foretages ud fra generel viden om sandsynlighed for 
overskridelse af miljøkvalitetskrav, hvor lokale forhold som gode for-
tyndingsforhold og samspil af flere påvirkninger har betydning for en 
nærmere kategorisering. 
 
Kategoriseringen kan blive ændret med bl.a. øget viden om på-
virkninger. 
 

til u

1. Vandområde 
uden problem 

2. Vandområ-
de under ob-
servation 

3. Vandom-
råde med 
behov for 
stofbestemt 
indsats 

4. Vandområde med 
ukendt til-
stand/belastning 

 Nordlige Katte-
gat 
Skager-
rak/Vesterhav 
0-1 sømil 

 Nordlige Kattegat 
Skagerrak/Vesterhav 1-12 
sømil 

 
abel 2.4.9 Fordeling af kT ystvande i indsatskategorier for Hovedvandop-
nd Nordlige Kattegat og Skagerrak. Betydningen af indsatskategorierne 

ndområder i hovedop-
la
fremgår af tabel 2.4.1. For nogle stoffer er begge va
landet i kategori 1 og 4, jf. teksten. 

 
er er et generelt behov for en nøjere kortlægD ning af kilderne til be-

edvandopland Nordlige Kattegat og 

 

lastningen med miljøfarlige forurenende stoffer ligesom også fore-
komster og effekterne i vandmiljøet bør kortlægges yderligere.  
 
ommunerne i oplandet til HovK

Skagerrak bør gennem tilladelser og godkendelser sikre, at udlednin-
ger af miljøfarlige forurenende stoffer begrænses gennem anvendelse
af bedst tilgængelig teknologi, ligesom det sikres at øvrige tiltag 
iværksættes jf. tabel 2.4.1 og retningslinjer 49-50 kap. 1.4. For 
vandområder omfattet af indsatskategori 4 tilvejebringes det fornød-
ne grundlag for at kunne gennemføre en generel vurdering/ indsats 
jf. tabel 2.4.1. 
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For så vidt angår TBT, foregår der en international regulering af bru-
en af TBT, idet anvendelse og salg af produkter med TBT til antifou-

af 
udnyttelige ressource henføres til drikkevandsindvinding 

a fælles offentlig vandforsyningsanlæg. Det tidligere Nordjyllands 
m log vin ld 

ind na ding er på øen, og 
en reduktion i v get er isk
Bedre vandbalance data er nød mere præcise vurderinger. 
cenarie beregn ne belyse muligh ptimere 

indvindingen eller andre alternativer, samt ev -
det med dem. Det forven  kunne afklares frem til næste vand-
plan, og der anv  en fristforlængelse for målopfyldelsen. 

 

 
ningen i det område, hvor indvin-

ingen foreslås flyttet til. Konsekvenserne af alternativer skal vurde-

g 

g
ling siden 2003 har været forbudt i hele EU. Fra 1.januar 2008 har 
TBT som bundmaling været forbudt på alle skibe, der anløber euro-
pæiske havne.  
 
 
2.4.4 Grundvand 
 
Kvantitativ tilstand 
Vandbalance 
3 grundvandsforekomster har ringe kvantitativ tilstand, da der er be-
regnet en overudnyttelse som skyldes større indvinding end den 
langsigtede grundvandsdannelse. Det er grundvandsforekomsterne: 

 
• DK 1.1.1.6 Læsø  
• DK 1.1.2.1 Uggerby Å 
• DK 1.1.2.3 Liver Å. 

 
For grundvandsforekomsten DK 1.1.1.6 Læsø kan overskridelse 
mål for den 
fr
Amt har genne
på øen. Der f

gået de geo
es ikke alter
andforbru

iske og ind
tive indvin
 ikke realist
vendige for 

dingsmæssige forho
smulighed
.  

S inger vil kun ederne for at o
t. omkostninger forbun

tes at
endes derfor

 
For DK 1.1.2.1 Uggerby Å og DK 1.1.2.3 Liver Å skal undersøges,
hvilke konkrete indvindinger der forårsager overudnyttelsen i grund-
vandsforekomsten. Ændring eller flytning af indvinding vil kræve en
nærmere miljøvurdering af påvirk
d
res og sammenholdes med konsekvenserne af den eksisterende ind-
vinding. Denne konsekvensvurdering foretaget til næste vandplan, o
der anvendes derfor en fristforlængelse for målopfyldelsen. 
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Påvirkning af overfladevand og terrestrisk naturtyper 
7 forekomster har ringe kvantitativ tilstand som følge af påvirkning af
vandløb.  

 DK 1.1.1.1 Læsø Rende 
 DK 1.1.1.

 

3 Hjørring 
 DK 1.1.1.5 Vendsyssel 
 DK 1.1.2.1 Uggerby Å 

er å 
borg Bugt 

regningerne udpeger nogle geografiske områder (del-
 

er 

5,8 mio. m3 for hovedvandoplandet Nordlige Kattegat og Skagerrak.  
 
I e nd findes også overudnyttede delvan-
d a il begrænsning af vandløbspåvirkning også 
kal rettes mod.  

n periode på 15 år, 

reslås flyttet hen. Vandmængderne skal yderligere kvalificeres og 
-

Der foreslås ingen indsats overfor forekomsternes kvantitative til-
stand, hvor det drejer sig om kontakt mellem grundvand og søer, 
kystvande og terrestriske naturtyper, da der er behov for en nøjere 
beskrivelse af denne kontakt. Dette forventes først afklaret i den 
kommende planperiode. 
 

 DK 1.1.2.3 Liv
 DK 1.1.2.4 Aal
 DK 1.1.2.5 Vesterhav kalk 

 
Påvirkningsbe
vandløbsoplande), hvor indsats er nødvendig for at nå målopfyldelse i
forhold til vandløbenes vandføring. I alt viser beregninger, at der 
behov for en samlet ændret indvinding (drikkevand og erhverv) på 

for komster med god tilsta
opl nde, som indsatser t

s
 
Beregningerne er behæftet med en del usikkerhed. Kommunerne kan 
imidlertid allerede i første planperiode overveje reduktion af indvin-
ding, hvis vandløbene er indvindingspåvirkede. Reduktion bør som 
udgangspunkt ske ud fra en prioritering af vandressourcen. Indvin-
dingstilladelser til markvanding gives typisk for e
og indsatsen vil derfor, også af den grund, strække sig over flere 
vandplanperioder.  
 
Ændring eller flytning af vandindvinding (kildepladser) vil kræve en 
nærmere vurdering af påvirkningen i det område, hvor indvindingen 
fo
sammenholdes med en mere detaljeret analyse af alternative mulig
heder og der skal tages hensyn til vandressourcens drikkevandskvali-
tet. Ændring eller flytning af indvinding vil kræve en nærmere miljø-
vurdering af påvirkningen i det område, hvor indvindingen foreslås 
flyttet til. Konsekvenserne af alternativer skal vurderes og sammen-
holdes med konsekvenserne af den eksisterende indvinding. Denne 
konsekvensvurdering foretaget til næste vandplan, og der anvendes 
derfor en fristforlængelse for målopfyldelsen. 
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Saltvandsindtrængning mm. 
De forhøjede kloridkoncentrationer i grundvandsforekomsten DK 
1.1.1.2 Grenen kan primært henføres til overudnyttelse på vandba-
lan  forhøjet indhold af salt pga. marine 
afle n
 
Det d har gennemført en kortlægning af de 
geolog  og kemiske forhold ved Skagen. Model-
sce r sstrategier på to kildefelter ved 
Bun n er, at grundvandsressourcerne er 
egrænsede og saltvand kan være et problem ved store indvin-

ed hensyn til grundvand vil der ikke i første planpeiode være vi-

kagen vandforsyning gennemfører/har gennemført en ændring af 

-
å 
 i 

abel 2.4.10 viser indsatsbehov overfor kvantitativ tilstand i grund-
-

cen, men også til et naturligt
jri ger. 

 ti ligere Nordjyllands amt 
iske, hydrogeologisk

na ier af forskellige indvinding
ke  og Skagen Klitplantage vis

b
dingsmændger. (Nordjyllands Amt, 2005). De gennemførte model-
scenarier viser ligeledes, at habitatområderne syd og vest for de to 
kildefelter påvirkes med vandstandssænkning allerede ved relativt 
begrænsede indvindingsmængder.  
 
M
dengrundlag for at stille skærpede krav af hensyn til tilknyttede ter-
restrisk naturtyper. 
 
S
indvindingsstrategien for de to kildefelter, samt et overvågningspro-
gram overfor evt. påvirkning af habitatområderne.  Indsatsen forven
tes at have betydning for den kvantitative tilstand, mens effekten p
kemisk tilstand vil være forsinket. Der foreslås ikke yderligere tiltag
denne vandplanperiode idet det vil være nødvendig at vurdere effek-
ten af den iværksatte indsats. 
 
T
vandsforekomsterne i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skager
rak. 
  



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Redegørelse  

 
 
 
 
 

 
165 

 
Forekomst 
Id nr. 

Tilstand 
2015 

Påvirkning  Indsatsbehov *) 

DK1.1.1.1 Ringe Vandindvinding. Reduktion/flyt
(Påvirkning af 
vandløb, jf. afsnit 

ning af vandindvin-
ding. Behovet skal kvaificeres. 
 

2.3.4). 
DK1.1.1.2 Ringe Vandindvinding. 

(Indtrængning af 
saltvand jf. afsnit 
2.3.4). 

Ingen yderlig
lerede igang

ere tiltag udover al-
satte. 

DK1.1.1.3 Ringe Vandindvinding. 
(Påvirkning af 
vandløb jf. afsnit 
2.3.4). 

Reduktio
ding.  Behov
 

n/flytning af vandindvin-
et skal kvalificeres. 

DK1.1.1.4 God  Intet 
DK1.1.1.5 Ringe Vandindvinding. Reduktion/flytning af vandindvin-

vet skal kvalificeres. (Påvirkning af 
vandløb jf. afsnit 
2.3.4). 

ding.  Beho
 

DK1.1.1.6 Ringe Vandindvinding. Reduktion/flytning af vandindvin-
 kvalificeres. (vandbalance jf. 

afsnit 2.3.4). 
ding.  Behovet skal
 

DK1.1.2.1 Ringe Vandindvinding. 
(Vandbalance jf. 
afsnit 2.3.4). 
 

Reduktion/fly
ding.  Behovet 
 

tning af vandindvin-
skal kvalificeres. 

DK1.1.2.2 God  Intet 
DK1.1.2.3 Ringe Vandindvinding. 

(Vandbalance og 
Reduktion/flytning af vandindvin-
ding.  Behovet skal kvalificeres. 

påvirkning af vand-
løb jf. afsnit 2.3.4). 

 

DK1.1.2.4 Ringe Vandindvinding. Reduktion/flytn
(Påvirkning af 
vandløb jf. afsnit 
2.3.4). 

ing af vandindvin-
ding.  Behovet skal kvalificeres. 
 

DK1.1.2.5 Ringe Vandindvinding. 
(Påvirkning af 
vandløb jf. afsnit 
2.3.4). 

Reduktion/flytning af vandindvin-
ding.  Behovet skal kvalificeres. 
 

DK1.1.2.6 God  Intet 
DK1.1.2.7 God  Intet 
DK1.1.3.1 God  Intet 
DK1.1.3.2 God  Intet 
 
Tabel 2.4.10 Indsatsbehov for kvantitativ tilstand i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Ska-
gerrak 
 
*) Der er generelt behov for en nøjere beskrivelse af kontakt mellem grundvand og søer, kystvande og ter-
restriske naturtyper. Dette forventes først afklaret i den kommende planperiode. 
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Kemisk tilstand 
isk tilstand and ne 

 15 grundvandsforekomster har ringe kemisk tilstand på grund 
idelse af tærsk ier fo  er n

1.2.5. Angående indsats, se beskrivelse under beskytted
vandsforekomster. 

.1 Læsø Rende 
 DK 1.1.1.2 Grenen 
 DK 1.1.1.3 Hjørring 

 1.1.1.4 Jammer-bugten 
 DK 1.1.1.5 Vendsyssel 
 DK 1.1.2.2 Voerså 
 DK 1.1.2.3 Liver Å 

 1.1.2.5 Vesterhav kalk 
 1.1.2.6 Vesterhav sand 

 
Påvirkning af overfladevand og terre r 

ndets kemisk rknin ky
e naturtyper gælder det, a lem

og overfladevand ikke er tilstrækkeli il at der kan a
dsats. Dette forventes før kom

periode. 
  
Beskyttede drikkevandsforekomster 

 beskyttede dri ndsforekomster er vurderet til ringe 

 
 DK 1.1.1.1 Læsø Rende 

.2 Grenen 
 1.1.1.3 Hjørri

 DK 1.1.1.4 Jammer-bugten 
 DK 1.1.1.5 Vendsyssel 

 1.1.1.6 Læsø 
 DK 1.1.2.1 Uggerby Å 
 DK 1.1.2.2 Voerså 
 DK 1.1.2.3 Liver Å 

kke indsats overfor de 9 grundvandsforekomster med 
isk tilstand, herunder også e 9 som har statu  be-
rikkevandsforekomster, id t det forventes var  af den 

icider, generelt fastlagte harmonikrav for udspredning af 

n sen overfor drikkevandet varetages af de kommunale indsats-
laner for grundvand. 

 

Generel kem  i grundv sforekomster
9 ud af
af overskr elværd r de stoffer, der ævnt i afsnit 

e drikke-

 
 DK 1.1.1

 DK

 DK
 DK

striske naturtype
g af vandlFor grundva

terrestrisk
e påvi øb, søer, 

t kontakten mel
g velbeskrevet t

stvande og 
 grundvand 

n-
gives en in st afklaret i den mende plan-

9 ud af 13 kkeva
tilstand. 

 DK 1.1.1
 DK ng 

 DK

 
Der foreslås i
ringe kem  d s som
skyttede d e etaget
generelle miljøregulering i form af nationale vandmiljøplaner og pe-
sticidhandlingsplaner, nationale godkendelsesordninger for anvendel-
e af pests

husdyrgødning m.v. Hertil kommer den konkrete regulering i form af 
tilladelses- og godkendelsesordninger for en række aktiviteter. 
 
I
p

dsat
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Tabel 2.4.11 viser indsatsbehov i relation til den kemiske tilstand i 
e Kattegat og grundvandsforekomsterne i Hovedvandopland Nordlig

Skagerrak. 
 
Forekomst 
Id nr. og navn 

Tilstand 
2015 

Påvirkning Indsatsbehov *) 

DK 1.1.1.1 Læsø Rende Ringe Nitrat 
(Generel tilstand, 
drikkevand, jf. afsnit 
2.3.4). 

Ingen indsats, da den varetages af 
generelle reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 
 

DK 1.1.1.2 Grenen Ringe Nitrat 
Klorid  
(Saltvandsindtræng-
ning, generel kvalitet, 
drikkevand jf. afsnit 
2.3.4). 

Ingen indsats, da den varetages af 
generelle reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 
Allerede iværksatte tiltag vurderes. 
 

DK 1.1.1.3 Hjørring Ringe Nitrat 
(Generel kvalitet, 
drikkevand jf. afsnit 
2.3.4). 

Ingen indsats, da den varetages af 
generelle reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 
 

DK 1.1.1.4 Jammerbug-
ten 

Ringe Nitrat 
(Generel kvalitet, 
drikkevand jf. afsnit 
2.3.4). 

generelle reg
nale indsatsp
 

Ingen indsats, da den varetages af 
uleringer og kommu-
laner. 

DK 1.1.1.5 Vendsyssel Ringe Nitrat 
(Generel kvalitet, 

Ingen indsa
generelle reg

drikkevand jf. afsnit 
2.3.4). 

ts, da den varetages af 
uleringer og kommu-

nale indsatsplaner. 
 

DK 1.1.1.6 Læsø Ringe Organisk materiale Ingen yderligere indsats, da den 
enerelle reguleringer. (Drikkevand jf. afsnit 

2.3.4) 
varetages af g  

DK 1.1.2.1 Uggerby Å Ringe Pesticider, nitrat 
(Drikkevand jf. afsnit 
2.3.4). 

Ingen indsats, da den varetages af 
generelle reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 
 

DK 1.1.2.2 Voerså Ringe Nitrat. 
(Generel kvalitet, 
drikkevand jf. afsnit 
2.3.4). 

 Ingen indsats, da den varetages af 
generelle reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 
 

DK 1.1.2.3 Liver Å Ringe Nitrat 
(Generel kvalitet, 
drikkevand jf. afsnit 
2.3.4). 

Ingen indsats, da den varetages af 
generelle reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 
 

DK 1.1.2.4 Aalborg Bugt God Ingen Intet 
DK 1. 1. 2.5 Vesterhavet kalk Ringe Nitrat Ingen yderligere indsats, da den 

enerelle reguleringer. (Generel kvalitet jf. 
afsnit 2.3.4). 

varetages af g
 

DK 1.1.2.6 Vesterhavet 
sand 

Ringe Nitrat. 
(Generel kvalitet jf. 
afsnit 2.3.4). 

Ingen yd
varetages af g
 

erligere indsats, da den 
enerelle reguleringer. 

DK 1.1.2.7 Lille Vildmose God Ingen Intet 
DK 1.1.3.1 Sæby God Ingen Intet 
DK 1.1.3.2 Skærumhede God Ingen Intet 
 
Tabel 2.4.11. Påvirkning og indsatsbehov for kemisk tilstand i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Ska-
gerrak. De beskyttede drikkevandsforekomster er markeret med fed. 

de og terrestriske naturty-
et i den kommende planperiode. 

