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1.0   Indledning 
 
Forslag til vandplaner for Danmarks i alt 23 hovedvandoplande var – sammen med forslag til 
246 Natura 2000-planer - i 6 måneders offentlig høring fra 4. oktober 2010. Efter udløbet af 
høringsfristen var der indkommet over 4.200 høringssvar.  
 
Justeringerne af vandplanerne på baggrund af høringssvarene indebar, at der blev gennemført 
en kort supplerende høring i perioden fra 2.-10. december 2011. Den supplerende høring ad-
skilte sig fra den tidligere høring ved, at det som udgangspunkt alene var berørte grundejere, 
der var omfattet af høringen. 
 
Naturstyrelsen har udarbejdet et generelt høringsnotat med resuméer af og kommentarer til de 
synspunkter i høringssvarene, som er af overordnet og generel karakter. Det drejer sig fx om 
bemærkninger til høringsprocessen, miljømålene for vandområderne, det faglige grundlag for 
vandplanerne, virkemidler, økonomi og anvendelse af vandrammedirektivets undtagelsesbe-
stemmelser.  
 
Det generelle høringsnotat indeholder også et resume af den supplerende høring og oplysnin-
ger om de bestemmelser i vandrammedirektivet og miljømålsloven, som høringerne er gen-
nemført på baggrund af. 
 
Ud over det generelle høringsnotat har Naturstyrelsen udarbejdet 23 notater – ét for hvert ho-
vedvandopland.  
 
I dette notat resumeres alle de indkomne høringssvar, som er af lokal og stedspecifik karakter 
i tilknytning til vandområderne i hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Høringssvarene er kom-
menteret, og det oplyses hvor relevant, om og hvordan høringssvarene har haft indflydelse på 
udformningen af de endeligt vedtagne vandplaner. 
 
Samtlige høringsnotater findes på Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk). 
 
1.1   Høringsnotatets opbygning og indhold 
Høringsnotatet er opbygget således, at indkomne høringssvar i relation til den forslåede vand-
løbsindsats resumeres og kommenteres i kapitel 2. Herefter følger kapitler om høringssvarene 
i relation til indsatserne for henholdsvis kystvande, søer, spildevand og grundvand. I det af-
sluttende kapitel 7 behandles høringssvar om ”Særlige emner”. 
 
Som nævnt omhandler notatet kun høringssvar af lokal og stedspecifik karakter. For så vidt 
angår høringssvar af mere overordnet og generel karakter henvises der i dette notat til det ge-
nerelle høringsnotat. 
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2.0 Vandløb 
 
2.1   Resume 
 
Der er modtaget 496 høringssvar vedrørende vandløbene i oplandet til Limfjorden. Hørings-
svarene er kommet fra 16 kommuner, 25 organisationer, 62 virksomheder og 272 lodsejere. 
 
Høringssvarene omhandler:  

- datagrundlag ønskes opdateret 
- ønske om ændret målsætning 
- ønske om ændret klassificering 
- ønske om ændret indsats 
- bemærkninger vedrørende tilstand 
- bemærkninger vedrørende påvirkninger 
- ønske om flere vandløb omfattet af vandplanen 
- ønske om inddragelse af klimaændringer i vandplanen 
- bemærkninger vedrørende uoverensstemmelse mellem vand- og naturplaner 

- bemærkninger vedrørende konflikten mellem indsatsen i vandplanen og områder omfat-
tet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller Natura 2000. 
 

Høringssvar omhandlende problemstillinger af mere generel karakter vedr. vandløb, f.eks. 
forhold vedr. kompensation og erstatning, defigurering af marker, anvendte virkemidler, am-
bitionsniveau o. lign., er behandlet i høringsnotatet om overordnede og generelle høringssvar 
til vandplanerne (se www.naturstyrelsen.dk). 
 
Høringssvar modtaget i forbindelse med den supplerende høring i december 2011 er behand-
let i bilag 1 til høringsnotatet om overordnede og generelle høringssvar til vandplanerne (se 
www.naturstyrelsen.dk). 
 
Naturstyrelsen har individuelt forholdt sig til de ændringsforslag, som er omtalt i de lokale 
høringssvar for oplandet til Limfjorden.  
 