 

 
*) Der er generelt behov for en nøjere beskrivelse af kontakt mellem grundvand og søer, kystvan
per. Dette forventes først afklar
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Usikkerhed på opgørelse af indsatsbehov 
Der mangler beregningsmetoder til præcist at kunne redegøre for den 
vantitative og kemiske kontakt mellem grundvand og vandløb, søer, 

kystvande og terrestriske na . D mængden
t angelfuld.  

k
turtyper esuden er  og kvali-

eten af data m
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2.5 Virkemidler, foranstaltninger og økono-

kagerrak kan opnå miljømålene, skal der 
gennemføres en række foranstaltninger der reducerer de menneske-
skabte påvirkninger af vandområderne. Kravene til indsats for reduk-
tion af påvirkningerne af vandområderne i 1. vandplanperiode er 
sammenfattet i afsnit 1.3.   
 
Der er for vandområderne i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak udarbejdet et indsatsprogram, som under givne forudsæt-
ninger opstiller en omkostningseffektiv kombination af virkemidler 
med henblik på at opnå målopfyldelse. Indsatsprogrammet er speci-
fikt adresseret på oplande til 2 kystvandsområder, 35 søer, cirka. 
1.796 km vandløb samt 15 grundvandsforekomster.  
 
Oplandene og vandløbene fremgår af kortbilag 2. Basisforanstaltnin-
ger og forudsætninger (baseline 2015) for de enkelte vandområder 
fremgår af tabel 1.3.2a-d i afsnit 1.3. 
 
Årsagerne til manglende målopfyldelse i de forskellige typer af vand-
områder kan principielt opdeles i nedenstående to typer af påvirknin-
ger:  
 

1. Påvirkninger som skyldes tilførsler af forurenende stoffer 
 • næringsstoffer 

• miljøfarlige forurenende stoffer   
• iltforbrugende organiske stoffer 

 
2. Fysiske påvirkninger 

• påvirkninger fra vandløbsvedligeholdelse, vandløbsregulerin-
ger og rørlægninger  

• spærringer i vandløb og opstemning/inddæmning af søer og 
kystvande  

• muslingefiskeri, råstofindvinding på søterritoriet og udgrav-
ning af sejlrender m.v. 

• overudnyttelse af grundvandsressourcer  
 
Ved gennemførelse af indsatsen i relation til de konkrete vandfore-
komster forudsættes miljølovgivningens bestemmelser lagt til grund, 
og at der er taget udgangspunkt i tidligere indgåede aftaler om for-
bedring af vandmiljøets tilstand. Der er redegjort for disse grundlæg-
gende foranstaltninger i henhold til miljømålslovens bilag 2 punkt 7 i 
et særskilt dokument, der indgår som en del af denne vandplan [Do-
kumentet udarbejdes til den offentlige høring].   
 

mi 
 
Analyserne i afsnit 2.4 viser, at for at vandområderne i Hovedvandop-
land Nordlige Kattegat og S
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Grundlaget for at dimensionere et indsatsprogram er miljømålene og
de opgjorte indsatsbehov, som fremgår af afsnit 1.2 og 2.4. Indsats-
behov

 

et tager udgangspunkt i påvirkningen som den var i år 2005, 
amt den fremskrevne påvirkning i år 2015 (baseline 2015) når man 

eret 
 

ke alle steder er det, af naturbetingede eller tekniske årsager, mu-

-

-
ret anvendte 

ndtagelser beskrevet. 

ektivt indsatsprogram. 

e , 
V føre 
e Nordlige Kattegat og 
Skage e af vandområderne i peri-
oden mmer, at den såkaldte ”Mil-
jømilliard” i perioden 2006-2009 også bidrager til opfyldelsen af mil-
jø
 
Effekt
2015
specif
 
Samle f kagerrak er base-

e-e iltag til reduktion 
 

er og kystvande.  

 
 

s
inddrager effekten af allerede planlagte og gennemførte tiltag til re-
duktion af påvirkningen.  
 
Der opereres således med et samlet indsatsbehov, fordelt på en 
baseline 2015 og et supplerende indsatsbehov som er direkte initi
af miljømålslovens miljømål.
Ik
ligt at gennemføre en indsats, der i denne første vandplanperiode 
(2010-2015) dækker det fulde indsatsbehov. Den indsats, der gen-
nemføres, betegnes som indsatskravet for planperioden. Hvor det ik
ke er muligt at opfylde det fulde indsatsbehov, forlænges tidsfristen 
for opnåelse af miljømålet til efter 2015, jf. undtagelsesbestemmel
serne i miljømålslovens § 19. I afsnit 1.3.2 er de konk
u
 
På baggrund af fastlagte indsatskrav for 1. vandplanperiode er ne-
denstående opstillet et omkostningseff
 
 
2.5.1 Baseline og forudsætninger 
 
Det r i medfør af Regionplanen og de kommunale spildevandsplaner
andmiljøplan III, samt Energiplan 2008-11 besluttet at gennem
n række foranstaltninger i Hovedvandopland 

rrak, som vil reducere påvirkningern
frem til udgangen af 2015. Dertil ko

målslovens miljømål.  

en te basisforanstaltninger (baseline 
) og de øvrige forudsætninger er samlet for hovedvandoplandet 

ret i tabel 2.

 af ovenstående såkald

ice 5.1.  

or Hovedvandopland Nort dlige Kattegat og S
ffekten af allerede planlagte og gennemførte tlin

af påvirkningen opgjort til en brutto reduktion af kvælstofudledningen
på ca. 155 tons (4 % reduktion) og en brutto reduktion fosforudled-
ningen på ca. 1,2 tons (0,8 % reduktion) frem til 2015 (tabel 2.5.1). 
Dertil kommer at der vil ske en reduktion i udledningen af iltforbru-
gende og miljøfarlige forurenende stoffer.  
 
I plandelen afsnit 1.3, tabel 1.3.2b og c er effekten af basisforan-
staltningerne opgjort på de enkelte oplande til sø
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Diffus belastning landbrug - baselineforudsætninger 
Ved vurderingen af ”Baseline 2015”-effekter er det antaget, at der 
inden 2015 opnås en effekt af Vandmiljøplan III svarende til den af 
Danmarks Miljøundersøgelser reviderede effektvurdering ved midt-
vejsevalueringen af planen. Ligeledes forudsættes det, at omlægnin-
gen af brakordningen i 2008 og frem holdes neutral mht. tab af næ-
ngsstoffer til vandmiljøet.  

rne som følge af øget anvendelse af 

f 

 
else 

ar betydet/betyder at eventuelle ændringer af husdyrproduktionen 
ke medfører ændringer i påvirkningen af vandområderne. Det anta-

 fremadrettet med hensyn 
ab af nitrat til overfladevande og grundvand samt fosforoverskud 

e 

unktkilder og spredt bebyggelse - baselineforudsætninger 
kt-

 indregnes den spildevandsrensning ved 
ebyggelser i det åbne land, der er vedtaget i Regionplanen. 

ri
 
Energiaftalen 2008-2011 forventes at betyde en general reduktion i 
N-udledningen til vandområde
biogas samt et øget dyrket areal med energiafgrøder. Endelig forven-
tes strukturudvikling i landbruget at medføre et fald i anvendelse a
intensiv afgræsning over mod øget brug af slæt på græsmarkerne, 
hvilket vil medføre et fald i N-udvaskningen.  
 
Der er i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak ikke 
iværksat/gennemført projekter som et led i realiseringen af regerin-
gens ”miljømilliard”.  
 
Det er i vandplanen forudsat, at kommunernes administration efter
husdyrloven i perioden fra 2005 frem til Vandplanernes vedtag
h
ik
ges endvidere, at husdyradministrationen
til t
ikke vil være til hindring for opfyldelse af vandplanens miljømål.  
 
Med hensyn til fosfor er der i baseline opgørelsen forudsat at der ikk
sker nogen ændring i den diffuse fosforudledning fra landbrugsarea-
ler.  
 
 
P
Der er i vandplanen indregnet en reduktion i påvirkningen fra pun
kilder fra de tiltag, der indgår i vedtagne kommunale spildevandspla-
ner. For spredt bebyggelse
b
  
For renseanlæg og industri med direkte udledning vurderes, at der i 
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak allerede anvendes 
den teknisk bedst tilgængelige rensning i relation til næringssaltfjer-
nelse, hvilket resulterer i en marginal baselineeffekt fra disse kilder. 
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Baseline 2015 – forudsætninger 
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 

Effekter 

Iværksatte tiltag og forudsætninger Dosering 
Kvælstof 

Reduceret 
udledning 

 
Ton/år 

Fosfor 
Reduceret 
udledning 

 
Ton/år 

 

F
y
si

sk
 

p
å
v
ir

n
in

g
 

k
- 

R
e
d

u
k
ti

o
n

 

N
a
tu

r 
F
o

rb
e
d

ri
n

g
 a

f 
k
v
a
li

te
t 

R
e
d

u
k
ti

o
n

 a
f 

il
t-

fo
rb

ru
g

e
n

d
e
 

st
o

ff
e
r 

o
g

 a
m

-
m

o
n

ia
k
 m

.v
. 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer   146,2 0    

 
Energiaftalen 2008-2011 

 

(mere biogas og energiafgrøder)  

   

Strukturudvikling i landbruget  
(øget slæt af græsmarksafgrøder i stedet for 
afgræsning) 

    

VMP III 

146,2 0 

 + +  

Miljømillard-projekter   0  + +  

       

Reduktion af påvirkninger fra punktkil-
der 

 
8,8 1,2 

   

Spredt bebyggelse – forbedret spildevands-
rensning 

Ca. 600 
 ejend. 

1,5 0,7 
  + 

Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning  3 anlæg 6,0 0,4    

Regnbetingede udløb - bassiner ved udløb 
fra fælleskloak 

0 udløb 
0 0 

  + 

Regnbetingede udløb - bassiner ved udløb 0 udløb 
0 0 

fra separatkloak 
  +   

Ferskvandsdambrug 1 anlæg 1,3 0,1 + + + 

SAMLET EFFEKT   155 1,2    

 
Tabel 2.5.1. Miljøeffekter af allerede gennemførte og besluttede, men endnu ikke fuldt  
gennemførte foranstaltninger i henhold til regionplan, spildevandsplaner, Vandmiljøplan III, 
Energiplan 2008-2011 og ”Miljømilliard”, også benævnt baseline 2015. 

 
 
2.5.2 Indsatsprogram – supplerende foranstaltninger 
 

afsnit 1.3.1 er opsummeret de supplerende foranstaltninger I som 

ende gives dels en generel beskrivelse (bl.a. effekt og økonomi) af 
e enkelte virkemidler som anvendes, dels en beskrivelse af den kon-
rete anvendelse af virkemidler i hovedvandoplandet. 

samlet for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak skal 
gennemføres i første planperiode.  
 
Den fastlagte indsats for de enkelte vandområder i første planperiode 
forudsætter anvendelse af forskellige virkemidler. Der skal i det føl-
g
d
k
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Virkemiddelbeskrivelse 
Til brug for opstilling af et in
vedvandopland N
omkostningseffe
nyttede virkemidler er samlet i et virkemiddelkatalog med en ko
skrivelse af hvert enkelt virkemiddel, herunder forudsætninger, effek-
ter og økonomi. Virkemiddelkataloget kan findes på By- og 
s m Va at -
(www.blst.dk). 
 
For flere af virkemidlerne gælder, at de ikke nødvendigvis kun kan 
målrettes en reduktion af påvirkningen af en type vandområde, f.eks. 
e tidig have effek lere typer af 
v der f.eks. en nedstr ms beliggende fjord, og/elle
e else af terrestriske naturkvaliteter, f.eks. 
s ende natur. Vir let kan samtidig 
have en positiv effekt anernes omfattede na-
t r og arter. Nogle virkemidler er således multi-funktionelle, 
h er virkemidlet ”ophør eller redu ret vand bsved-
ligeholdelse”. Dette virkemiddel reducerer på samme tid både den fy-
s kan ge skabe ny tur, og  en 
p rtyper og arter omfattet af habitatdi-
rektivet.  
 
I fra la et sker gennem anvendel
s  ene gruppe af virkemidler – virke-
midler af generel karakter – anvendes ensartet i alle sø- og 
kystoplande atskrav med a  effekt rhold 
ti astningen af vandområderne. Der er således en effekt 
af de gener
 
D


der af vandløb,  

 

r 

Skagerrak.  
 

dsatsprogram for vandområderne i Ho-
ttegat og Skagerrak er benyttet en rordlige Ka ække 

ktive virkemidler. En nærmere beskrivelse af de be-
rt be-

Land-
kabsstyrelsens hjemmeside o nd- og N ura 2000 planer 

n sø, men virkemidlet kan sam t på f
and- og naturområ ø r 
n effekt i forhold til styrk
kabe ny og mere sammenhæng

 på de af Natura 2000 pl
kemid

urtype
vilket f.eks. gæld ce lø

iske påvirkning af vandløbene, n  na  har
ositiv effekt på vandløbets natu

ndsatsen overfor påvirkninger ndbrug -
e af 2 typer af virkemidler. Den

 uanset inds
l sbel

samme rel tive  i fo
 landbrug

elle virkemidler i alle sø- og kystoplande.  

e generelle virkemidler består af:  
 Randzoner à 10 meters bredde rundt om søer og på begge si-

 Efterafgrøder i sædskiftet i stedet for 100 % vintergrønne
marker,  

 Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder,  
 Ingen jordbearbejdning i efteråret samt en neutralisering af 

kvælstofeffekt ved byudvikling m.v. 
 

Samlet vil de generelle virkemidler bidrage til en reduktion af kvæl-
stofudledningen fra landbrugsarealer med 9 % henholdsvis nationalt 
samt inden for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. Fo
fosfor reduceres bidraget fra det åbne land til søer som følge af de 
generelle virkemidler med 14 % såvel nationalt som inden for de en-
kelte søoplande i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
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Den anden gruppe af virkemidler – de målrettede virkemidler – an-
 i 

g af arealer med periodevis oversvømmelse i ådale 
opstrøms søer med 

t 

li-

d over de omtalte landbrugsrelaterede virkemidler omfatter indsats-

-

tabel 1.3.1 (afsnit 1.3) er opsummeret de supplerende foranstalt-
periode i Hovedvandopland 

Nor g
effekte omiske årlige omkostninger. De oplistede 
ind s  
det overordnede indsatsprogram for Hovedvandopland Nordlige Kat-
teg o  af 
de l
Nordlig idler oversvømmelse af 
ådale til fosforfjernelse er taget i anvendelse. Der er opgjort indsats-

 
 

vendes derimod i forhold til de opgjorte indsatsbehov og potentialer
de enkelte sø- og kystoplande inden for hovedvandoplandet. 
 
De målrettede virkemidler består af: 

 Ophør af eller reduceret vandløbsvedligeholdelse 
 Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse,  
 Yderligere brug af efterafgrøder i sædskiftet,  
 Etablerin

  henblik på fosforfjernelse til søerne 
 Markedsomsættelige kvælstofkvoter.  

 
Vådområde indsatsen skal som udgangspunkt ske indenfor de områ-
der, der er udlagt hertil i kommuneplanerne. 
 
Modellen for implementeringen af markedsomsættelige kvælstofkvo-
ter er endnu ikke færdigudviklet. I vandplanen er effekten indregne
således, at det er forudsat, at kvælstofkvoterne, sammen med de øv-
rige målrettede virkemidler, sikrer at indsatskravet i 1. vandplanperi-
ode for de forskellige kystoplande inden for Hovedvandopland Nord
ge Kattegat og Skagerrak opfyldes. 
 
U
programmet en række virkemidler og foranstaltninger, som relaterer 
sig til vandindvinding, spildevandsudledning, sørestaurering samt fy
sisk påvirkning/restaurering af vandløb mv. 
 
 
Anvendelsen af virkemidler (foranstaltninger) 
I 
ninger som skal gennemføres for 1. plan

dli e Kattegat og Skagerrak. Til hvert virkemiddel er anført såvel 
r som budgetøkon

sat er er fordelt efter type af påvirkning. Samlet udgør tabellen

at g Skagerrak. I tabel 2.5.2 er vist den specifikke anvendelse
må rettede landbrugstiltag for søoplandene i Hovedvandopland 

e Kattegat og Skagerrak. Kun virkem

behov for kystvande i hovedvandoplandet, men på grund af usikker-
hed stilles der ikke krav om indsats, jf. afsnit 2.4.3 og derfor er de 
målrettede virkemidler ikke taget i anvendelse overfor kystvande. 
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Anvendelse af målrettede virkemidler 

i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 

Virkemiddel Delopland 
Oversvømmelse 
af ådale til fos-

forfjernelse 
 

hektar 

Vådområder til 
kvælstoffjernelse 

 
 

Hektar Note 1) 

Efterafgrøder - 
yderligere 

anvendelse 
 

hektar 
Søer    
Dronnin 3,7   glund Møllesø 
Gersho   lt Sø  
To S   fte ø   
Dy d   bva  Sø 0,4 
Lillesø    
Råbjergmile søer, vest    
Råbjergmile søer, øst    
Kirkeflod, Læsø     
Præstesø, Råbjerg Sø 4,5   
Guldager Sø     
Nørlev Sø 0,3   
Nols Sø    
Ralgrav, Klim øst    
Vandplasken    
Ålevande Sø, Grøn-
nestrand  

   

Ålevande Sø, Kollerup     
Blegsø     
Sokland    
Sø Nord for Sårup    
Vandet Sø    
Bisolevandet    
Bløden Sø    
Strandsø nord for    
Harboslette 
Sø Nordøst for Sårup     
Sø vest for Blegsø     
Tormål    
Tvoruphul    
Ålvand 1     
Ålvand 2     
Ålvand 3     
Hykær    
Lild Strandkær    
Lille Gråkjær    
Det Store Vand    
Lille Vand    
Nors Sø    
Kystvande    
Kattegat (incl. Læsø)    
Skagerrak/Vesterhav    
Totalt anvendt  8,9   
 
Tabel 2.5.2 Fordeling af anvendelsen af målrettede landbrugsrelaterede virkemidler i 
sø- og kystoplande i 1. vandplanperiode for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak. 
Note 1) Antal ha er beregnet ud fra en gennemsnitseffekt for kvælstofreduktion. Da 
projekterne udvælges ud fra deres omkostningseffektivitet, dvs. prisen pr. kg kvælstof, 
er hektarangivelsen vejledende 
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For de landbrugsre g af kvælstof-
påvirkningen eres ef-
f e placeres.  
 