På baggrund af bl.a. de indsendte høringssvar er det på landsplan besluttet at gennemføre flere 
generelle justeringer af datagrundlaget og vandløbsindsatsen i vandplanerne. Følgende gene-
relle justeringer påvirker således indsatsen i vandløbene i oplandet til Limfjorden: 
 

- Naturstyrelsen har efter høringen justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af 
vandplanerne efter ensartede retningslinjer for hele landet. Ensretningen betyder, at 
vandløb beliggende i oplande mindre end 10 km2 udelades, medmindre vandløbene har 
høj naturværdi eller allerede har opnået god økologisk tilstand. De udeladte vandløb vil 
derved typisk være vandløb, der i de tidligere regionplaner var lempet målsat med det 
primære formål at aflede vand. 

 
- Naturstyrelsen har opdateret datagrundlaget med data frem til og med 2010. Inddragel-

sen af nye data bevirker, at indsatsbehovet bortfalder, reduceres eller ændres i en hel del 
vandløb. 
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-  Ændringerne i indsatsprogrammet betyder, at der skal ske nye indsatser i form af ændret 
vandløbsvedligeholdelse eller restaurering på strækninger, hvor ny viden om tilstanden 
viser, at der er et indsatsbehov. Der vil også være tale om nye indsatser i form af ændret 
vandløbsvedligeholdelse på strækninger med størst naturpotentiale, hvor hovedårsagen 
til manglende målopfyldelse er forringede fysiske forhold, men hvor der også kan være 
påvirkning af spildevand fra spredt bebyggelse. 

 
-  Videre er der vandløbsstrækninger med indsatser, hvor de tidligere indsatser er justeret. 

Det drejer sig om justerede indsatser på strækninger, hvor der i høringen var anført, at 
der både skulle gennemføres ændret vandløbsvedligeholdelse og restaurering. Disse 
indsatser er justeret, så der kun anvendes ét virkemiddel på en given vandløbsstrækning.  

 
-  Der sker yderligere justering af indsats i vandløb i større private skove. Justeringen be-

tyder, at indsatsen alene omfatter restaurering.  
 
-  Endelig sker der en justering af indsatsen i okkerpåvirkede vandløb, hvor der i høringen 

var anvendt virkemidlet vandstandshævning. I disse vandløb anvendes der nu i stedet 
virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse. 

 
-  Indsatsen over for spærringer i vandløbene er justeret og prioriteret, så den omfatter 

spærringer i vandløb med stort naturpotentiale og med sigte på at opnå passage i større 
sammenhængende vandsystemer. 

 
De generelle justeringer imødekommer i betydeligt omfang de lokale ændringsønsker vedr. 
målsætning og indsats i vandløb, der er givet udtryk for i høringssvarene. 
 
2.2 Miljømål 
 
Miljømål – stærkt modificerede vandløbsstrækninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Vesthimmerlands Kommune, Lemvig Kommune, Morsø Kommune, et lodsejerlaug og 11 
lodsejere har angivet vandløbsstrækninger, der foreslås omklassificeret til stærkt modificerede 
strækninger. Af hensyn til afvandingsmæssige forhold ønsker Holstebro Kommune 7 vandløb 
udpeget som enten kunstige eller stærkt modificerede. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Lindenborg Å med tilløb: 2 
• Ryå med tilløb: 5 
• Skals Å med tilløb: 1 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 29 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Udpegningen af stærkt modificerede vandområder er introduceret i vandrammedirektivet i 
erkendelse af, at mange vandområder har fået ændret de fysiske forhold i en sådan grad, at 
vandområderne kun meget vanskeligt kan genoprettes med henblik på at opnå god økologisk 
tilstand. Her tænkes især på fysiske ændringer i forbindelse med udnyttelse af vandkraft, sik-
ring af sejlads og godstransport og sikring af byområder mod oversvømmelse. 
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Mange vandløb er gennem tiden blevet reguleret, disse reguleringer medfører som udgangs-
punkt ikke, at strækningerne udpeges som stærkt modificerede områder. Hvor hydraulisk på-
virkning fra regnvandsbetingede udløb (RBU) har en negativ påvirkning på vandløb, er der 
via vandplanerne opstillet krav til de regnvandsbetingede udløb, strækninger nedstrøms er 
således ikke omklassificeret til stærkt modificerede strækninger. Vandløbsstrækninger, hvor 
vandstanden påvirkes af en pumpe, er udpeget som stærkt modificerede.  
 