Virkemidler der iværks  s  typ
er drænet, vil have mindr ffekt på påvirkningen af
devandene, sammenlignet me rkem at på 
lerholdige jorde som typisk er dr
ningen (retentionen) af næringss r der afstrømmer ra de dræne-
d e jorde undervejs til overfladevande er mindre end om-
s n på næringsstofafstrømni gen fra de udrænede sandjorde.  
 
Desuden gælder, at virkemidler der på omdriftsarealer på 
l r (ådale) alt andet lige (dvs. uden at tage hensyn 
t rænet eller ej) har større effekt end hvis et samme 
v laceret på ”høj dsjord”, hvor effekten er mindre 
s f, at der sker en størr turlig omsætning og tilbagehol-
delse af næringsstofferne (retention  under vandets længere trans-
p  mod overfladevand  har i denne vandplan for 
1 ikke været muli t at benytte en differentieret re-
t højbund og areal r på lavbund.  
 
I  i forhold til påvirkning med fosfor og kvælstof 
Den samlede indsats i hovedvandop
ringsstofudl de på ca. 306 tons kvælstof og 
c fosfor i 1. vandplanperiode.  
 
I  til fysiske forhold i vandløb. 
Indsatsen i forhold til den fysiske på rkning i hovedvandoplandet går 
primært på sikring af forbedrede fysiske forhold i vandløbene. Virke-
midlerne omfatter ophør eller reduceret vandløbsvedligeholdelse for 
4 andløb, restaurering af 36  km vandløb, fjernelse af 369 
s r og fjernelse af 33 km rø ægning samt udlæ ing af rand-
z gs vandløb og søer. 
 
D udover fjernelse af eventuelle spærringer - forudsat en 
i forhold i kuns ge og stærkt modificerede vand-
l  i åbne eller rørlagte st ninger. Disse u gør dog til-
sammen kun en lille andel af det samlede antal km målsatte vandløb i 
hovedvandoplandet. Anvendte undt gelser (afsnit 1.3.  omfatter 
p trækninger hvor der mangler viden om tilstanden 
o e strækninger h det ikke er muligt at vurdere 
indsatsen i første planperiode. 
 
I
I
a
v hov for at foretage en indsats for at be-
grænse påvirkninger fra spildevandsudledninger for at sikre bade-

laterede virkemidler til begrænsnin
 af overfladevande, har det stor betydning for d

ekt, hvor d

ættes på mere
e nominel e

andede jorde, som isk ikke 
 overfla-

d hvis vi
ænet. Årsa

idlet var iværks
gen hertil er at omsæt-

mere 

toffe  f
e lerholdig
ætninge n

placeres 
avtliggende areale
il om der er d  d
irkemiddel blev p bun
om følge a e na

)
ortvej i jorden ene. Det
. vandplanperiode 
ention der skelner mellem arealer på 

g
e  

ndsats
landet sikrer en reduktion i næ-

edningen til overfladevan
a. 18 tons 

ndsats i forhold
vi

84 km v 3
pærringe rl gn
oner lan

er er ikke - 
ndsats for de fysiske ti
øb - hverken ræk d

a 2)
rimært vandløbss
g okkerpåvirked vor 

ndsats i fh.t. badevand:  
ndsats i vandplanerne er generelt vurderet ud fra målsætningen om 
t opnå god økologisk kvalitet i vandområderne. Derudover kan der i 
isse vandområder være be
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vandskvaliteten opfyldt. 

ingen af iltforbrugende stoffer (BI5) fra 
pildevand årsagen til manglende målopfyldelse i vandløb og søer. 

 

-

ale handleplan og revision af kommunernes spildevandsplaner tages 
 

t 

dsatsen ikke er medtaget i det overordnede indsatsprogram. Desu-
skepladser på 

f 

irket af ferskvandsdam-

-

ilag 7 herunder at der sikres en til-
trækkelig vandføring i vandløbet, jf. bilag 7. I Hovedvandopland 

n 

ra 2000-planer 
Natura 2000-planlægningen er der som udgangspunkt lagt til grund, 

 selv vil medføre en forbedret vandkvalitet 

r 

 
Indsats - øvrige forhold 
I visse situationer er udledn
s
Det har derfor visse steder vist sig nødvendigt at iværksætte en sup-
plerende indsats vedrørende regnbetingede udløb samt kloakering i 
oplande med spredt bebyggelse, som efter Regionplan 2005 ikke er 
omfattet af en (baseline) indsats. Denne indsats medfører samtidig
en reduktion fosfor- og kvælstofbelastningen. 
De i tabel 1.3.1 opgjorte indsatser for de regnbetingede udløb er for
bundet med stor usikkerhed. Der må i forbindelse med den kommu-
n
stilling til, hvordan regulering af regnbetingede udledninger konkret
udmøntes inden for rammen af de statslige indsatsprogrammer. 
 
Visse vandløbsstrækninger er påvirket af pesticidrester fra landbrug 
og/eller gartnerier (jf. afsnit 2.4.1 – kemisk tilstand). Indsatsen i for-
hold til begrænsning af pesticidtab fra landbrug/gartnerier består i a
etablere fylde- og vaskeplads mv. med opsamling og genanvendelse 
af overfladevand på enkelte ejendomme. Det vurderes at der er tale 
om forholdsvis få landbrug og gartnerier i hovedvandoplandet hvorfor 
in
den er en bekendtgørelse om indretning af fylde- og va
landbrug at træde i kraft i 2009 (BEK nr. 268 af 31. marts 2009 ”Be-
kendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning a
plantebeskyttelsesmidler”).  
 
En vandløbsstrækning kan ligeledes være påv
brug. Ud fra en konkret vurdering af indsatsbehovet kan der blive be-
hov for at opkøbe dambrug. Indsatsen for at nedbringe påvirkningen 
med organisk stof kan også gennemføres ved skærpede krav i forbin-
delse miljøregulering af virksomheden, i form af at omlægge produk
tionen til recirkulerede anlæg. Indsatsen for at sikre kontinuitet kan 
ske i overensstemmelse med b
s
Nordlige Kattegat og Skagerrak er der identificeret 2 dambrug, hvor 
udledningen af organisk stof fra opdrætsanlægget vurderes at være 
årsag eller væsentlig medvirkende årsag til at målsætningen ikke ka
opfyldes. Dertil kommer, at i hovedvandoplandet er der ikke sikret 
kontinuitet ved 5 dambrug. 
 
 
Koordineret indsats med Natu
I 
at vandplanlægningen i sig
og mere naturlig hydrologi. 
 
Det er derudover muligt via kommunernes handleplaner at opnå sy-
nergieffekter ved at foretage en koordineret indsatsplanlægning fo
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vandplanens vandområder og de naturtyper og arter, som er omfat-
t af Natura 2000-planer inden for hovedvandoplandet.   

d-
er 

d 

medvirke til at reduce-

.  

 

els for at reducere den fysiske påvirk-
ing af vandløbene, dels for at genetablere den naturlige nærings-

Na-
-
-

g-
kan afgræsses eller der tilføres nærings-

gt vand, vil der ikke kunne opnås god eller høj naturtilstand og så 
an indsatsen i udgangspunktet ikke gennemføres. Det vurderes dog, 

ltag i ådalene som 

te
 
Ved synergieffekt forstås at bestemte valg og placeringer af virkemi
ler på samme tid gavner både vand- og Natura 2000-områder. Der 
således mulighed for, at man ved en koordineret indsatsplanlægning 
samlet set opnår samme eller større effekt (reduceret påvirkning) ve
en mindre indsats (økonomi, arealudstrækning af virkemiddel). 
  
Landbrugstiltaget ”randzoner” vil for eksempel 
re tilførslen af næringsstoffer, herunder især fosfor, til vandløb, søer 
og fjorde. Randzoner bidrager også til reduktion af pesticidpåvirknin-
gen af vandområderne. Randzonerne kan ligeledes bidrage til at imø-
dekomme Natura 2000-planernes krav om at forbedre tilstanden for 
naturtyper og arters levesteder inden for Natura 2000 områderne
 
Et andet eksempel på synergieffekt kan opstå, når en Natura 2000-
plan foreskriver et behov for at skabe nye arealer med habitatnatur. 
Ny natur kan f.eks. dannes ved at omlægge agerjord til vedvarende 
græsningsareal. En hensigtsmæssig placering af disse arealer kan på 
samme tid skabe ny natur og reducere tabet af kvælstof og fosfor fra
arealet og dermed bidrage til opfyldelsen af miljømålene for ned-
strøms beliggende vandområder.  
 
I vandplanen er der sine steder behov for at genetablere den naturli-
ge hydrologi i ådale, med frit meandrerende vandløb uden regulering 
og vandløbsvedligeholdelse; d
n
stoffjernelse som sker i ådalene og dermed reducere næringsstofpå-
virkningen af søer og kystvande. Dette sker bl.a. gennem anvendelse 
af virkemidlerne ” Ophør af vandløbsvedligeholdelse”, ”Vandløbsre-
staurering”, ”Genskabelse af vådområder” og ”fosfor-ådale”. Virke-
midler som alle indebærer udtagning af agerjord i omdrift i ådalene 
og overgang til mere ekstensiv landbrugsdrift.   
 
I visse tilfælde kan ovenstående virkemidler i ådalene – inden for 
tura 2000-områder - umiddelbart være i konflikt med Natura 2000
planernes målsætning om at sikre en hensigtsmæssig drift og hydro
logi, samt en lav tilførsel af næringsstoffer. Dette gælder f.eks. natur-
typen rigkær. Hvis en vandstandsændring indebærer, at ri
kærarealerne ikke længere 
ri
k
at det ved passende implementering af vandplanti
oftest kan sikres at tilstanden af Natura 2000-områdernes naturtyper 
og arter samlet set ikke forringes og mange steder endda kan styrkes 
af vandplanindsatsen.   
 
I de 26 Natura 2000-områder der helt eller delvist ligger i hoved-
vandoplandet øges arealet med habitatnaturtyper med ca. 1090 ha 
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(den efterfølgende planlægning vil dog kunne medføre en arealmæs-
sig afvigelse herfra). Arealet kan etableres ud fra eksisterende § 3 
realer og/eller landbrugsjord i omdrift.  En hensigtsmæssig placering 

l-
and for de naturtyper og arter, der er direkte afhængige af vand, 

ålsætningen om gunstig bevaringstilstand for vandløbsnatur og til-

 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning af 

af 

il 
gavn for naturtypen vandløb 

rslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning af 
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne 

ig 

a
af disse naturområder vil skabe en synergi med vandplanen. 
 
Indsatser i regi af vandplanen, der reducerer næringsstoftabet til 
vandmiljøet inden for et Natura 2000-område, vil ligeledes ofte have 
en positiv effekt på tilstanden og opnåelse af gunstig bevaringsti
st
eksempelvis kilder, sø-typerne og de marine naturtyper samt arter 
som f.eks. andefugle og terner.  
 
Tilsvarende vil vandplanindsatser for vandløb, der fjerner spærringer, 
genopretter fysiske forhold og nedbringer belastning med iltforbru-
gende og miljøfremmede stoffer, medvirke til at Natura2000-
m
knyttede arter opfyldes.  
 
Vandplanen forventes at medvirke til helt eller delvist at opfylde ind-
satsbehovet for de våde naturtyper og vandtilknyttede arter, der er 
omfattet af udpegningsgrundlaget i de 26 Natura 2000-områder: 

 
1 Skagen Gren 

bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne 
 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 

hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtypen vandløb 

 
2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede 

 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning 
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne 

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer t

 
3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolstrup Mose 

 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning af 
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne 

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtyperne vandløb og urtebræmmer 

 
4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å´s udløb 

 Reduktion af tilførsel af næringsstoffer til de marine naturtyper 
og til levesteder for vandfugle og sæler 

 Reduktion af tilfø

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæss
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
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gavn for naturtypen vandløb 
 Sikring af gode fysiske forhold i vandløb og fjernelse af spær

ringer til gavn for bæk-, havlampret og odder 
 

-

 

 

dløb, urtebræmmer, og nke 
 Sikring af gode fysiske forhold i vandløb og fjernelse af spær-

f 
ets søer til gavn for sø-naturtyperne 

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 

 Sikring af gode fysiske forhold i vandløb og fjernelse af spær-
gavn for bæk-, havlampret og odder. 

 
7 Rubj

f 

 
 Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omkringliggende overdrevsområder 

 næringsstoffer bl.a. ved udlægning af 

 ssig 

  vandløb og fjernelse af spær-
ringer til gavn for bæklampret og odder 

9 S n
 rtyper 

 g af 
perne 

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 
mmer til 

 
10 l

 ing af 

 

 
5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å´s udløb 

 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning af
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne 

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtyperne van

ringer til gavn for bæk-, havlampret og odder 
 
6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å 

 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning a
bræmmer til områd

hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtyperne vandløb, urtebræmmer og å-
mudderbanke 

ringer til 

erg Knude og Lønstrup Klint 
 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning a

bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne 

8
 Reduktion af tilførslen af

bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne 
Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæ
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtyperne vandløb og urtebræmmer 
Sikring af gode fysiske forhold i

 
tra dengene på Læsø og havet syd herfor 

Reduktion af tilførsel af næringsstoffer til de marine natu
og til levesteder for vandfugle og sæler 
Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægnin
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturty

hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræ
gavn for naturtypen vandløb 

Ho temmen, Højsande og Nordmarken 
Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægn
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne 
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11 Solb

ræmmer til 
gavn for naturtyperne vandløb og urtebræmmer 

 n for odder 

f 

 smæssig 
dløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 

 se af spær-
ringer til gavn for stavsild, flod-, havlampret og odder 

16 g
 rtyper 

og til levesteder for vandfugle og spættet sæl 
af 

ov 

turtyperne og 

 ssig 

  i vandløb til gavn for odder 

æk 
 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 

hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsb

 
13 Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand 

 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning af 
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne 

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtyperne vandløb, urtebræmmer og å-
mudderbanke 
Sikring af gode fysiske forhold i vandløb til gav

 
14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 

 Reduktion af tilførsel af næringsstoffer til de marine naturtyper 
og til levesteder for vandfugle, stavsild og spættet sæl 

 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning a
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne 
Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigt
hydrologi i van
gavn for naturtypen vandløb 
Sikring af gode fysiske forhold i vandløb og fjernel

 
Lø stør Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal 

Reduktion af tilførsel af næringsstoffer til de marine natu

 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning 
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne og 
stor vandsalamander 

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtyperne vandløb 

 Sikring af gode fysiske forhold i vandløb og fjernelse af spær-
ringer til gavn for havlampret og odder 

 
17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Sk

 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning af 
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-na
stor vandsalamander 
Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæ
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtypen vandløb 
Sikring af gode fysiske forhold

 
20 Havet omkring Nordre Rønner 

 Reduktion af tilførsel af næringsstoffer til de marine naturtyper 
og til levesteder for vandfugle og spættet sæl 
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21 Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien 
f 

 

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 
vandløbsbræmmer til 

 
24 n

 g af 
rne, liden 

vandsalamander 
ig 

hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
mer 

 
25 Van

f 
 

 til 
gavn for naturtypen vandløb 

n for odder 
 
26 Ålva

  forhold med en mere hensigtsmæssig 

  vandløb til gavn for odder 
 
  
8 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibtved Fjord og Agerø 

 marine naturtyper 

  af 
 søer til gavn for sø-naturtyperne og 

 ig 
ing af vandløbsbræmmer til 

 Sikring af gode fysiske forhold i vandløb til gavn for odder 

43 t
 ed udlægning af 

bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne og 

 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning a
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne og
stor vandsalamander 

hydrologi i vandløb og udlægning af 
gavn for naturtyperne vandløb og urtebræmmer 

Ha stholm Reservatet, Hanstholmknuden, Nors Sø og Vandet Sø 
Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægnin
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtype
najade og stor 

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæss

gavn for naturtyperne vandløb og urtebræm
 Sikring af gode fysiske forhold i vandløb og fjernelse af spær-

ringer til gavn for odder 

gså Hede 
 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning a

bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne og
stor vandsalamander 

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer

 Sikring af gode fysiske forhold i vandløb til gav

nd Klithede og Førby Sø 
 Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning af 

bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne 
Sikring af gode fysiske
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtypen vandløb 
Sikring af gode fysiske forhold i

2
 Reduktion af tilførsel af næringsstoffer til de

og til levesteder for vandfugle, spættet sæl og stavsild 
Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægning
bræmmer til områdets
stor vandsalamander 
Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæss
hydrologi i vandløb og udlægn
gavn for naturtypen vandløb 

 
Kli hede mellem Stenbjerg og Lodbjerg 

Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. v
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stor vandsalamander 
 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 

hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtypen vandløb 

 
44 Lild

 udlægning af 
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturtyperne  

 
214 o

 g af 
perne og 

 
15 Tislum Møllebæk 

gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 

  forhold i vandløb og fjernelse af spær-

 
217 Ny

ig 
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 

løb 

 
2.5.3 
 
nvendelse af virkemidler 
vendelsen af virkemidlerne er foretaget således, at man får målop-

algt vir-
kem l
 
For n
forudg r 
en nær f henvises til ”retningslinjer for udarbej-
del a
relsen,
 
I fo in r, 
r der ikke taget stilling til den eksakte placering af virkemidlerne i 

ra om det er et generelt 
virk
ler er f

 Strand og Lild Strandkær 
Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved 

 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæssig 
hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtypen vandløb 

 T lne Bakker 
Reduktion af tilførslen af næringsstoffer bl.a. ved udlægnin
bræmmer til områdets søer til gavn for sø-naturty
stor vandsalamander 

2
 Sikring af 

hydrologi i vandløb og udlægning af vandløbsbræmmer til 
gavn for naturtypen vandløb 
Sikring af gode fysiske
ringer til gavn for bæklampret 

mølle Bæk og Nejsum Hede 
 Sikring af gode fysiske forhold med en mere hensigtsmæss

gavn for naturtypen vand
 Sikring af gode fysiske forhold i vandløb og fjernelse af spær-

ringer til gavn for bæklampret og odder 
 

Omkostningsanalyse 

A
An
fyldelse i vandområderne på den billigste måde, idet der er v

id er med så stor omkostningseffektivitet som muligt.  

 la dbrugsvirkemidler gælder at de er udvalgt på baggrund af en 
ående omkostningseffektivitetsanalyse under Grøn Vækst. Fo
mere beskrivelse hera

se f indsatsprogrammer (Miljøministerier, By- og Landskabssty-
 2010”, kapitel 7 og 8). 

rb delse med doseringen af de landbrugsrelaterede virkemidle
e
deloplandene. Fordelingen er foretaget ud f

emiddel eller et målrettet virkemiddel. For de generelle virkemid-
ordelingen foretaget således, at den samlede effekt af de ge-
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nerelle stningsbidraget fra landbrugsarea-
ler 
virkem rte 
indsats  i de enkelte sø- og kystdelvan-
oplande.   

For r
satsen  
gæ n  
indsats  
forhold tkilder og fysiske forhold gæl-
er, at der i de fleste tilfælde typisk kun er ét virkemiddel der kan 

ldende belastning. I de enkelte tilfælde hvor der 
er f e
effektiv
 
n nærmere beskrivelse af fordeling af virkemidler findes i virkemid-

nen og kan findes på www.blst.dk

 virkemidler i forhold til bela
procentvis er ens uafhængigt af oplandstype. For de målrettede 

idler er fordelingen foretaget i forhold til størrelsen af opgjo
krav og et beregnet potentiale

d
 

 vi kemidler til reduktion af påvirkninger fra punktkilder ligger ind-
 ved selve forureningskilden. Det samme gør sig principielt

lde de for indsatsen over for fysiske påvirkninger af vandløb, hvor
en forudsættes placeret de konkrete steder hvor de fysiske
 er negativt påvirket. For punk

d
håndtere den pågæ

ler  virkemidler at vælge imellem har princippet om omkostnings-
itet været et bærende princip for valg af virkemiddel. 

E
delkataloget til vandpla  
 
Enheds
For at ostning af valgte indsatsprogram 
i ho d
omkos er forudsættes en investering 
ed implementering af virkemidlet, er denne investering annuiseret 

ig omkostning, f.eks. kroner pr. 
hektar 

omkostninger 
kunne beregne den årlige omk

ve vandoplandet er der for alle virkemidler beregnet en enheds-
tning. For de virkemidler hvor d

v
efter gældende metode for at få en årl

vådområde pr. år (se virkemiddelkataloget på www.blst.dk for
mere beskrivelse). Endvidere er i den årlige omkostning ind
 de årlige driftsomkostninger, 

 
en nær -
regnet hvis sådanne optræder. 
 
For de diffus næringsstofbe-
lastni g er omkostningerne estimeret som jordrentetab, dvs. det tab 
n landmand har i sit dækningsbidrag pr. påvirket arealenhed ved 

old til en før situation.  

el som de samlede omkostninger af den 

f virke-
idlet. Det kan f.eks. være landmandens direkte tab pr. hektar eller 

g er en samlet årlig omkostning ved 
plementering af indsatsprogrammet beregnet for hovedvandoplan-

landbrugsrelaterede virkemidler over for 
n

e
anvendelse af et virkemiddel i forh
 
Enhedsomkostningerne såv
supplerende indsats er opgjort som årlige budgetøkonomiske om-
kostninger. Den budgetøkonomiske omkostning er den direkte bud-
getmæssige omkostning forbundet med implementeringen a
m
udgiften til den entreprenør der skal foretage en fysisk indsats i et 
vandløb. 
 
På baggrund af den beskrevne anvendelse samt opgørelse af virke-
midlets årlige enhedsomkostnin
im
det (tabel 1.3.1). 
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2.6 Overvågningsprogram 
 
Vandrammedirektivets overvågningsforpligtigelser er gennemført i 
Danmark med de nationale overvågningsprogrammer NOVANA og 
DEVANO (for programbeskrivelser se www.blst.dk). 

et 

 
Overvågningsprogrammerne incl. stationsnet, er under revision og et 
nyt program forventes at træde i kraft fra 1. januar 2011. Det nye 
nationale overvågningsprogram vil være yderligere tilpasset Vand-
rammedirektivet samt overvågningsbehov afdækket gennem arbejd
med vandplanerne og vil løbende blive tilpasset. 
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2.7 Inddragelse af offentligheden 

 i vandplanen for 

tligheden, hvilke 
sultater der er opnået, samt hvilke ændringer i planen de har med-
rt.  

 
 
2.7.2 Offentlig oplysning og høring i processen 
 
I Miljøministeriets pjece om ”Ny vandplanlægning i Danmark” er 
fremlagt forslag til arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces.  Af ar-
bejdsprogram og tidsplan fremgår at offentligheden høres fire gange 
undervejs i den statslige planlægning og en gang i den efterfølgende 
kommunale planlægning. Arbejdsprogram og tidsplan for den statsli-
ge planlægning fremgår af figur 2.7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7.1 Introduktion 
 
Dette afsnit redegør for inddragelse af offentligheden
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak.  
 
Ifølge Miljømålsloven skal offentligheden inddrages flere gange un-
dervejs i processen med at forberede en vandplan. Vandplanen skal 
således indeholde en sammenfatning af de foranstaltninger der er 
truffet med hensyn til oplysning og høring af offen
re
fø
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Mål 
 

 
Tidsfrist 

 
Høringsfrist 

Basisanalyser Senest 22. december 
2004 

- 

Arbejdsprogram og tidsplan 
for processen med udarbej-
delse af vandplaner 

Offentliggøres senest 22. 
december 2006 

 
6 måneder 

Idéfasen indledes Materiale offentliggøres 
senest 22. juni 2007 

 
6 måneder 

Oversigt over væsentlige 
vandforvaltningsmæssige 
opgaver 

Offentliggøres senest juni 
2007 
 

 
6 måneder 

Forslag til vandplaner Offentliggøres senest 22.  
december 2008* 6 måneder 

Endelige vandplaner Offentliggøres senest 22. 
december 2009 

 
- 

Forslag til kommunale hand-
leplaner 

Offentliggøres senest 22. 
juni 2010 

 
8 uger 

Endelige kommunale handle-
planer 

Offentliggøres senest 22. 
december 2010 (+ evt. 3 
måneder) 

 
- 

Iværksættelse af foranstalt-
ninger i indsatsprogrammer-
ne 

Senest 22. december 
2012 

 
- 

Opfyldelse af miljømål 22. december 2015 - 
Ultimativ frist for opfyldelse 
af miljømål efter 2 x 6 års 
fristforlængelse  

22. december 2027  
- 

 
Figur 2.7.1. Arbejdsprogram og tidsplan for vandplanarbejdet, herunder 
høringsperioder 
 
* Offentliggørelse af vandplanerne og den efterfølgende høring er udskudt til 2010.  

 
 
Idéfasen blev indledt den 22. juni 2007 med offentliggørelse i dags-
ressen. På miljøcentrene blev oprettet en særlig hjemmeside 
ww.blst.dk med viden om vandplaner og inspiration til offentlighe-
en. I forbindelse med den indledende planlægning efterlyste Miljø-
entrene især svar på nedenstående fire spørgsmål og inviterede 
orgere, kommuner, regioner og organisationer til at komme med 
éer og forslag til disse emner: 

• Har I forslag til projekter eller aktiviteter som kan forbedre 
vand- og naturområderne? 

• Kender I til påvirkninger af vandområderne eller trusler mod 
naturområderne? 

• Hvad mener I er vigtigst at sikre og forbedre? 
• Hvor kunne det være vanskeligt at opfylde miljømålene for 

vandområderne, selv om der gøres en stor indsats? 
 
 

p
w
d
c
b
id
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Samtidig med idéfasens indledning den 22. juni 2007 blev en oversigt 
o æsentlige vandforvaltn ige opgaver (se  
hovedvandoplandene sendt i høring, jf. arbejdsprogrammet i tabel 
2
 
E u  en d-
p  m ringsfasen s 
vandplanerne og godkendes a
 
U ntligh n or udarbej-
delse af vandplanerne under de forskellige Miljøcentre nedsat et eller 
flere Vand- og Naturråd. 
 
I Nordjylland har Miljøcenter t samlet V -
t edvando e andopland 
Nordlige Kattegat og Skagerr pland Limfjorden og Ho-
v r  s ialogen 
med Vand-  - ve ådet 
a n samt at ska-
b rum for diskussion af er forbindelse 
m  og d-og Naturrådet 
h r jøcenter Aalborg, bestået af politi-
ske repræsentanter for de nordjyske kommuner, repræsentanter for 
regionale grønne organisation nisatio r samt Re-
g N t møde cirka en 
g
 
Foruden Vand- og Naturrådet har der for Hovedvandopland Nordlige 
K e i 
Nordjylland, været etableret et kommunalt kontaktnetværk, hvor de 
n
er.  

ta-

 
a-

r, erhvervsorganisationer, grønne 
rganisationer, landbrugets rådgivningscentre og offentlige myndig-

h r æg, 
hvoraf mange indlæg indeholdt flere idéer og forslag 
 
For H ordlige Kattegat og Skagerrak modtog Miljø-
c e m vandløb, 13 
in  
grund  3 indlæg 
ar relateret til natur. Endelig handlede 1 indlæg om oversigten over 

ver v ingsmæss www.blst.dk) i

.7.1.  

fter en forhøring hos komm
laner i offentlig høring i 6

nerne sendes forslag til
åneder. Efter hø

delige van
 færdiggøre

f miljøministeren. 

dover de generelle offe edsfaser er der i periode  f

Aalborg nedsat é and- og Na
urråd for de tre hov plande i Nordjylland: Hov

ak, Hovedvando
dv

edvandopland Mariager Fjo d. Formålet har været at
planernes 

tyrke d
d med rog Natura-2000

t sikre en mere direkte kom
e et fo

interessenter 
munikation og informatio
relevante problemstilling  i 

ed udarbejdelse af vand-
ar, foruden repræsentante

 naturplanerne. Van
fra Mil

er og erhvervsorga ne
ion Nordjylland. Vand- og 
ang hvert halve år. 

aturrådet har afhold

attegat og Skagerrak, såvel som for de øvrige 2 hovedvandopland

ordjyske kommuner er repræsenteret ved administrative medarbej-
d
 
 
2.7.3 Hvilke typer indlæg har vandmyndigheden mod
get? 
 
Idéfasen var en stor succes med mange forslag, ønsker og idéer til
hvordan kvaliteten af Danmarks natur og vandmiljø kan øges.  Bidr
gene kom både fra privatpersone
o
ede . På landsbasis blev der samlet indsendt lidt under 1700 indl

ovedvandopland N
ent r Aalborg i alt 52 indlæg. Heraf var 15 indlæg o
dlæg omhandlede generelle idéer og kommentarer, 7 indlæg om

vand, 7 indlæg om hav og fjord, 6 indlæg om søer og
v
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væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som blev sendt i hø-
ring samtidig med idéfasens start. 
 
Flere grønne interesseorganisationer og foreninger, et par landbrugs-
rganisationer, et par vandforsyningsselskaber, Region Nordjylland 

f 

 

 

 

gennemgået og behandlet, dog uden at Miljø-

o
og samtlige 10 kommuner i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og 
Skagerrak har bidraget med indlæg i en eller flere kategorier.  
 
 
2.7.4 Hvilken typer af handling er der sket på baggrund a
kommentarerne?  
 
Idéfasen 
De indkomne indlæg er først fordelt på fagområde, hvilket kan læses
af ovenstående fremstilling af de 52 indlæg. Bidrag med konkrete da-
ta og oplysninger om vandområder er videregivet til relevante faglige 
personer i Miljøcentret og indgår i udarbejdelsen af vandplanen. Ind-
læg af generel og/eller principiel karakter er videresendt til en fælles 
ministeriel behandling og stillingstagen. Der er udarbejdet en oversigt
over generelle problemstillinger inklusive ministeriets kommentarer 
hertil, som er tilgængelig på www.vandognatur.dk under sammenfat-
ning af bidrag. Forslag der handler om konkrete stedsspecifikke tiltag 
videregives til vedkommende kommune, der skal udarbejde konkrete
handleplaner.  
 
Alle bidrag er således 
ministeriet kan love at alle indkomne idéer kan imødekommes. 
  
 
 
 
 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 

Redegørelse 

 
 
 
 
 

 
190 

2.8 Liste over kommunalbestyrelser i vand-
istriktet d

 
 
Brønderslev Kommune 
Ny Rådhusplads 1 
9700  Brønderslev 
lf. 99 45 45 45 T

Mail: Raadhus@99454545.dk 
 
Byrådet: 
Lene Hanse
Peer Thiste

n (A), Eskild Sloth Andersen (A), Hildo Rasmussen (A), 

00 

d (A), Ole  Jespersgaard, (A), Arne M. Jensen (A), Benny 
E. Karlsen (A), Johannes Trudslev  (A), Peter H. S. Kristensen (A), 
Ole Bruun (A), Adnan Jedon (A), Karsten Frederiksen (C), Thomas 
Krog (F), Ole Andersen (F), Bodil Nielsen (F), Karl Emil Nielsen (O), 
Mikael Klitgaard (V), Jens Arne Hedegaard (V), Lone Birkmose Lex 
(V), Gitte Krogh (V), Jens Andersen (V), Hans Christian Holst (V), 
Claus Kongsgaard (V), Knud L. Pedersen (V), Jacob Kolind (V), Margit 
Chemnitz (V), Peter Mølbjerg (V). 
 
 
Frederikshavn Kommune 
Rådhus Allé 1
9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 45 50 00 
Mail: post@frederikshavn.dk 
 
Byrådet: 
ars M. Møller (V), Erik Sørensen (A), Anders Broholm (V), Bjarne 
vist (A), Paul Rode Andersen (F), Jens Ole Jensen (V), Birgit S. Han-
en (A), Bent Bøgsted (O), Jens Hedegaard Kristensen (A), Peter E. 

Nielsen (C), Brian Pedersen (F), Mogens Brag (V), Jørgen Tousgaard 
(A), Pia Karlsen (V), Erik Kyed Trolle (A), Helle Madsen (V), Søren 
Visti Jensen (F), Birthe Marie H. Pilgaard (A), Per Nilsson (V), Ole 
Rørbæk Jensen (A), Jens Porsborg (C), Carsten Sørensen (O), Chris-
tina Lykke Eriksen (F), Bruno Müller (A), Frode Thule Jensen (V), 
John Christensen (V), Anders Gram Mikkelsen (A), Jette Fabricius Toft 
(F), Peter Laigaard (V), Hanne Welander (A), Jeppe Nielsen Kyk (O). 
 
 
Hjørring Kommune 
Nørregade 2  
9800 Hjørring  
Tlf. 72 33 33 33   
Mail: hjoerring@hjoerring.dk

L
K
s

 
 
Byrådet: 
Susanne Sander (V), Arne Boelt (A), Michael Karlborg (V), Peter Due-
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toft (A), Knud Størup (T), Birthe Andersen (V), Jørgen Bing (F), 
Svenning Christensen (V), Bente Schønning (A), Daniel Rugholm (C)
Lene Frandsen (

, 
V), Sven Bertelsen (T), Lilli Damsgaard (A), Kurt Mik-

elsen (V), Bent Mikkelsen (F), Keld Emil Damsgaard (V), Ivan Leth 
), Lene Berendt (T), Morten A. Pedersen (O), Ole Ønrbøl (A), Mor-

ns Broen (C), Kristine Gjedde (F), Jørgen 
nning Sigsgaard (T), Børge Bech (A), Per Harfeld 
 (A), Gert Storgaard (V), Jette Kirkeby (A), Viggo 

ugt Kommune 

k
(A
ten Bjerg Jakobsen (V), Je
Christensen (V), He
(V), Niss Ribergaard
Bilde (T). 
 