Den nederste del af henholdsvis Lyngbro Bæk, Støjberg Å, Solbjerg Å, Mygdam Å, Sillerslev 
Å samt hele kanal nr. 5 og 2 vandløbsstrækninger i oplandet til Ryå er omklassificeret til 
stærkt modificerede vandløb pga. beliggenhed i pumpedigelag. Hvorvidt en lodsejers vand-
løbsstrækning er beliggende indenfor den stærkt modificerede strækning af Lyngbro Bæk kan 
ikke afgøres pga. manglende kortmateriale. Den rørlagte strækning af Dueholm Å igennem 
Nykøbing samt en rørlagt strækning af Præstegårdsbækken igennem Vils By er ligeledes ka-
tegoriseret som stærkt modificerede vandløbsstrækninger.  
 
Forslaget fra Vesthimmerlands Kommune om at omklassificere hele Årsgrøften opstrøms 
nederste rørlægning til stærkt modificeret er ikke imødekommet. De strækninger, der ligger 
under bymæssig bebyggelse, er udpeget som stærkt modificeret. For de resterende stræknin-
ger vurderer Naturstyrelsen, at det er muligt at lave et åbent vandløbsforløb gennem byen 
uden opstemninger.  
 
Strande Enge Landkanal og Toppentuegrøften udgår af vandplanen som følge af harmonise-
ringen af vandløb omfattet af vandplanen. 
 
For yderligere information omkring udpegningen af stærkt modificerede vandløb se kapitel 
2.2.4 Målsætninger for vandløbsindsatsen i det generelle høringsnotat. 
 
Miljømål – kunstige vandløbsstrækninger 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har Vesthimmerlands Kommune, Morsø Kommune og Holstebro Kommune angi-
vet vandløbsstrækninger, der foreslås omklassificeret til kunstige vandløb. Skive Kommune 
påpeger, at 3 vandløbstrækninger fejlagtigt er beskrevet som kunstige, mens 4 vandløbsstræk-
ninger efter kommunens opfattelse fejlagtigt er kategoriseret som naturlige. Holstebro Kom-
mune mener ikke, den øverste del af Ladegård Bæk er kunstig og beder om, at den kategorise-
res som naturligt vandløb. En lodsejer finder, at vandløbene omkring Havbro bør kategorise-
res som kunstige. En lodsejer finder det uheldigt, at udpegning af kunstige områder ikke er 
foretaget ens i de 3 amter i basisanalyserne. Nordjysk Landbrug angiver, at kulturskabte kana-
ler ikke skal sammenlignes med naturlige vandløb. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Karup Å med tilløb: 1 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 15 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er ikke enig med Vesthimmerlands Kommune og lodsejer i angivelsen af, at 
der er tale om kunstige vandløb, eftersom Mejlsig Bæk og vandløb omkring Havbro fremgår 
af gamle målebordsblade fra år 1842-1899.  
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Naturstyrelsen er enig i Holstebro Kommunes og Morsø Kommunes opfattelse af, at hen-
holdsvis Knuds kær, Hundsø Pumpekanal og øverste del af Hundsø Kanal er kunstige, hvor-
for kortmaterialet er tilrettet. 
 
Naturstyrelsen er enig med Skive Kommune for så vidt angår Lilleeng Bæk og har tilrettet 
kortmaterialet. Med hensyn til Langvad Å, Hald Bæk, Kratbæk, Durup Bæk, Karup Å og 
Nautrup-Glynge Bæk finder Naturstyrelsen ikke grundlag for ændringer.  
 
Den øvre del af Ladegård Bæk, som Holstebro Kommune gerne ser kategoriseret som natur-
ligt vandløb, indgår ikke i vandplanen efter harmoniseringen af omfanget af vandløb, der ind-
går i vandplanen. Østre og Vestre afvandingskanal, som Morsø Kommune gerne ser kategori-
seret som kunstige vandløb, er ligeledes udgået af vandplanen som følge af harmoniseringen 
på landsplan 
 
I forhold til at kulturskabte kanaler ikke skal sammenlignes med naturlige vandløb, er det kor-
rekt, at miljømålet for naturlige vandløb angives som økologisk tilstand, og i kunstige vand-
løb angives målet som et økologisk potentiale. 
 
Miljømål - højere miljømål 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har Rebild Kommune angivet 3 strækninger, der foreslås målsat højere end angivet 
i vandplanen. Herning Kommune påpeger, at den økologiske tilstandsklasse i Haderup Å ned-
strøms Staulund Dambrug bør ændres fra God økologisk tilstand (DVFI 5) til Høj økologisk 
tilstand (DVFI 6).  
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Lindenborg Å med tilløb: 2 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 2 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Opdatering af datagrundlaget har medført en højere tilstand på de angivne strækninger, hvor-
for Naturstyrelsen imødekommer Rebild Kommunes forslag om en højere målsætning.  
 