 
Jammerb
Toftevej 43 
9440  Aabybro 
Tlf. 72 57 77 77 
Mail: raadhus@jammerbugt.dk 
 
Kommunalbestyrelsen: 
Mogens Gade (V), Ole Stavad (A), Christian Hem (v), Morten Kless
(A), Otto Kjær Larsen (V), Jens Chr. Golding (A), Helle Bak Andrea-
sen (V), Erik Ingerslev (F), Jørn Kr

en 

ogsgaard (V), Per Halsboe-Larsen 
), Lars Holt (V), Eva Rytter Andresen (A), Morten Marinus Jørgen-

en (O), Karl Schrøder (A), Sonia Luther Nielsen (V), Inge Pedersen 
ren Brink (C), Mads Guldhammer (F), 

 Søren Dybdal Møller (A), Henrik C. Pedersen (V), 
llemann (V), Frank Østergaard (A), Steen An-

rgaard (A). 

mune 

(A
s
(A), Torben Sørensen (V), Sø
Jens Jungersen (V),
Peter Jensen (A), Ib Ne
dersen (T), Jane Nø
 
 
Læsø Kom
Doktorvejen 2 
9940  Læsø 
Tlf. 9621 3000 
Mail: kommunen@laesoe.dk 
 
Kommunalbestyrelsen: 
Folmer Hjort Kristensen (A), Bent F. Andersen (A), Lotte Keller Chris-
tensen (F), Bente Faldt Faurholt (H), Thomas Wrichsberg Olsen (L
Kim Wiis Rulle (L), Bent Bjørn (L), Olav Juul Gaarn Larsen (V), Lone 
Broe Christiansen (V) 

), 

une 
e 1

 
 
Mariagerfjord Komm
Nordre Kajgad  
9500 Hobro 
Tlf: 97 11 30 00 
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk 
 
Byrådet: 
Hans Christian Rasmussen Maarup (A), Jørgen Egebjerg Pontoppidan 

mailto:hjoerring@hjoerring.dk
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(V), Finn Torsten Hansen Cilleborg (A), Mogens Eduard Jespersen
Mette Riis Binderup (A), Jane Grøn (A), Carsten Brandt Andersen (V), 
Kim Greger Christiansen (O), Karen Rita Østergaard (A), Lone 
Sondrup (V), Jens Riise Dalgaard (A), Per Lynge Laursen (V), Melanie 
Jane Simick (F), Ronny Kalevi Rinn Thomsen (A), Søren Schnack (V),
Poul Bergmann (A), Kim Schleppegrel Skaue (C), Jørgen Ejner Søren
sen (O), Mads R Gammelmark Nielsen (A), Henrik Sloth (V), Niels Pe-
ter Christoffersen (A), Peter Muhl Vejen Nielsen (A), Niels Erik Borup 
Poulsen (V

 (V), 

 
-

), Jette Grethe Rask (A), Helle Mølgaard (V), Peder Larsen 
), Erik Kirkegaard Mikkelsen (D), Ib Preben Christensen (A), Svend 

rik Børge Madsen (V). 

une 

lf.: 89 15 15 15 
randers.dk

(F
E
 
 
Randers Komm
Laksetorvet 
8900 Randers 
T
Mail: randers.kommune@  

øj Madsen (V), Kasper Fuhr Chris-
nsen (F), Tanja Lauenborg (O), Karen Lagoni (A), Mogens Nyholm 
), Christian Kirk (V), Claus Ørsted (A), Malte Larsen (A), Poul Runo 

), Lone Donbæk Jensen (L). 

ne 

obrovej 88 

 
Byrådet: 
Henning Jensen Nyhuus (A), Anders Buhl-Christensen  (V) Susanne 
Koch (A), Louise Høeg (V), Leif Gade (A), Christian Boldsen (V), 
Berner Nielsen (A), Daniel Madié (C), Erik Poulsen (F), Frank Nør-
gaard (O), Ellen Petersen (A), Hans Kortbek (V), Steen Bundgaard 
(A), Bjarne Overmark (L), Jens Peter Hansen (V), Aage Stenz (A), 
Lars Søgaard (V), Jørgen Bruno Andersen (A), Julie Bay-Hahn (C), 
Fatma Cetinkaya (A), Marianne H
te
(B
(V), Ole Skiffard (A
 
 
Rebild Kommu
Rådhuset 
H
9530  Støvring 
Tlf. 9988 9988 
Mail: raadhus@rebild.dk 
 
Byrådet: 
Anny Winther (V), Henrik Christensen (A), Ole Frederiksen (V), Klaus 
nker Hansen (A), Leon Sebbelin (B), Søren Konnerup (V), Bertil 

m Nørgaard (V), Mogens Schou Ander-
up (A), Søren Søe (J), Lene Aalestrup (C), Thøger 

tensen (A), Anders Norup (V), Annette Søegaard (F), 
n Lem (A), Per Vilsbøll (B), Morten V. Nielsen 

ann Andersen (A), Jan Brøndum 
), Gert Jensen (A), Axel Rene Aubertin (J), Rikke Karlsson (O). 

A
Mortensen (F), Solveig Væru
sen (O), Helle Astr
Elmelund Kris
Gert Fischer (V), Morte
(V), Leif Nielsen (V), Mikkel Hoffm
(V
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Thisted Kommune 
Asylgade 30 
7700  Thisted 
Tlf. 99 17 17 17 
Mail: thistedkommune@thisted.dk 
 
Byrådet: 
Lene Kjelgaard Jensen (V), Ulla Vestergaard (A), Jens Kr. Yde (C), 
Jens Vestergaard Jensen (A), Ole Westergaard (V), Peter Skriver Ni-
elsen (A), Per Skovmose (V), Ib Poulsen (O), Mogens Kruse (F), Poul 
Hvass Hansen (C), Ida Pedersen (A), Jørgen Østerby Pedersen (V), 

enning Holm (A), Henrik Gregersen (V), Heinz Hvid (A), Tage Le-
aard (C), Elsebeth Nielsen (V), Ole Christensen (A), Peter  Sørensen 

(F), Nora Hornstrup (V), Morten Bo Bertelsen 
ersen (C), Peter Sørensen (V), Erik Bøgh Nielsen (A), 

n (V), Arnold Larsen (A). 

alborg Kommune 
en 13 

H
g
(O), Bente Mathiasen 
(A), Viggo Iv
Jørgen Anderse
 
 
A
Boulevard
Postbox 462 
9100 Aalborg 
Tlf. 9931 3131 
Mail: aalborg@aalborg.dk 
 
Byrådet: 
Henning G. Jensen (A), Mariann Nørgaard(V), Thomas Kastrup-Larse
(A), Anne-Dorte Krog (SF), Mai-Britt Iversen (A), Tina French Nielsen
(V), Anna Kirsten Olesen (A), Vibeke  Gamst (C), Poul Erik Lyngdorf 
(A), Tommy  Eggers (O), Hans Henrik Henriksen

n 
 

 (A), Kristian Schnoor 
), Arne B. Schade (A),  Mads Sølver Pedersen (V), Mette  Ekstrøm 
), Daniel Nyboe Andersen (B), Helle Frederiksen (A), Ane-Marie 

, Marian  Geller (V), Jørgen Andersen (F), Steen  
), Jane Østergard (F), Mads Duedahl (V), Felix Henriksen 

rarup (C), Mads  Thomsen (V), Kirsten Algren (O), Tina 
(A), Inge Ibsen Fomcenco (F), John G. Nielsen (V), 
A). 

(A
(A
Viegh Jørgensen (V)
Royberg (V
(F), Thomas K
Staun Sørensen 
Rasmus  Brask (
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2.9 Sammenfatning af øvrige planer for de-
g sektorer  

ammer for myndighedsudøvelsen 
f øvrig lovgivning, jf. miljømålslovens § 3 stk. 2: 

 
 

l-

ommunerne skal senest i 2009 vedtage en ny kommuneplan. Denne 
slinjer for anvendelsen af vandløb, søer og 

nkes bl.a. på den samfundsmæssige anvendelse af 
e til planmæssige formål som friluftsliv (f.eks. kanosej-
ing) eller som landskabelige elementer (f.eks. bymæs-

r oplevelsesrige landskaber). 

e 10 kommuner i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 
ukturreformen dannet ved sammenlægning af 33 kommu-

t 

levans for vandplanen: 
 Råstofplan 2008 for Region Nordjylland 
 Råstofplan 2008 for Region Midtjylland 
 Natura 2000 planerne (udkast udsendes af miljøcentrene i hø-

ring samtidig med vandplanen) 
 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (kortlægningen vare-

tages af miljøcentrene, og kommunerne udarbejder planerne). 
Der er før kommunalreformen godkendt indsatsplaner for føl-
gende områder i hovedvandoplandet: Tornby – Sindal, Tolne, 
Sæby Syd og Hammer Bakker.  

 
Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer vil der til offent-
liggørelse af forslag til vandplan blive udarbejdet en miljøvurdering. 

loplande o
 
Miljømålsloven afstikker bindende r
a
 
”Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved
udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen
og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførel-
sen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan.” 
 
For kommuneplanen gælder endvidere, jf. planlovens § 11, stk. 4, nr. 
4.: "Kommuneplanen må ikke stride mod en vandplan, en Natura 
2000-plan eller handleplaner for realiseringen af disse planer, jf. mi
jømålsloven".  
 
K
skal indeholde retning
kystvande. Her tæ
vandområdern
lads eller badn
sige kanaler elle
 
D
er ved Str
ner i de tidligere Nordjyllands, Viborg og Århus Amter.  
Bortset fra Læsø Kommune, der er fortsat i uændret størrelse, har 
sammenlægningerne betydet, at det er blevet påkrævet at revidere 
de hidtidige kommunale spildevands- og vandforsyningsplaner, så 
strukturen, serviceniveauet og økonomien tilpasses de nye kommu-
ner. Miljøcenter Aalborg har derfor ikke fundet det hensigtsmæssig
at sammenfatte de p.t. gældende spildevands- og vandforsyningspla-
ner. 
 
Udover kommune-, spildevands- og vandforsyningsplanerne kan føl-
gende planer have re
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Bilagsoversigt 
 

1. NATURA 2000-områdernes udpegningsgrundlag. 
 

2. Teknisk baggrundsnotat 
 

 Vandløb (under udarbejdelse) 
 Søer (under udarbejdelse) 
 Kystvande (under udarbejdelse) 
 Grundvand (foreligger delvis) 
 Belastningopgørelser og punktkilder (foreligger delvis) 

 
3. UDGÅR. 

 
4. Miljørapport fra Den strategiske Miljøvurdering (SMV) (under 

udarbejdelse). 
 

5. Regionplanretningslinjer, der ophæves med vedtagelsen af 
Vandplanen. 

 
6. Prioriterede stoffer og tidligere liste1-stoffer (kemisk tilstand) 

samt Midlertidigt vurderingsgrundlag for miljøfarlige forure-
nende stoffer. 

 
7. Oversigt over støtteparametre til økologiske kvalitetselemen-

ter for vandløb, søer og kystvande. 
 
8. Miljøkvalitetskrav fastsat for områder i Hovedvandopland 

Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
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Bilag 1. NATURA 2000-områdernes udpegnings-
rundlag 

 
atura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag indenfor Hoved-

van  Skagerrak.  
ed * er det angivet, at der er tale om prioriterede naturtyper.  

 

g

N
dopland Nordlige Kattegat og

M

Natura200 o ordli-0 mråde i Hovedvandopland N
ge Kattegat og Skagerrak 

N2000 
nr. 

Habitat 
nr. 

Fugle 
nr. 

Skagen gre 1 1  n 

Råbjerg mil g 5 e o  Hulsig Hede 2 2 

Jeru g Tolshave Mose 3 3 6 p Hede, Råbjerg o

Hirs t vest herfor og Elling Å’s udløb 4 4 11 holmene, have

Ugg  erby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb 5 5 

Kærsgå asken og Liver Å 6 6  rd Strand, Vandpl

Rubjerg Knude og Lønstrup Klint 7 7  

Åsted Å  dal + Bangsbo 8 8+216 

Strandenge p vet syd herfor 9 9 10 å Læsø og ha

Hol  temmen, Højsande og Nordmarken 10 10 

Solsbæ  k  11 11 

Svinklø Grønne Strand 13 13  v Klitplantage og 

Ålborg Bugt, 2,15  Randers Fjord og Mariager Fjord 14 14 

Løgs  tør Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal 16 16 

Lille vildmose, Tofte skov og Høstemark Skov,  17 18 7 

Hav 9 et omkring Nordre Rønner 20 176 

Ejstrup erlien 21 193+219   klit, Egvands Bakker og Lien med Und

Hanstholm Reservatet, Hanstholmknuden, Nors Sø og 
Vandet Sø 

24 24+220 22 

Vangså Hede 25 25 18 

Ålvande Klithede og Førby Sø 26 26 17 

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibtved Fjord og 
Agerø 

28 28 23 

Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg 43 184  

Lild Strand og Lild Strandkær 44 185  

Tolne Bakker 214 214  

Tislum Møllebæk 215 215  

Nymøllebæk og Nejsom Hede 217  217  

 
Natura2000 områder i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 
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Natura 2000-omr
Habitatområde H

åde nr. Skagens Gren 
1 

Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2160 Kystklitter med havtorn  
2170 Kystklitter med gråris 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter 
2190 Fugtige klitlav r ninge
3150 Næringsrige søer og vandhuller med f planter e  vandalyde ller store ks  
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med va anter  ndpl
 
Natura 2000-område nr. 2 Råbjerg Mile of Hulsig Hede 
Habitatområde H2, Fuglebeskyttelsesområde F5 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2110 Forstrand og begynden litdannede k lser 
2120 Hvide klitter og v remiler and
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vege on (grå k g grønsvær t) tati lit o kli
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande hjemmehørende træarter  af 
2190 Fugtige klitlav r ninge
3110 Kalk- og næringsfattige søer og v ller ( r) andhu lobeliesøe
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibis anter ved bredden ke pl
3140 Kalkrige søer og vandhulle  kransnr med ålalger  
3150 Næringsrige søer og vandhuller med f lanter e tore vandalydep ller s ks  
3160 Brunvandede søer og vandhuller  
3260 Vandløb med va r  ndplante
9190 Stilkegeskove og –krat p ger sur   å ma  bund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser  
Habitatarter 
1065 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia)  
Ynglefugle 
A127 Rørdrum 
A084 Hedehøg 
A119 Plettet rørvagtel 
A127 Trane 
A140 Hjejle 
A166 Tinksmed 
A224 Natravn 
A246 Hedelærke 
A255 Markpibe 
A338 Rødrygget Torn  skade
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Natura 2000-område nr. 3 Jerup Hede, R

Fuglebeskyttelsesom
åbjerg og Tolstrup Mose 
råde F 6 Habitatområde H3, 

Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
1330 Strandenge Ny 
2130 * Stabile kystkli grønsværklit) tter m t og ed urteagtig vegetation (grå kli
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2170 Kystklitter med gråris  
2180 Kystkli arter  tter med selv ehørende træsåede bestande af hjemm
2190 Fugtige klitlavninger 
2250 * Kystklitter med enebær  
3130 Ret næringsfattige søer og v fibiske planter ved bredden  andhuller med små am
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter  
4010 Våde dv kelyng ærgbusksamfund med klok
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter  
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer me  skovbryn d høje urter langs vandløb eller skyggende
7110 * Aktive højmoser 
7120 Nedbrudte højm g gendannelse oser med mulighed for naturli
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7150 Plantesamfund r blottet tørv  med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand elle
7230 Rigkær 
9190 Stilkegesk sur bund ove og –krat på mager 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og ask øer og væld  eskove ved vandløb, s
Habitatarter 
1065 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) 
Ynglefugle 
A127 Trane 
A166 Tinksmed 
A222 Mosehornugle 
A338 Rødrygget Tornskade 
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Natura 2000-område nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Å’s udløb 
Habitatområde H4, Fuglebeskyttelsesområde F11 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1150 * Kystlaguner og strandsøer  
1170 Rev 
1180 Boblerev 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande 
1310  Vegetation af kveller eller andre enårige rer mudder og sand  strandplanter, der kolonise
1330 Strandenge 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vege klit) tation (grå klit og grønsvær
2170 Kystklitter med gråris 
2190 Fugtige klitlavninger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks  
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund  
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  
7230 Rigkær  
Habitatarter 
1065 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) 
1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri)  
1355 Odder (Lutra lutra) 
1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 
Ynglefugle 
A191 Splitterne 
A193 Fjordterne 
A194 Havterne 
A202 Tejst 
Trækfugle 
A202 Tejst 
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Natura 2000-område nr. 5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb 
Habitatområde H5  
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter 
2190 Fugtige klitlavninger 
2250 * Kystklitter med enebær 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7230 Rigkær 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser  
91E0* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld  
Habitatarter 
1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
 
Natura 2000-o  Vandplasken og Liver Å 

tområd
mråde nr. 6 Kærsgård Strand,

Habita e H 6  
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter 
2190 Fugtige klitlavninger 
2250 * Kystklitter med enebær 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)  
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3260 Vandløb med vandplanter 
3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter 
6230   * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand  
7230 Rigkær  
91E0* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld  
Habitatarter 
1013 Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri) 
1065 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) 
1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri)  
1355 Odder (Lutra lutra 
1903 Mygblomst (Liparis loeselii) 
 



 Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 
 

 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

 
201 

 
Natura 2000-område nr. 7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klint 
Habitatområde H 7  
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
1230 Klinter eller klipper ved kysten 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2160 Kystklitter med havtorn 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks Ny 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
 
Natura 2000-o

tområd
mråde nr. 8 Åsted Ådal + Bangsbo 

e H 8, Habitatområde H 216 Habita
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3260 Vandløb med vandplanter 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91E0* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
Habitatarter 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
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Natura 2000-område nr. 9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor 

uglebeskyttelsesområde F10 Habitatområde H9, F
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 
1150 * Kystlaguner og strandsøer 
1170 Rev 
1180 Boblerev 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
1330 Strandenge 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2170 Kystklitter med gråris 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter  
2190 Fugtige klitlavninger 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden  
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger  
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks  
3160 Brunvandede søer og vandhuller  
3260 Vandløb med vandplanter  
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv 
7230 Rigkær  
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91D0* moser  Skovbevoksede tørve
Habitatarter 
1364  Gråsæl (Halichoerus grypus) 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 
Ynglefugle 
A127 Trane 
A132 Klyde 
A149 Almindelig ryle 
A166 Tinksmed 
A191 Splitterne 
A194 Havterne 
A195 Dværgterne 
Trækfugle 
A046 Mørkbuget knortegås 
A063 Ederfugl 
A065 Sortand 
A066 Fløjlsand 
A132 Klyde 
A149 Almindelig ryle   
A157 Lille kobbersneppe 
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Natura 2000-område nr. 10 Holtemmen, Højsande og Nordmarken 
Habitatområde H 10   
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
1150 * Kystlaguner og strandsøer 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 
1330 Strandenge 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2170 Kystklitter med gråris 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter 
2190 Fugtige klitlavninger 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalge 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller  
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv 
7230 Rigkær 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
 