Naturstyrelsen er enig med Herning Kommune i, at tilstanden beskrevet ud fra 6 prøver fra 
perioden 2005-2010 er DVFI 6. Styrelsen fastholder dog tilstandsklassen, da en ændring til 
Høj økologisk tilstand forudsætter en tilstand, hvor DVFI er 7. 
 
Miljømål – blødbundsvandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har 4 kommuner (Thisted, Randers, Struer og Holstebro kommuner) og Nordjyske 
Landbrug angivet strækninger, der foreslås målsat som blødbundsvandløb. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Lindenborg Å med tilløb: 1 
• Ryå med tilløb: 1  
• Hvidbjerg Å: 1 
• Skals Å med tilløb: 3 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 19 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Holstebro Kommunes forslag om at Oddermosegrøften udpeges som blødbundsvandløb, er 
efterkommet og tilrettet i datagrundlaget. De øvrige vandløbsstrækninger mener Naturstyrel-
sen ikke opfylder kriterierne for blødbundsvandløb, da de ikke på den overvejende del af de-
res længde har et naturligt ringe fald (0,1 – 0,5 ‰), ringe vandhastighed og et bundsubstrat, 
der naturligt består af blødt organisk materiale. 
 
Miljømål – lempede mål 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har Aalborg Kommune, Thisted Kommune, Lemvig Kommune og to lodsejere an-
givet strækninger, der foreslås målsat med lempede mål. Nordjyske landbrug angiver, at der 
ikke er lempede mål på strækninger påvirket af mosevand. Tilsvarende mener Nordjyske 
Landbrug, at der skal være lempede mål på strækninger i pumpedigelag. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Hvidbjerg Å med tilløb: 3 
• Ryå med tilløb: 1 
• Lindenborg Å med tilløb: 2 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 9 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vurderer, at alle åbne vandløb vil kunne opnå en faunaklasse 4, hvis vandet 
ikke er påvirket af spildevand eller anden forurening.  
 
For vandløb af blødbundstypen er god økologisk tilstand fastsat til faunaklasse 4. Vandløb 
påvirkede af pumpelag er kategoriseret som kunstige eller stærkt modificerede vandområder 
med miljømålet ”godt økologisk potentiale”. 
 
En række af de omtalte vandløb med tidligere lav målsætning er udgået af vandplanen som 
følge af en ensartet justering af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanen. Dette gælder 
bl.a. Grossens Rende, som Thisted Kommune foreslår målsat med lempede mål. 
 
Miljømål – i forhold til regionplan målsætninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune vurderer, at miljømålet for Haderup Å og Staulund Bæk reduceres i for-
bindelse med implementeringen af vandplanen for Limfjorden, hvilket kommunen finder 
uheldigt. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har sammenlignet miljømålene i vandplanen for Limfjor-
den med Nordjyllands Amts regionplan. Danmarks Naturfredningsforening mener noget tyder 
på en omfattende nedklassificering af målsætningen i forhold til regionplanen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
En række vandløb, der er målsat med en skærpet målsætning (A-målsætning) i amternes regi-
onplaner bl.a. på grund af forekomsten af arter og naturtyper, der typisk er omfattet af Habi-
tatdirektivet, er målsat til god økologisk tilstand i vandplanerne. Som udgangspunkt har Na-
turstyrelsen vurderet, at god økologisk tilstand er tilstrækkeligt til at sikre gunstig bevarings-
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status for de pågældende arter og naturtyper. En nærmere vurdering vil blive foretaget, når 
kriterierne for gunstig bevaringsstatus endeligt er fastlagt. 
 
Miljømål 
Sammenfatning af høringssvar 
Lodsejer angiver tilfredshed med miljømål på DVFI 5 for et vandløb med udløb i Limfjorden. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har vurderet vandløbet jf. vandplanens kapitel 1.2.2 Miljømål for vandløb. 
 
2.3   Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Datagrundlag – vandløb omfattet af planen 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening protesterer mod, at vandplanen for Limfjorden kun skøns-
mæssigt omfatter 1/3 af de vandløb, der ses på kortblade i målestok 1: 25.000.  
 