 
Natura 2000-o

tområd
mråde nr. 11 Solsbæk 

Habita e H 11  
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2170 Kystklitter med gråris 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter 
2190 Fugtige klitlavninger 
2250 * Kystklitter med enebær 
3260 Vandløb med vandplanter  
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
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Natura 2000-område nr. 13 Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand 
Habitatområde H 13  
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
1230 Klinter eller klipper ved kysten 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter 
2190 Fugtige klitlavninger 
2250 * Kystklitter med enebær 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden  
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3260 Vandløb med vandplanter 
3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng  
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand  
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær  
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn  
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund  
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser  
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
Habitatarter 
1355 Odder (Lutra lutra) 
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Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers fjord og Mariager Fjord 

uglebeskyttelsesområde 2, Fuglebeskyttelsesområde 15 Habitatområde H14, F
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1130 Flodmundinger 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 
1150 * Kystlaguner og strandsøer 
1160 Større lavvandede bugter og vige 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
1330 Strandenge 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2170 Kystklitter med gråris  
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter 
2190 Fugtige klitlavninger 
2250 * Kystklitter med enebær 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller  
3260 Vandløb med vandplanter  
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
9190 Stilkegeskove og –krat på mager sur bund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser  
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
Habitatarter 
1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 
1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) 
1103 Stavsild (Alosa fallax) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 
1903 Mygblomst (Liparis loeselii) 
Ynglefugle 
A132 Klyde 
A149 Almindelig ryle   
A191 Splitterne 
A193 Fjordterne 
A194 Havterne 
A195 Dværgterne 
Trækfugle 
A036 Knopsvane A036 
A037 Pibesvane A037 
A038 Sangsvane A038 
A047 Lysbuget knortegås 
A048 Gravand 
A062 Bjergand 
A063 Ederfugl 
A065 Sortand 
A066 Fløjlsand 
A067 Hvinand 
A140 Hjejle 
A149 Almindelig ryle 
A017 Skarv 
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Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal 
Habitatområde H16 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 
1150 * Kystlaguner og strandsøer 
1160 Større lavvandede bugter og vige 
1170 Rev 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande 
1230 Klinter eller klipper ved kysten 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
1330 Strandenge 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2190 Fugtige klitlavninger 
2250 * Kystklitter med enebær 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller  
3260 Vandløb med vandplanter 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng  
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
9190 Stilkegeskove og –krat på mager sur bund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0* er og væld Elle- og askeskove ved vandløb, sø
Habitatarter 
1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 
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Natura 2000-område nr. 17 Lille Vildmose,Tofte Skov og Høstemark skov  
Habitatområde H 18, Fuglebeskyttelsesområde F7 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter 
2190 Fugtige klitlavninger  
2250 * Kystklitter med enebær 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden  
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger  
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
7110 * Aktive højmoser 
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
9190 Stilkegeskove og –krat på mager sur bund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
Habitatarter 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 
1355 Odder (Lutra lutra)  
Ynglefugle 
A017 Skarv 
A030 Sort stork 
A072 Hvepsevåge 
A082 Blå kærhøg 
A091 Kongeørn 
A127 Trane 
A166 Tinksmed 
A215 Stor hornugle 
A222 Mosehornugle 
A224 Natravn 
A236 Sortspætte 
A246 Hedelærke 
A338 Rødrygget tornskade 
Trækfugle 
A039 Sædgås 
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Natura 2000-område nr. 20 Havet omkring Nordre Rønner 
Habitatområde H176, Fuglebeskyttelsesområde F9 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 
1170 Rev 
1180 Boblerev 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 
1330 Strandenge 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130* getation (grå klit og grønsværklit) Stabile kystklitter med urteagtig ve
Habitatarter 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 
Ynglefugle 
A191 Splitterne 
A193 Fjordterne 
 
Natura 2000-o nderlien 

tområd råde F219  
mråde nr. 21 Ejstrup klit, Egvands Bakker og Lien med U

Habita e H 193, Habitatom
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter  
2190 Fugtige klitlavninger 
2250 * Kystklitter med enebær 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks  
3260 Vandløb med vandplanter 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6210  Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand  
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn  
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund  
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
Habitatarter 
1065 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia)  
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Natura 2000-område nr. 24 Hanstholm Resevatet, Hanstholmknuden, Nors Sø og Vandet Sø 

ttelsesområde 22 Habitatområde H24, Habitatområde 220, Fuglebesky
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2190 Fugtige klitlavninger 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)  
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn  
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund Ny 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser  
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld  
Habitatarter 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
1833 Liden Najade (Najas flexilis) 
Ynglefugle 
A021 Rørdrum 
A127 Trane 
A140 Hjejle 
A166 Tinksmed 
A222 Mosehornugle 
Trækfugle 
A007 Nordisk Lappedykker 
A038 Sangsvane 
A039 Sædgås 
A040 Kortnæbbet gås 
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Natura 2000-område nr. 25 Vangså Hede 
Habitatområde H25, Fuglebeskyttelsesområde H18 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2190 Fugtige klitlavninger 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3260 Vandløb med vandplanter 
Habitatarter 
1065 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
Ynglefugle 
A140 Hjele 
A166 Tinksmed 
A222 Mosehornugle 
 
Natura 2000-

e H 26, Fuglebeskyttelsesområde F17 
område nr. 26 Ålvande Klithede og Førby Sø 

Habitatområd
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2170 Kystklitter med gråris 
2190 Fugtige klitlavninger  
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3260 Vandløb med vandplanter 
Habitatarter 
1355 Odder (Lutra lutra) 
Ynglefugle 
A127 Trane 
A166 Tinksmed 
Trækfugle 
A039 Sædgås 
A043 Grågås 
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Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum bredning, Skibtved Fjord og Agerø 
Habitatområde H 28, Fuglebeskyttelsesområde F23 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 
1150 * Kystlaguner og strandsøer 
1160 Større lavvandede bugter og vige 
1170 Rev 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
1330 Strandenge 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Strandevide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2190 Fugtige klitlavninger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3260 Vandløb med vandplanter 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund  
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand  
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand N 
7230 Rigkær 
Habitatarter 
1103 Stavsild (Alosa fallax) 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 
1393 Blank seglmos (Drepanocladus vernicosus)  
1528 Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) 
Ynglefugle 
A021 Rørdrum 
A081 Rørhøg 
A132 Klyde 
A149 Almindelig Ryle 
A151 Brushane 
A191 Splitterne 
A193 Fjordterne 
A194 Havterne 
A195 Dværgterne 
A222 Mosehornugle 
Trækfugle 
A037 Pibesvane 
A038 Sangsvane 
A040 Kortnæbbet Gås 
A047 Lysbuget Knortegås 
A050 Pibeand 
A052 Krikand 
A054 Spidsand 
A132 Klyde 
A140 Hjejle 
A157 Lille Kobbersneppe 
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Natura 2000-område nr. 43 Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg 
Habitatområde H184  
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2190 Fugtige klitlavninger 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund  
Habitatarter 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)  
 
Natura 2000-o

tområd
mråde nr. 44 Lild Strand og Lild Strandkær 

e H185  Habita
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2120 Hvide klitter og vandremiler 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
2160 Kystklitter med havtorn 
2170 Kystklitter med gråris 
2190 Fugtige klitlavninger 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
3160 Brunvandede søer og vandhuller  
3260 Vandløb med vandplanter 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand  
 
Natura 2000-o . 214 Tolne Bakker 

tområd
mråde nr

 Habita e H214 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks  
3160 Brunvandede søer og vandhuller  
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
 
Natura 2000-o m Møllebæk 

tområd
mråde nr. 215 Tislu

Habita e H215  
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
3260 Vandløb med vandplanter 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
Habitatarter 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 
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Natura 2000-område nr. 217  Nymøllebæk og Nejsom Hede 
Habitatområde H217  
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
3260 Vandløb med vandplanter 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
Habitatarter 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 
1355 Odder (Lutra lutra 
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Bilag 2. Teknisk baggrundsnotat 
 
 
Vandløb ( se) 

 (und

vande

gørelse af indsatsbehov overfor 
v g i hovedvandopland Nordlige Kattegat og 

Skagerrak.  

Belastningopgørelser og punktkilder (foreligger delvis) 
- Teknisk baggrundsnotat for anvendelse af data fra punktkilder i ind-

satsprogrammet for Vandplaner i oplandet til Kattegat/Skagerrak. 
 Bilag 1 Renseanlæg 
 Bilag 2 RBU 
 Bilag 3 Virksomheder 
 bilag 4 Dambrug og Havbrug. 

under udarbejdel
 
Søer er udarbejdelse) 
 
Kyst  (under udarbejdelse) 
 
Grundvan

eknis
d (foreligger delvis) 

- T k baggrundsnotat for op
grund andsindvindin
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Bilag 4. Miljørapport fra Den strategiske Miljøvur-
ering (SMV) d

 
Under udarbejdelse 
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Bilag 5.  Regionplanretningslinjer, der ophæves 
med vedtagelse af vandplanen 

planretningslinjer fra Nordjyllands Amts, Århus 
Amt og Viborg Amts Regionplan 2005 ophæves ved vandplanens en-
delige vedtagelse for det område, som er omfattet af delvandplanen 
for Hovedopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
 

 
Nedenstående region

Amt Regionplan- 
dokument 

Regionplan- 
retningslinje  

Regionplanretningslinjens 
indhold 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

3.7.6 Tilførsel af jord til råstofgra-
ve 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

5.2.8 Råstofindvinding og drikke-
vandsinteresser 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.1.1  Prioritering af vandressour-
cernes anvendelse 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.1.2 Grundvand og overflade-
vand som ressource 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.1.3 Drikkevandsforsyningens 
kvalitet og stabilitet 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.1.4 Områdeudpegninger 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.1.6 Generelt om grundvandsbe-
skyttelse i drikkevandsom-
råder 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.1.7 Grundvandsbeskyttelse og 
byudvikling 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.1.8 Anvendelse og deponering 
af forurenede materialer 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.1.9 VVM redegørelser for inten-
sive husdyrbrug 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.1.10 Etablering af nedsivningsan-
læg 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.1.11 Prioritering af kortlægningen 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.1.12  Indsatsplaner 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.2.1 Målsætninger for vandløb 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.2.2 Vandafledning 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.2.3 Miljøvenlig vedligeholdelse 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.2.5 Faunapassager 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.2.6 Påvirkningszone 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.2.7 Målsætninger for søer 
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Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.2.8 Begrænsning af udle
spildevand 

dning af 

Nordjyllands Regionplan 6.2.9 
Amt 2005  

Spildevand i det åbne land 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.2.10 Kulturtekniske indgreb 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.3.1 Kvalitetskrav for kystvand
ne 

e-

Nordjyllands Regionplan 6.3.2 Klapninger 
Amt 2005 
Nordjyllands 
Amt 

Regionplan
2005 

 6.3.3 Muslingefiskeri 

Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.3.4 Fiske- og muslingeopdræt 

Nordjyllands Regionplan 6.3.5 Spildevand 
Amt 2005 
Nordjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.3.6 Udledninger fra dambrug 

 
Amt Regionplan- 

dokument 
Regionplan- 
retningslinje  

Regionplanretningslin-
jens indhold 

Århus  Regionplan 
2005 for Århus 
Amt 

1.10 Virksomheder og anlæ
nedsivningsrisiko 

g med 

Århus Regionplan 
2005 for Århus 
Amt 

2.14  Råstofindvinding 

Århus Regionplan 
2005 for Århus 
Amt 

3.1  Drikkevandsforsyning 

Århus Regionplan 
2005 for Århus 
Amt 

3.2  Anden vandforsyning 

Århus Regionplan 
2005 for Århus 
Amt 

3.3  Drikkevandsinteresser 

Århus Regionplan 
2005 for Århus 
Amt 

3.4  Følsomme van
områder 

dindvindings-

Århus Regionplan 
2005 for Århus 
Amt 

3.5  Generel grundvandsbeskyt-
telse 

Århus Regionplan 
2005 for Århus 
Amt 

3.6 Indsatsområder 

Århus Regionplan 
2005 for Århus 
Amt   

3.7 Spildevandsrensning,  
stk. 1-4 
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Århus Tillæg til Reg
onplan

i-
 2005 for 

Århus Amt 

3.7  Spildevandsrensning 
Stk. 5 

Århus plan 3.8  Vandløb Region
2005 for Århus 
Amt 

Århus Regionplan 
2005 for Århus 
Amt 

3.9  Søer 

Århus plan 3.10  Kystvande Region
2005 for Århus 
Amt 

Århus Regionplan 
2005 for Århus 
Amt 

3.11  Fiskeopdræt 

Århus plan 3.13  Diffus tilførsel af nærings-Region
2005 for Århus 
Amt 

stoffer 

Vibo  Amt 
nplan 

2005 

9.1-9.9 Grundvand og  rg
Regio Vandforsyning 

Viborg Amt 
Regionplan 
2005 

18.1-18.4 Fiskeri  

Viborg Amt 
lan 

18.6 Dambrug  
Regionp
2005 
Viborg Amt 

plan 
Dambrug og 

 tekno-

brug) 

Region
2005 

18.7 
renere
logi (vandfor-

 

Viborg Amt 
Regionplan 
2005 

ttelse af 
 

27.1-27.9 Besky
grundvandet

 

Viborg Amt 
Regionplan 
2005 

etsmål 

derne 

29.1-29.7 Kvalit
for vandområ-

 

Viborg Amt 
Regionplan 
2005 

vands-
ng 

30.1-30.8 Spilde
rensni

 

Region
2005 t

plan 
illæg 

18 

vands-
se 

Breum 

 Grund
beskyttel

 

Region
2000 t

plan 
illæg 

14 

trup ren-
æg 

 Aales
seanl

 

Region
2000 t

plan 
illæg 

17 

dvandet i 
rg Amt 

 Grun
Vibo

 

Region
1997 t

plan 
illæg 

37 

eanlæg 
-

bro mejeri 

 Rens
ved Rødkærs

 

 
 
 



 Vandplan – Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. FORHØRING 
 

 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

 
219 

Bilag 6. Prioriterede stoffer og tidl
stoffer (kemisk tilstand) samt midlertidigt vurde-

grund iljø ige foru e stoffer 
 
De følgende v r er anvendt i forbindelse med tilstandsvurderin-

et bem et til er tid, er d tetskrav, 
der fremgår a  lovgivning, der er juridisk gældende.  
 

ITERE R  
 

-Parlamentets og s dire n for vandpo-
 mv. 200 ec 8. 

 

igere Liste 1-

rings lag for m

ærdie

farl renend

gen. D ærkes, at d
f den relevante

en hv e miljøkvali

PRIOR DE STOFFE

Europa
litikken

Rådet
8/105/EF af 16. d

ktiv om miljøkvali
ember 200

tetskrav inde

Enhed: 
[µg/l] 

 

 Årsgennemsnit Max. koncentration 

Nr. Stoffe vn ts na Vandløb og 
søer 

Kystvande Vandløb og 
søer 

Kystvande 

(1) Alachlor  0,7 0,7 0,3 0,3

(2) Antracen 0,1 0,1 0,4 0,4 

(3) Atrazin 6 2,0 2,0 0,6 0,

(4) Benzen 10 8 50 50 

(5) Bro
dip

me
henylethere 

0 0,0002 anvendes 
ikke 

anvendes 
ikke 

rede ,0005 

(6) 

Cadmium og cadmi-
for

ngigt af van-
ts h ) 

≤0,08 (klas-

0,0

0,0

 
0,1

0,2

0,2 ≤ 0,45 
(klasse 1) 

 
0,45 (klasse 

2) 
 

0,6 (klasse 
3) 
 

0,9 (klasse 
4) 
 

1,5 (klasse 
5) 

 

um
 
(afhæ

bindelser 

de årdhedsgrad

se 1) 
 

8 (klasse 
2) 
 

9 (klasse 
3) 

5 (klasse 
4) 
 

5 (klasse 
5) 

(7) C10-13-chloralkaner 0,4 1,4 1,4 0,4 

(8) Chlorf inphos ,1 0,3 0,3 env 0,1 0

(9) Chlorpyrifos (chlorpy-
rifosethyl) 

,03 0,1 0,1 0,03 0

(10) 
1,2-di lorethan 

 anvendes 
ikke 

anvendes 
ikke 

ch
10 10

(11) 
Dichlormethan 

anvendes 
ikke 

anvendes 
ikke 

20 20 

(12) Di(
pht

2-e ylhexyl) 
halat (DEPH) 

 anvendes 
ikke 

anvendes 
ikke 

th 1,3 1,3

(13) uron 0,2 0,2 1,8 1,8 Di  

(14) Endos lfan 05 0,01 0,004 u 0,005 0,00  

(15) Flouranthen 0,1 1 1 0,1 

(16) Hexachlorbenzen 0,01 0,01 0,05 0,05 

(17) Hexachlorbutadien 0,1 0,1 0,6 0,6 
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(18) Hexachlorcyclohexan 0,02 0,002 0,04 0,02 

(19) Isoproturon 0,3 0,3 1,0 1,0 

(20) 
Bly og blyforbindelser 

7,2 7,2 anvendes 
ikke 

anvendes 
ikke 

(21) Kviksølv og kviksølv-
forbindelser 

0,05 0,05 0,07 0,07 

(22) 
Naphthalen 

2,4 1,2 anvendes 
ikke 

anvendes 
ikke 

(23) Nikkel og nikkelfor- 20 20 anvendes anvendes 
bindelser ikke ikke 

(24) Nonylphenol (4-
nonylphenol) 