Det er DN´s opfattelse, at mange værdifulde vandløb i vandoplandet til Limfjorden ikke med-
tages i vandplanerne på grund af manglende kortlægning. Hertil mangler mål for vandløbene i 
hele Læsø Kommune. DN mener, at det må være en fejl, og DN ønsker det ændret. DN’s 
Samråd mener, at samtlige vandløb skal omfattes af vandplanerne. DN kræver, at de mang-
lende vandløb skal omfattes af overvågningsprogrammet, så der kan skelnes mellem på den 
ene side kildebække og øvrige vandløb med egentlig vandløbsbiologisk interesse og på den 
anden side vandløb med ringe naturinteresse. På grundlag heraf mener DN, at der skal fast-
sættes relevante mål alt efter type i næstkommende vandplan. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De vandløb, der indgår i vandplanerne, er de vandløb, der har et opland større end 10 km2 
samt vandløbene, der har høj naturværdi eller allerede har opnået god økologisk tilstand vur-
deret på baggrund af faunaklassen (DVFI). Vandløbets naturværdi er primært vurderet ud fra 
målsætningerne af vandløbene i regionplanerne. For disse vandløb foreligger der det nødven-
dige grundlag for planlægningen på baggrund af den viden, der er indsamlet gennem mange 
års overvågning. Det vurderes, at dette grundlag i stor udstrækning er dækkende for de vand-
områder, der indeholder biologisk potentiale og værdier, der er vigtigt at beskytte gennem 
vandplanlægningen.  
 
Naturstyrelsen er opmærksom på, at der udover disse vandløb, findes et stort antal mindre 
vandløb, der ofte er etableret i forbindelse afvandingsformål, og som ikke er specifikt målsat i 
vandplanerne. Det fremgår dog af vandplanernes retningslinjer, at vandområder, der ikke er 
særskilt målsat, administreres efter miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der 
ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse områder op-
når god tilstand. Vandområderne er som tidligere beskyttet gennem den generelle miljølov-
givning i forhold til vandområdernes baggrundstilstand. 
 
De tidligere C-målsatte vandløb fra amternes regionplaner har generelt en begrænset natur- og 
miljøværdi. 
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Datagrundlag – vandløb der ønskes medtaget i planen 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har 5 kommuner (Rebild, Aalborg, Vesthimmerland, Herning og Thisted kommu-
ner) angivet vandløb, der ønskes medtaget i vandplanen. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Lindenborg Å med tilløb: 2 
• Hvidbjerg Å med tilløb: 2 
• Øvrige tilløb fra syd til Limfjorden: 5 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har opdateret kortmaterialet med de strækninger, der opfylder kriterierne for at 
indgå i vandplanen.    
 
Datagrundlag – vandløb der ønskes udtaget af planen 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har 6 kommuner (Skive, Struer, Viborg, Morsø, Vesthimmerlands og Holstebro 
kommuner) og tre lodsejere angivet vandløb, der foreslås udtaget af vandplanen. 5 lodsejere 
har angivet vandløbsstrækninger, der ikke eksisterer. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Karup Å med tilløb: 1 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 30  

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Efter høringsperioden er der gennemført en ensartet justering af hvilke vandløb, der er omfat-
tet af vandplanen, og en række af de omtalte vandløb er udgået af vandplanen 
 
Dette gælder: Lihme Bæk, Elkær Strøm, Borup Kanal, tilløb til Nørkær, Grøft Håsum, Kanal 
Harre-Vile Nor, Eskov Grøft, Vandløb Vighals, Afvandingskanal 4, Vandløb i Højslev Strå-
rup Enge, Tilløb Hale Enge, Nørbæk Landgrøft og Hundshøjgrøften. 
 
For tilløbet til Karup Å anerkender Naturstyrelsen, at Agersbjergrøften ikke er en del af vand-
planen. 
 
Datagrundlag – forløb af vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har 7 kommuner (Rebild, Mariagerfjord, Thisted, Vesthimmerlands, Herning, Ski-
ve og Morsø kommuner) og 6 lodsejere angivet fejl i forløbet af vandløb medtaget i vandpla-
nen. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Lindenborg Å med tilløb: 2 
• Simested Å med tilløb: 1 
• Hvidbjerg Å med tilløb: 1 
• Karup Å med tilløb: 1 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 39 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Datagrundlaget er opdateret på baggrund af konkrete vurderinger af de enkelte strækninger.  
 
Datagrundlag – ældre data 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har 3 kommuner (Morsø Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Lemvig 
Kommune), Nordjyske Landbrug, en erhvervsvirksomhed, en forening og to lodsejere angi-
vet, at vandplanen ikke har medtaget det nyeste datagrundlag.  
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Simested Å med tilløb: 1 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 6 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har efter høringsperiodens afslutning opdateret datagrundlaget med nyere data 
(2008-2010). 
 
Datagrundlag – nye data 
Sammenfatning af høringssvar 
Struer Kommune fremhæver, at de i 2009-2010 har tilvejebragt nye data til beskrivelse af 
vandløbenes tilstand. Undersøgelserne består dels af DVFI bedømmelser og dels af vurderin-
ger af vandløbenes fysiske tilstand. Struer Kommune ønsker, at dette datamateriale bliver 
inddraget i vurderingen af vandløbenes tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Bedømmelserne af DVFI har kommunen, som aftalt i henhold til dataansvarsaftalen, registre-
ret i det fælles fagsystem (WinBIO). Disse data blev indarbejdet i datagrundlaget i forbindelse 
med opdateringen af tilstandsvurderingerne (maj 2011). Naturstyrelsen har efterspurgt kom-
munens bedømmelser af vandløbenes fysiske tilstand i en form, som kunne indarbejdes i da-
tagrundlaget. Kommunen har ikke kunnet levere materialet, og det har derfor ikke været mu-
ligt at indarbejde disse oplysninger i datagrundlaget. 
 
Datagrundlag – navngivning af vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
3 kommuner (Thisted, Herning og Morsø kommuner) samt en lodsejer har angivet, at der ikke 
er brugt korrekte navne på vandløbene medtaget i vandplanen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandløbene i vandplanen er navngivet i henhold til kortmateriale fra Nationalt Center for Mil-
jø og Energi (DCE). Vandløbsnavngivningen kan således adskille sig fra lokale navne eller 
navne brugt i regulativer. 
 
Datagrundlag-indsats 
Sammenfatning af høringssvar 
Struer Kommune påpeger, at der er behov for indsats i Nørredal Bæk og Vasens Bæk. Åle-
strup Lystfiskerforening og Lodsejerlauget ved Simested Å er uforstående overfor, hvorfor 
der ikke er indsatskrav til Hvam Bæks øvre del, da der ikke er målopfyldelse i vandløbet.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vurderer fortsat, at tilstanden på den øvre del af både Vasens Bæk og Nørredal 
Bæk er utilfredsstillende og indsatsen i forhold til spildevand fra det åbne land fastholdes der-
for.  
 
Opdatering af datamaterialet har vist, at der er målopfyldelse på den nævnte strækning af 
Hvam Bæk.  
 
Datagrundlag – målopfyldelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Vesthimmerlands Kommune tvivler på, at der er målopfyldelse i Ranum Bæk og Engelstrup 
Bæk som angivet i vandplanen. Rebild Kommune mener ikke, der er målopfyldelse i den øvre 
del af Tisted Rende som angivet i vandplanen, eftersom nye data i WinBIO angiver DVFI lig 
2. Vesthimmerlands Kommune mener ikke, der er målopfyldelse på den øvre del af Kirke-
bækken, dette er derimod tilfældet på den nederste del, selvom vandplanen angiver det mod-
satte. Vesthimmerlands Kommune mener ikke, der er målopfyldelse på den nedre del af Gø-
rup Bæk, dette er derimod tilfældet på den øverste del, selvom vandplanen angiver det mod-
satte.  
 
Hobro Sportsfiskerforening tvivler på, at Gettrup Bæk er faunaklasse 6 på den nederste del 
som angivet i vandplanen.  
 
Ikast-Brande Kommune ønsker på en strækning i Bording Å, miljømålet ændret til opfyldt. På 
den pågældende strækning findes 2 regnbetingede udledninger, og det er på baggrund af en ny 
prøve udtaget i 2010 Ikast-Brande Kommunes opfattelse, at miljømålet er opfyldt på den på-
gældende strækning.  
 
Ikast-Brande Spildevand angiver, at der var målopfyldelse på en delstrækning af Bording Å 
ved de seneste 2 undersøgelser i 2009 og 2010, hvorfor de mener strækningen bør fremskrives 
til målopfyldelse i 2015 og undtages for indsats. Struer Kommune konkluderer på baggrund af 
deres seneste bedømmelse af tilstanden i dele af Bredkær Bæk, Vejrum Bæk og tilløb til Re-
sen Bæk, at målet er opfyldt, og der derfor ikke er behov for indsats på disse vandløbsstræk-
ninger. 
 