0,3 0,3 2,0 2,0 

(25) Octylphenol ((4-
1,1’,3,3’-

0,1 0,01 anvendes anvendes 

tetramethylbutyl)-
henol) 

ikke ikke 

p
(26) 

Pentachlorbenzen 
0,007 0,0007 anvendes 

ikke 
anvendes 

ikke 
(27) Pentachlorphenol 0,4 0,4 1 1 

Polyaromatiske kul-
AH) 

an s anvendes an s anvendes 
brinter (P

vende
ikke ikke 

vende
ikke ikke 

Benzo(a)-pyren 0,05 0,05 0,1 0,1 

Benzo(b
anthene 

)flour-

Benzo(k)flour-

Σ  Σ  an s 
i

an
i

anthene 

=0,03 =0,03 vende
kke 

vendes 
kke 

Benzo(g,h,i)perylen 

(28) 

Indeno(1,2,3-
cd)pyren 

Σ=0,002 Σ=0,002 an s an
ikke 

vende
ikke 

vendes 

(29) Simazin 1 4 1 4 

(30) Tribu
 

0, 2 0,0002 0, 5 0,0015 tyltinforbindel-
ser (tributylinkation)

000 001

(31) 
richlorbenzener 

0,4 
i

anvendes 
ikke 

T
0,4 anvendes 

kke 
(32) 2 5 anve des anvendes 

ikke 
Trichlormethan 

,5 2, n
ikke 

(33) 
Trifluralin 

0  0,03 anv es 
ikke 

anvendes 
ikke 

,03 end
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BE 6 6 T re li toffe
 
 

K. 1 69 af 14/12 200 idlige ste I s r 

St n  ofnav

Genere sklt kvalitet rav 
 

fersk 
 

µg/l 

Generelt kvalitetskrav 
 

marint 
 

µg/l 

Ald 0,01 rin  0,01 

cadmi  o elser * 2,5 um g cadmiumforbind 5,0 

carbontetra ormethan)  10 10 chlorid (tetrachl

Chloroform ethan)  10  (trichlorm 10 

1,2-dichlor 10 10 ethan * 

DD un  DDD o 0,002 T (her der metabolitterne g DDE)  0,002 

Di 0,  0,01 eldrin  01

En 0,005 drin  0,005 

Hexachlorb 0,01* enzen * 0.01 

Hexachlorb 0,1 utadien*  0,1 

hexachlorc er alle isomere og lin-
dan)  

0,01 0,01 
yclohexan (herund

Isodrin  0,005 0,005 

kviksølv og delser  1,0 0,3  kviksølvforbin

Pe r 1 ntachlo phenol * 1 

tet re )  10 rachlo thylen (perchlorethylen 10 

Tri en ing)  0,1 chlorb zen (teknisk bland 0,1 

Tr th 10 ichlore ylen  10 

 
*V er erstattes af direktivkrav 
 

 
 
 

ærdi
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Midlertidigt vurderingsgrundlag for miljøfarlige forurenende 
toffer i blåmuslinger (Mytilus edulis) s

 
Stof Priorite-

ret stof# 
75% frak-
til 

90% frak-
til 

EAC-
lav#
# 

Enhed BEK nr. 148 
af 
19/02/200
7*** 

Enhed  

bly X 1,70 2,60  mg/kg 
TS 

1,5 mg/kg VV  

cadmium X* 1,7 2,3  mg/kg 
TS 

1 mg/kg VV  

kobber   11,1 16,4   mg/kg 
TS 

    

kviksølv X* 0,23 0,36  mg/kg 
TS 

    

nikkel X 3,20 4,30  mg/kg 
TS 

     

zink   148 187  mg/kg 
TS 

     

TBT X* 53,7 106 µg Sn/kg 
TS 

    0,40 

Sum PAH  16 (X*) 458 623 µg/kg TS       

Naphtalen X 43,8 54,9 500 µg/kg TS     

Phenanthren (X) 94 116 µg/kg TS     5000 

Benz(a)anthracen (X) 18,5 29,1 µg/kg TS       

Fluoranthen  X 92,1 130 1000 µg/kg TS     

Anthracen X 5,3 8,3 5 µg/kg TS     

Pyren (X) 60,7 83,8 1000 µg/kg TS     

Benz[a]pyren (X*) 20,1 33,2 5000 µg/kg TS 10 µg/kg VV 

Crysen (X) 34,8 50,7 µg/kg TS       

Sum PCB7   22,7 37,3 5 µg/kg TS      

Dioxiner og furaner    0,58 1,3   ng/kg TS     
(WHO-TEQ PCDD/F) 
CB77 copl   133 267   ng/kg TS     

CB126 copl   11,2 17   ng/kg TS     

CB169 copl   2 13,8   ng/kg TS     

BDE47 (2,2',4,4'-
trabromdipheny-
ther) 

(X) 0,45 0,67   µg/kg TS     
te
le
BDE99 (2,2',4,4',5-
entabromdipheny-
ther) 

(X) 0,24 0,53   µg/kg TS     
p
le
BDE100 (2,2',4,4',6-
entabromdipheny-
ther) 

(X) <dl <dl   µg/kg TS     
p
le
B
hexabromd
DE153 (2,2',4,4',5,5'-

i-
phenylether) 

(X) <dl <dl   µg/kg TS     

BDE154 (2,2',4,4',5,6'-
hexabromdi-
phenylether) 

(X) <dl <dl   µg/kg TS     
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Stof Priorite-
ret stof# 

75% frak-
til 

90% frak-
til 

EAC-
lav#
# 

Enhed BEK nr. 148 
af 
19/02/200
7*** 

Enhed  

diethylhexylphthalat 
(DEHP) 

X 2867 4192  µg/kg TS      

Di-octyl-phthalat   121 171   µg/kg TS     

Di-iso-nonylphthalate  S  252 1165   µg/kg T     

nonylphenol S X       µg/kg T     

hexachlorbenzen (HCB) X <dl <dl   g TS    µg/k

hexachlorbutadien S X       µg/kg T    

p.p.-DDE F 3,8 4,4 5 µg/kg TS     

Lindan (g-HCH)   <dl <dl   g TS     µg/k

Dieldrin F     5 µg/kg TS     

# Prioriteret stof: X angiv t stoffet d på listen over priori ede stoffer, X* 
markerer stoffer der er identificeret som prioriteret farlige, (X) angiver in orer for 

fgruppe på listen o oritere ffer, F a r at stoffet er om
dre fællesskabskrav 

sølv.  
***BEK nr. 148 af 19/02/2007, Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer  

logical Asse ent Criter C fastsa SPAR k ssi  
er over EAC s or skadel ologiske
000). Qualit atus Rep  Re I – Grea t A  

, pp. 136 + XIII) 

er a  er me ter
dikat

en sto ver pri de sto ngive fattet af an-

*methylkvik

## Ecotoxico ssm ia, EA t af O ommi onen. Ved 
koncentration
Commision (2

lav er der ri
y St

iko f
ort 2000.

ige bi
gion I

 effekter
ter Nor

. (OSPAR 
h Sea. OSP R

Commision, London
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Midlertidigt vurde n m e e 
stoffer i marint se
 

ringsgru
diment 

dlag for iljøfarlig  forurenend

Stof Prioriteret 
stof# 

n 75 %-fraktil 90 %-fraktil Enhed - 
Normaliseret 
til 1 % TOC 

EAC-
lav 
## 

Enhed - 
Normaliseret 
til 1  TOC  %

arsen       1 mg/kg TS     

bly X 167 5 mg/k TS 24 42 mg/kg TS g 

cadmium X* 151 22 0,32 m 0,1 mg/k  TS 0, g/kg TS g

chrom           10 mg/kg TS 

kobber   17 ,2 13,6 m 5 mg/k TS 3 10 g/kg TS g 

kviksølv X* 167 0,08 0,13 m 0,05 mg/k TS g/kg TS g 

nikkel X 167 12,9 18,4 mg/kg TS 5 mg/kg TS 

zink   173 57,1 84,2 mg/kg TS 50 mg/kg TS 

TBT X* 149 6,02 14,1 µg Sn/kg TS 0,002 µg Sn/kg TS 

Sum PAH16 (X*) 157 972 1622 µg/kg TS   mg/kg TS 

Naphtalen X 154 25,9 44 µg/kg TS 0,05 mg/kg TS 

Phenanthren (X) 157 52,1 98,9 µg/kg TS 0,1 mg/kg TS 

Benz(a)anthracen (X) 155 42,4 86,9 µg/kg TS 0,1 mg/kg TS 

Fluoranthen  X 157 94,2 201 µg/kg TS 0,5 mg/kg TS 

Anthracen X 155 18,3 34,3 µg/kg TS 0,05 mg/kg TS 

Pyren (X) 156 65,9 135 µg/kg TS 0,05 mg/kg TS 

Benz[a]pyren (X*) 154 49,8 104 µg/kg TS 0,1 mg/kg TS 

Crysen (X) 154 62,3 154 µg/kg TS 0,1 mg/kg TS 

Sum PCB7   166 2,24 4,64 µg/kg TS 0,001 mg/kg TS 

diethylhexylphthalat 
(DEHP) 

X 161 336 1074 µg/kg TS     

nonylphenol X 161 74,2 139 µg/kg TS     

hexachlorbenzen 
(HCB) 

X 162 0,12 0,26 µg/kg TS     

p.p.-DDE F 162 0,4 0,68 µg/kg TS 0,5 µg/kg TS 

Lindan (g-HCH)   161 0,42 0,95 µg/kg TS     

Dieldrin F         0,5 µg/kg TS 

# Prioriteret stof: X angiver at stoffet er med på listen over prioriterede stoffer, X* 
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markerer stoffer der er identificeret som prioriteret farlige, (X) angiver indikatorer for
en stofgruppe på listen over prioriterede stoffer, F angiver at stoffet er omfattet af an-
re fællesskabskravs 

 

toxicological A ia,  
ntrationer over k

Commision (2000). Q tatus Report 2000. Region II – Greater No
Commision, London, pp. 136 + XIII) 

digt vurd gsgru miljø ige foru
ffer i søsediment 

d
## Eco
konce

ssessment Cr
EAClav er der
uality S

iter
 risi

EAC fastsat af
o for skadelige b

OSPAR kommis
iologiske effekt

sionen. Ved  
er. (OSPAR 
rth Sea. OSPAR 

 
 
Midlerti
sto

erin ndlag for farl renende 

 
 75 %-

fraktil 
90 %-
fraktil 

Enhed 

Bly 64,8 89,6 g/kg TS  m

Cadmiu   6 95  m 1, 2, mg/kg TS

Chrom   23 35,8 mg/kg TS 

Kobbe 5 7  r  32, 49, mg/kg TS

Kviksø 215 41 lv  0, 0, mg/kg TS 

Nikkel  27 65,2 mg/kg TS 

Zink    235 506 mg/kg TS

sum 18 PAH (n=44) 5786 16296 µg/kg TS 

sum 7 PCB (n=24) 0 1 48, 89, µg/kg TS 

Sum DDT (  31,1  n=11) 45 µg/kg TS

Sum  Chlorbenzener (n=20) 13,05 18,35 µg/kg TS 

di(2-ethylhexyl)ph lat (DEHP
(n=32) 

275 6313  tha ) 2 µg/kg TS

nonylphenol (N =17)  P) (n 550 754 µg/kg TS

Nonylphenol (+ethoxy r) (n=10) 5 late  782, 1510 µg/kg TS 
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Bilag 7. Oversigt over støtteparametre til økologi-
ske kvalitets-elementer for vandløb, søer og kyst-
vande 
 
Vandløb 
 
Kvalitetselement 
 

Planter (alger og højere planter) 
Smådyrsfauna (makroinvertebrater) 

Biologiske  
valitetselementer k

Fisk 

Vandføring 
Afstrømnin er (for e til g  gsmønst bindels rundvand) 
Kontinuitet menhæng dløbe
m.v.) 

 (sam  i van nes forløb 

Hydromorfologiske  
kvalitetselemente

Variation i d e, bredde, g bre

r 

ybd  bund o dzone 
Generelle eks: 

 næringsstoffer  
 organisk stof 
 jern (okker) 
 pH (s sgrad) 
 v peratur 
 il
 s

forhold, f. 

urhed
andtem
tindhold  
alinitet 

Fysisk-kemiske
kvalitetseleme

Forurening med specifikk nende

  
nter 

e forure  stoffer 

 
 
Variabel 
 

Vejleden avværdie  vandlde kr r for øbsvand 

Økologisk tilstand: Høj God Moderat 
Total NHx-N (mg/l) (ved 20 0C og 
H 7,5-8,0) 

< 1 < 1 < 1 
p
Fri NH3-N (mg/l) < 0,025 < 0,025 < 0,025 
BI5 (mg/l) < 1,4 < 1,8 < 2,5 
Opløst jern (Fe 2+) (mg/l) < 0,2 < 0,2 < 0,5 
Ilt (mg/l) 50 % af tiden > 9 > 9 > 7 
Ilt (mg/l) døgnminimum > 6 > 6 > 4 
Ilt (%)  > 70 % (jan-

april 80 %) 
> 70 % (jan-
april 80 %) 

> 50 % 

pH 6-9 6-9 6-9 
Temperatur (0C): 

sommer 
        vinter    

 
< 21,5 
< 10 

 
< 21,5 
< 10 

 
< 25 
< 10 

Max temp. ændring ved udled-
ning (0C) 

1 1 3 

 
Vejledende kvalitetskrav til opfyldelse af miljømål for udvalgte fysisk-
kemiske parametre i vandløbsvand. Kravet til total NHx-N er afhængigt af 
temperatur og pH (jf. tabel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1983 om 
recipientkvalitetsplanlægning for vandløb). 
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Fysisk variation 
 

Dansk Fysisk Indeks – relativ 
score  

God-høj ≥ 0,5 
Moderat 0,3-0,5 
 
Vejledende kriterier for Dansk Fysisk Indeks (DFI) t
delse i vandløb. 

il sikring af målopfyl-

 
 
 
Kriterier til sikring af fysisk variati b 

og m
der, og bidrage aktivt til at opf  og 
deres omgivelser i medfør af V and-

elsen tilrettelæ  principper og anbefa-
krevet af Skov- og 007). Disse, som skal 

indbygges i vandløbsregulativerne, e ger: 
 

 Grødeskæring undgås, hvor 
 Grødeskæring begrænses til  der er faktuelt behov 
 Grødeskæringen udføres på d ngs-

behov 
 Grødeskæringen begræns det 

plante- og dyrelivet re
 Hvor det af afvandingshensyn er nødvendigt at skære grøde flere 

gange om året, eller hvor der skæres på stryg, foretages skæringen 
 vidt muligt i ”netvær

speci t skæring af 
k gsfølsomme) pl r - mi

r forekommer sæ bare elle e plantearter undla-
s skæring af disse - m ndre særlig rhensyn g gæl-

l sta d er vandplanter i vandløbet - også når 
ind om e et 

Grødeskæringen udføre , de n bi va-
riation 

ng foretages idt muligt med håndkraft – al tivt 
kine (dybe van g i alle t å skånso m 

-bræ r slås normal  med mi i-
.eks. ved Bjørneklo-bekæmpelse) 

 Beplantning med skyggegivende buske og træer langs vandløbene 
bør – 

d 

te så 
vidt muligt blive liggende 

 Vedligeholdelsen udføres under hensyntagen til samspillet mellem 
vandløbene og den omgivende ådal, således at tilstanden i beskytte-
de naturtyper, habitatområder og habitatarter i ådalen ikke forringes 

 Vedligeholdelse i vandløb med meget lavt fald kan under særlige for-
hold være nødvendig for at sikre tilstrækkeligt iltindhold i vandløbs-

on i vandlø
 
For at beskytte de natur- iljømæssige kvaliteter, som vandløbene besid-

ylde de mål, som er opstillet for vandløbene
andramme- og Habitatdirektiverne skal v

løbsvedligehold gges med baggrund i de
linger, som er bes  Naturstyrelsen (2

r i hovedtræk som føl

det er muligt 
strækninger, hvor

t, hvor der er et skæriet tidspunk

es så vidt muligt til én skæring pr. år, i
duceres ved skæring 

så k” eller ”mosaik” 
 Omfanget af grødeskæring - herunder 

ærin
el
antearte

langsomt 
nimeres voksende (og dermed s

generelt 
 Hvor de rligt sår r sjældn

de ed mi e natu ør sig 
dende 

 Det sikres, at der ti dighe
frosten sætter fterår

 s på en måde r fremmer de ologiske 

 Grødeskæri
med mas

 så v terna
dløb) - o ilfælde s mt so

muligt 
 Vandløbsbrinker og 

ge naturhensyn kræver dette (f
mme t ikke - ndre særl

bør foretages under hensyntagen til landskabelige forhold, og 
for at sikre forekomst af vandplanter og så varierede fysiske forhol
som muligt - ikke overstige 50 % 

 Hvor der forekommer dødt ved i og omkring vandløbene, bør det
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vandet af hensyn til smådyrs- og
 sand/mudder foretag -

syn er absolut nødvendigt, og de  aldrig grus, sten eller fast 
r fra bunden. 
ises i øvrigt til Skov- og Naturst rapport med titlen ”Grøde-

øb – erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter” (ud-

riterier til begrænsning af forstyrrelse af det hydrologiske regime 
andføring, afstrømningsmønster og grundvandskontakt): 

erier til sik-

Hvo e
linje e
kon u

Gru v

 
er 

I om d
hvo
værdier i-
on 
dro r
nås

 fiskefaunaen 
es kun, hvor det af afvandingshen
r fjernes

 Opgravning

le
Der henv

æring i vandl
yrelsens 

sk
arbejdet af Orbicon, 2007) 
 
 
K
(v

 
verfladevandsindvinding: O

 Direkte indvinding af overfladevand fra vandløb bør så vidt muligt 
undgås  

 Ved indvinding, hvor vandet efterfølgende udledes igen, søges løs-
ninger, der reducerer længden af den påvirkede vandløbsstrækning 
mest muligt  

 Ved vandindtag bør Faunapassageudvalgets anbefalinger følges til 
sikring af vandløbets kontinuitet (se boks ovenfor: ” Krit
ring af fysisk variation i vandløb). 

 
r d r indtages vand, der ikke ledes tilbage til vandløbet, følges retnings-
rn  for grundvandsindvinding (se boks nedenfor: ”Kriterier til sikring af 
tin itet”) 
 
nd andsindvinding:  
 Grundvandsindvindinger må ikke forringe tilstanden i tilknyttede 

vandløb eller medføre væsentlig skade på terrestriske økosystemer. 
 Specifikt må indvindinger ikke medføre at medianminimumsvandfø-

ringen i vandløb reduceres til et niveau, der hindrer opfyldelsen af en
god eller høj økologisk tilstand med mindre undtagelsesbestemmels
bringes i anvendelse.  

 Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af 
vandløbenes vandføring på over 5 % og 10-25 % af det oprindelige 
medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er hhv. høj økolo-
gisk tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af 
den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i for-
hold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. 

rå er der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for vandløb, 
r miljømålet er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes krav-

 for medianminimum vandføringen, der accepterer en større redukt
(i %) end ovenfor angivet, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hy-
mo fologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan op-
. 
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Kriteri
 
Opstem
Som udgangspunkt bør vandløbsbunden være ubrudt uden menneskeskabte 

å steder, hvor det ikke hidtil har været muligt at fjerne opstemningsanlæg 
ller styrt, kan der være etableret stryg i vandløbet for dermed at minimere 

Sådanne stryg opfylder kravet til kontinuitet i vandløbet såfremt: 
urlignende med et fald, der så vidt muligt svarer 

 ngen ikke medfører en stuvezone med væsentlige morfolo-

 dføringen er opfyldt (se nedenfor) (samme krav som 

 
Traditio gspunkt ikke kontinuitet i vandlø-
bene.  

 overvejelser vurderes, at det ikke kan lade sig gøre at fjerne 
spæ ringen, kan der opstilles følgende alternative funktions mål, der til en vis 

ntinuitet – angivet i prioriteret rækkefølge: 
 

1.  

opstemningen. Den samlede reduktion af 

  
-

 

-

dianminimumsvandføring (Qmm). Samtidig skal der i vandløbet altid 
opretholdes en minimumsvandføring på 50 % af Qmm. 

 
Krav til passageløsning og til vandføring skal begge være opfyldt, før der er 
kontinuitet i faunapassagen. 
 
Rørlægninger 
Rørlægninger bør af hensyn til smådyrsfaunaen så vidt muligt afvikles. Hvor 
rørlægning af samfundsmæssige årsager er nødvendig (f.eks. ved veje), bør 
rørets længde ikke overstige 20 m, ligesom rør-diameteren bør være så stor 
som muligt, og vandløbsbunden bør føres ubrudt gennem røret. 
 

er til sikring af kontinuitet: 

ninger og styrt m.v. 

niveauspring (styrt m.v.) og med et fald så tæt på det naturlige i vandløbet 
som muligt.  
 
P
e
omstemningens effekt. I andre tilfælde er anlagt omløbsstryg. 
 

 stryget er udført nat
til det naturlige for stryg i vandløbet, 
opstemni
giske ændringer (strøm, dybde, substratforhold) på længere stræk-
ninger af vandløbet 
kravene til van
anvendt for indvindingstilladelser ved dambrug).  

nelle fisketrapper sikrer som udgan

 
Såfremt det ud fra tekniske, særlige kulturhistoriske, naturmæssige eller so-
cioøkonomiske

r
grad opfylder kravet til ko

Anlæg af faunapassager som ”naturlignende” stryg i selve vandløbet,
og hvor stemmehøjden er lavest mulig. Passagen dimensioneres, så 
den kan føre den til enhver tid forekommende vandmængde i vand-
løbet og bør være helårligt vandførende med det vand, som ikke ud-
nyttes til formålet med 
vandføringen i passagen i forhold til vandføringen i vandløbet op-
strøms passagen bør som udgangspunkt ikke overstige 50 % af 
vandløbets medianminimumsvandføring (Qmm). Samtidig skal der i 
vandløbet altid opretholdes en minimumsvandføring på 50 % af 
Qmm. 

2. Anlæg af et ”naturlignende” omløbsstryg med lavest mulig stemme
højde forbi stemmeværket. Omløbsstrygets ind- og udløb placeres
tættest muligt på stemmeværket. Den samlede reduktion af vandfø-
ringen i passagen i forhold til vandføringen i vandløbet opstrøms pas
sagen bør som udgangspunkt ikke overstige 50 % af vandløbets me-
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Kriterier til sikring af kontinuitet: 
 
Opstemninger og styrt m.v. 
Som udgangspunkt bør vandløbsbunden være ubrudt uden menneskeskabte 
niveauspring (styrt m.v.) og med et fald så tæt på det naturlige i vandløbet 
som muligt.  
 
På steder, hvor det ikke hidtil har været muligt at fjerne opstemningsanlæg 
eller styrt, kan der være etableret stryg i vandløbet for dermed at minimere 
omstemningens effekt. I andre tilfælde er anlagt omløbsstryg. 
 
Sådanne stryg opfylder kravet til kontinuitet i vandløbet såfremt: 

 stryget er udført naturlignende med et fald, der så vidt muligt svarer 
til det naturlige for stryg i vandløbet, 

 opstemningen ikke medfører en stuvezone med væsentlige morfolo-
giske ændringer (strøm, dybde, substratforhold) på længere stræk-
ninger af vandløbet 

 kravene til vandføringen er opfyldt (se nedenfor) (samme krav som 
anvendt for indvindingstilladelser ved dambrug).  

 
Traditionelle fisketrapper sikrer som udgangspunkt ikke kontinuitet i vandlø-
bene.  
 
Såfremt det ud fra tekniske, særlige kulturhistoriske, naturmæssige eller so-
cioøkonomiske overvejelser vurderes, at det ikke kan lade sig gøre at fjerne 
spærringen, kan der opstilles følgende alternative funktions mål, der til en vis 
grad opfylder kravet til kontinuitet – angivet i prioriteret rækkefølge: 
 

3. Anlæg af faunapassager som ”naturlignende” stryg i selve vandløbet, 
og hvor stemmehøjden er lavest mulig. Passagen dimensioneres, så 
den kan føre den til enhver tid forekommende vandmængde i vand-
løbet og bør være helårligt vandførende med det vand, som ikke ud-
nyttes til formålet med opstemningen. Den samlede reduktion af 
vandføringen i passagen i forhold til vandføringen i vandløbet op-
strøms passagen bør som udgangspunkt ikke overstige 50 % af 
vandløbets medianminimumsvandføring (Qmm). Samtidig skal der i 
vandløbet altid opretholdes en minimumsvandføring på 50 % af 
Qmm. 

  
4. Anlæg af et ”naturlignende” omløbsstryg med lavest mulig stemme-

højde forbi stemmeværket. Omløbsstrygets ind- og udløb placeres 
tættest muligt på stemmeværket. Den samlede reduktion af vandfø-
ringen i passagen i forhold til vandføringen i vandløbet opstrøms pas-
sagen bør som udgangspunkt ikke overstige 50 % af vandløbets me-
dianminimumsvandføring (Qmm). Samtidig skal der i vandløbet altid 
opretholdes en minimumsvandføring på 50 % af Qmm. 

 
Krav til passageløsning og til vandføring skal begge være opfyldt, før der er 
kontinuitet i faunapassagen. 
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Rørlægninger 
Rørlægninger bør af hensyn til smådyrsfaunaen så vidt muligt afvikles. Hvor 

ige årsager er nødvendig (f.eks. ved veje), bør rørlægning af samfundsmæss
rørets længde ikke overstige 20 m, ligesom rør-diameteren bør være så stor 
som muligt, og vandløbsbunden bør føres ubrudt gennem røret. 
 
 
Søer 
 
Kvalitetselement 
 

Fytoplankton 
Rodfæstede planter 
Bentisk invertebrat fauna 

Bio gilo ske kvalitets-
me ter ele n

Fisk 
Dybdeforhold,  
Bundforhold (struktur og substrat) 
Volumen og opholdstid 

Hydrom
kva e

orfologiske 
lit tselementer 

Forbindelse til grundvand 

Generelle forhold, f. eks: 
 næringsstoffer,  

 Forsuring 

 sigtdybde 
 vandtemperatur 
 iltindhold  
 Salinitet 

Fysisk-kemiske kva-
tetselementer li

Forurening med specifikke forurenende stof-
fer 

 
 
Kystvande 
 
Kvalitetselement 
 

Fytoplankton 
Makroalger og rodfæstede planter 

Biologiske kvalitets-
elementer 

Bentisk invertebrat fauna 
Tidevandsregime Hydrom

kvalite
orfologiske 

tselementer Morfologiske forhold: 
 opholdstid 
 dybdeforhold,  
 bundforhold (struktur og substrat) 

Generelle forhold, f. eks: 
 næringsstoffer,  
 sigtdybde 
 vandtemperatur, 
 iltindhold  

Fysisk-

Forurening med specifikke forurenende stof-
fer 

kemiske kva-
litetselementer 
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Bilag 8 Miljøkvalitetskrav fastsat for områder i  
Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 
 
Stof CAS nr. Miljøkvali-

tets-krav, 
saltvand 
(µg/l) 

Miljøkvali-
tets-krav,  
ferskvand 
(µg/l) 

Korttids 
kvalitets-
krav, 
fersk/marin 
(µg/l) 

Dichlofluanid 1085-98-
9 

0,6 0,6 - 

Florfenicol 7
9

2 12 6639- 0,12 1,
4-6 

Sølv  0,5 - 0,5 
Thallium 7440

0
- -28-

 
40 40 

Zinkpyrithion 1
4

0,1 - 3463- 0,1 
1-7 

1-N’tert-butyl-N-
cyclopropyl-6-

 

 0,001 - 

(methylthio)-1,3,5-
triazin-2,4-diamin (f. 
eks. Irgarol 1051)

0,001 

2,6 dichlorbenzoamid  5 - 5 
3-(3,4-
dichlorophenyl)-1,1-
dimethylurea (f.eks. 
Diuron) 

 0,01 - 0,01 

4,5-dichloro-2-n-
-4-isothiazolin-

-one (f.eks. Se-
nine) 

 0,
octyl
3
a

01 0,01 - 

 
Tabel 8.1 Miljøkvalitetskrav fastsat i landsplandirektiv. Samtlige mil-

nført i tabellen stammer fra Nordjyllands Amt, Regi-
er fastsat marine vandområder 

af

jøkvalitetskrav a
onplan 2005. Kravene 
inden for grænserne 
 

 for ferske og 
 det tidligere Nordjyllands Amt. 
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Oversigt over kortbilag 
 

denstående kortbilag viser udvalgte temaer til vandplanen Ne
 
1. Oversig
  
2. Vandområder og opl rflade
  
3. Miljømål - overflade

Vandlø l fy edring  
  

Vandlø  til fy orbedring   
  

Beskyttede områder 
 
Påvirkn nk er 

Økolog nd, n rende  
  

rundv ndsforekom værend tativ tils d 
 

ndvandsforekomster, nuværende kemisk tilstand 

ilgængelig i Web-GIS 
 vandplanen findes på Web-GIS.  

iljoegis.mim.dk/cb rt?profile=m _vandram ktivforslag 

agrupper 
rende til vandpla-

nerne  hovedkapit

GIS-tema  (temalag) 
 

F09 - Hovedvandopland 
 Vanddistrikter  
 Hovedvandoplande  

og økologisk potential  

iale 
 Søer - økologisk tilstand  
 Søer – økologisk potentiale 
 Kystvande - økologisk tilstand 
 Kystvande - økologisk potentiale 

  Vandløb - økologisk potentiale  
  Søer - økologisk potentiale  
  Faunaklasse i vandløb 
  Vejledende krav for maks. Reduktion af vandføring 
  Kunstige Vandløb  
  Stærkt modificerede vandløb 
  Kunstige Søer  
  Stærkt modificerede søer 
  Stærkt modificeret Kystvande  

tkort 

ande, ove

vande 

vand 

  
4. b – krav ti siske forb er I 

5. b – krav siske f er II

6. 
 
7. inger - Pu tkild
  
8. isk tilsta uvæ

9. G
 
10. Gru
 
 
Oversigt over temalag t

a ster, nu e kvanti tan

Nedenstående temalag til
http://m
 
Vandplan 
Kapitelreference 

Tem
(sva

ko iljoegis medire

s ler)  
  
1.1 VP
 
 
  Afgrænsning mht. kemisk tilstand  
  Afgrænsning mht. økologisk tilstand 
1.2 VPF09 - Miljømål  
  Vandløb - økologisk tilstand 
  Vandløb – økologisk potent
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3 VPF09 - Indsatsprogram 1.

og prioriteringer 
 

 Indsatskrav - Spildevand/spredt bebyggelse 
Indsatskrav - Spærringer, der skal fjernes 

 Indsatskrav – Okkerbegrænsende tiltag 
hør/reduceret vedligeholdelse 

Indsatskrav – Vandløb, genåbning af rørlagte 
Indsatskrav – Restaurering i vandløb 

ndløb   
 Undtagelser - Søer 

tvande  
Undtagelser - vandløb kontinuitet   
Begrundelse for anvendt undtagelse - kontinuitet vandløb   

ndelse for anvendt undtagelse - Vandløb  
 Begrundelse for anvendt undtagelse - Søer  

ndelse for anvendt undtagelse - Kystvande  
.1 VPF09 – Områdebeskrivel-

grænsning  

 

Vandområder – vandløb (omfattet af vandplan) 
ndområder – søer 

er – kystvande 
komster  

 Regionale grundvandsforekomster  

plande – søer 
Oplande - kystvande 
Alle vandløb (også vandløb der ikke er omfattet af vandplan) 

i 

andløb blødbundstype  
.1 PF09 – Områdebeskrivel-

, beskyttede områder 
lse 
r 

 
yst 

 

vandsforekomster 
ster 

sforekomster 
.1 PF09 – Områdebeskrivel-

, drikkevandsområder 
  Drikkevandsinteresser 
  Nitratfølsomme indvindingsområder 
  Generelle indsatsområder 
  Indsatsområder – vandforsyningsloven, nitrat 

 
  
 
  Indsatskrav – Op
  

  
  Undtagelser - Va
 
  Undtagelser - Kys
  

  
  Begru
 
  Begru
2

se, beliggenhed og af-

  Arealanvendelse  
  
  Va
  Vandområd
  Terrænnære grundvandsfore
 
  Dybe grundvandsforekomster  
  O
  
 
.1 

 
PF09 – Områdebeskrivel-2 V

se, typolog
 

 

 Typologi for målsatte vandløb 
Typologi for målsatte søer   

  Typologi for kystvande 
  V
2 V

se
 

  NATURA 2000 – Fuglebeskytte
  NATURA 2000 – Habitatområde
  NATURA 2000 – Ramsar  
  Badevandsområder - søer 
  Badevandsområder – kystvande
  Badevands målestationer – k
   Naturtypesøer 
  Skaldyrsvande 
  Terrænnære drikke
  Regionale drikkevandsforekom
  Dybe drikkevand
2 V

se
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2.2 
 

VP
 b g 
 Indus
 Rense
 Spred
 Regnb
 Vandl
 Påvirk
 Kølev
 Klapp
 Havbr
 Større
 Råsto
 Havne

.3 VP  Vandområder-
nes tilstand 

 

 l
  b – nuværende økologisk potentiale 
  Søer – nuværende økologisk tilstand 

 Kystv økologisk tilstand 
 Miljøfa tilstand 
 Vandl d, faunaklasse 
 Vandl and  
 Søer–
 Kystv
 Terræ  samlet nuværende tilstand 
 Regio orekomster, samlet nuværende tilstand 
 Dybe r, samlet nuværende tilstand 
 Terræ

F09 - Påvirkninger  
Dam ru

 tri 
 anlæg 
 t bebyggelse – renseklasse - baseline 
 etingede udløb 
 øbsspærringer – baseline 
 et af okker 
 and 
 ladser 
 ug og indpumpningsanlæg 
  sejlrender 
 findvinding Hav 
  
2 F09 -

 Vand
Vandlø

øb – nuværende økologisk tilstand 

 ande – nuværende 
 rlige forurenende stoffer - nuværende økologisk 
 øb - nuværende tilstan
 øb – nuværende kemisk tilst
  nuværende kemisk tilstand 
 ande– nuværende kemisk tilstand 
 nnære grundvandsforekomster,
 nale grundvandsf
 grundvandsforekomste
 nnære grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand 
  le grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand 
  Dybe grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand 

 Terræ , nuværende kvantitativ til-
stand 

 Regio ster, nuværende kvantitativ tilstand 
 Dybe uværende kvantitativ tilstand 
VP
ind
 Målop
 Vandl lige forurenende stoffer 
 Søer - ge forurenende stoffer 
 Kystv ljøfarlige forurenende stoffer 

.6 VP  Overvågnings-
program 

 
Vises i

 

Regiona

 nnære grundvandsforekomster

 nale grundvandsforekom
 grundvandsforekomster, n
2.4 F09 - Miljømål og 

satsbehov 
 

 fyldelse i vandløb 
 øb - Indsatskategorier for miljøfar
  indsatskategorier for miljøfarli
 ande - Indsatskategorier for mi
2 F09 -

kke  
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