En erhvervsvirksomhed gør indsigelse mod, at der er målopfyldelse i en drængrøft, som ligger 
på deres jord. Grøften er en drængrøft, der er tørlagt hele sommeren. I oplandet har en lods-
ejer krævet en forklaring på, hvordan Lindholm Å og Nielsmindegrøften ikke lever op til kra-
vene om god økologisk tilstand.  
 
Det Økologiske Råd finder, at vandplanen skal indeholde en plan for, hvordan og hvornår de 
73 % af vandløbene med målet god økologisk tilstand skal opfylde god økologisk tilstand. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Lindenborg Å samt tilløb: 1 
• Karup Å samt tilløb: 1 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 11 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har vurderet målopfyldelsen på de pågældende strækninger af henholdsvis 
Ranum Bæk, Engelstrup Bæk, Kirkebæk og Gettrup Bæk, ud fra at forureningsgrad II svarer 
til DVFI 5 og I-II svarer til DVFI 6. Naturstyrelsen vurderer ligeledes målopfyldelsen på de 
pågældende strækninger af Gørup Bæk. 
 
Den øvre del af Tisted Rende er repræsenteret ved station nr. 14020340056. Der er fundet en 
DVFI på 4 ved de seneste 4 undersøgelser i hhv. 2003, 2004, 2005 og 2009. Den angivne 
DVFI prøve på 2 kan ikke genfindes i WinBIO og er således ikke medtaget i vurderingen af 
tilstand og målopfyldelse på strækningen. 
 
Målopfyldelse vurderes ud fra flertallet (tyngden) af data over en periode på 5 år. Der er på 
den baggrund ikke basis for at ændre vurderingen af tilstanden på den pågældende strækning i 
Bording Å. 
 
Med hensyn til vurderingen af tilstanden kan denne ikke ske på baggrund af blot en enkelt 
bedømmelse, men seneste bedømmelse tilvejebragt af Struer Kommune indgår sammen med 
øvrige bedømmelser fra perioden 2005-2010. 
 
Da der ikke er medsendt kortmateriale, kan Naturstyrelsen ikke vurdere tilstanden i drængrøf-
ten.  
 
Målopfyldelse vurderes på baggrund af faunasammensætningen i vandløbene. Da der er for 
mange forureningstolerante dyr i Lindholm Å og Nielsmindegrøften, opfylder de ikke kravene 
til god økologisk tilstand. 
 
Vandplanen angiver en plan for, hvornår og hvordan god økologisk tilstand skal opnås. Vand-
løb med målet god økologisk tilstand skal opfylde dette senest 2015 med mindre, der er speci-
fikke undtagelser knyttet til vandløbet.  
 
Datagrundlag – ukendt 
Sammenfatning af høringssvar 
En lodsejer finder, at Lund Bæk både er ukendt og med blødbundstype, hvilket ikke burde 
være muligt, da typen skal defineres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Det er Naturstyrelsens opfattelse, at Lund Bæk kan klassificeres som naturligt vandløb med 
miljømålet DVFI 5. 
    
2.4   Påvirkninger 
 
Påvirkninger - søpåvirket  
Sammenfatning af høringssvar  
Mariagerfjord Kommune påpeger, at vandløbet Klejtrup Møllebæk er søpåvirket fra Klejtrup 
Sø, og at kun en forbedring af miljøtilstanden i søen kan give målopfyldelse i vandløbet. Der 
ønskes endvidere udpeget arealer til P-ådale i søens opland. 
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Holstebro Kommune påpeger, at den dårlige tilstand i Stubbergård Å skyldes påvirkning fra 
Stubbergård Sø og beder om, at vandløbet på dette grundlag undtages for indsats. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Skals Å samt tilløb: 1 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 1 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har ikke udpeget P-ådale i oplandet til Klejtrup Sø. Generelle virkemidler i 
oplandet til søen sikrer den nødvendige reduktion af næringsstoffer. 
 
Undtagelsesårsagen for Stubbergård Å ændres fra ”Vandløb hvor der mangler viden om til-
stand og/eller indsatsbehov” til ”Vandløbsstrækninger umiddelbart nedstrøms søer hvor mil-
jømålet ikke opnås”. 
 
Påvirkninger – Spildevand 
Sammenfatning af høringssvar 
Vesthimmerlands Kommune påpeger, at Stensbæk og Ranum Bæk er påvirket af henholdsvis 
regnbetinged udledninger (RBU) og forurening ved kraftige nedbørshændelser fra ukendt 
kilde. Struer Kommune anmoder om, at Vandløb ved Søndbjerg Strand påføres årsagskoden 
spildevand. 
 
3 lodsejere påpeger at vandløbene Kousted Å, Nørbæk og vandløb i engene mellem Frejlev, 
Skalborg og Limfjorden er påvirkede af regnvand fra overløbsbygværker.  
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Skals Å samt tilløb: 1 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 3 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har revurderet tilstand og indsatsbehov i de pågældende vandløb på grundlag 
af det fremsendte og øvrige foreliggende oplysninger.  
 
Nørbæk indgår ikke længere i vandplanen efter justering i omfanget af vandløb medtaget i 
vandplanen. Dette er ligeledes gældende for enkelte af vandløbene i engene mellem Frejlev, 
Skalborg og Limfjorden.  
 
Årsagskoden spildevand er påført Vandløb ved Søndbjerg Strand 
 
Påvirkninger – okker 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordjysk Landbrug opfordrer myndighederne til at videreføre hidtidig praksis på okkerområ-
det, hvor man har kunnet få tilladelse til projekter, selvom okkerkoncentrationen overskred 
målsætningen, hvis okkerkoncentrationen ikke overskred eksisterende belastning i vandmiljø-
et. 
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Vesthimmerlands Kommune opfordrer Naturstyrelsen til at fastsætte grænseværdier for svagt, 
middel og stærkt okkerpåvirkede vandløb. Okkergrænseværdier vil lette administrationen og 
sikre ensartet praksis i kommunerne. 
 
Struer Kommune anmoder om, at den øvre del af Bredkær Bæk og Vandløb ved Søndbjerg 
Strand påføres årsagskoden okker. Skive Kommune påpeger, at de 2 vandløb Nordre Landka-
nal og Torp Bæk er påvirket af okker. 
 
En lodsejer fremsætter konkrete løsningsforslag til begrænsning af okkerproblemer i tilløb til 
Karup å.  
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Karup Å samt tilløb: 1 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 4 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I forhold til Nordjysk Landsbrugs høringssvar kan Naturstyrelsen oplyse, at det er kommu-
nerne, der varetager administrationen af okkerlovgivningen. 
 
Med hensyn til grænseværdier for vandløb, kan Naturstyrelsen oplyse, at vejledende kravvær-
dier til okker indholdet i vandløb fremgår af vandplanens bilag 7 ”Oversigt over støttepara-
metre til økologiske kvalitetselementer”.   
 
Naturstyrelsen har indarbejdet bemærkninger vedrørende Nordre Landkanal og Vandløb ved 
Søndbjerg Strand i datagrundlaget. Tilstanden på den øvre del af Bredkær Bæk vurderes som 
opfyldt. Torp Bæk indgår ikke længere i vandplanen efter harmoniseringen af vandløb omfat-
tet af vandplanen. 
 
I henhold til konkrete løsningsforslag på okkerproblemerne i tilløb til Karup Å vil handlepla-
nerne, som kommunerne udarbejder, fastlægge indsatsen på de okkerpåvirkede vandløbs-
strækninger, hvor der er manglende målopfyldelse.  
 
Påvirkninger – mosevand 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordjyske Landbrug angiver, at der ikke er lempede mål på strækninger påvirket af mose-
vand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vurderer, at alle åbne vandløb almindeligvis vil kunne opnå en faunaklasse 4, 
hvis vandet ikke er påvirket af spildevand eller anden forurening. Naturstyrelsen har som led i 
ensretning og prioritering af indsatsen udtaget strækninger, der har ringe naturværdi af denne 
vandplan.  
 
Påvirkninger – vandindvinding 
Sammenfatning af høringssvar 
På vegne af en gruppe lodsejere er der fremført en indsigelse mod reduktion af vandløbenes 
vandføring. Det bemærkes, at vandløbets vandføring skal reduceres med en fast procentdel, 
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og der udtrykkes bekymring for, at dette vil medføre en højere vandstand på de tilstødende 
arealer.  
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Hvidbjerg Å med tilløb: 1 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den faste procentdel af vandføringen, der fremgår af vandplanen, er en maksimal tilladelig 
indvindingsprocent i forhold til medianminimum. Indvindingsprocenten afhænger bl.a. af 
vandløbets størrelse og fysik. At der kan indvindes grundvand i oplandet svarende til en given 
maksimal påvirkning af vandløbets vandføring, medfører ikke dårligere afvandingsforhold for 
tilstødende arealer, eftersom vandløbet i disse tilfælde vil få en mindre vandføring. Vandlø-
bets vandføringsevne påvirkes ikke af ovennævnte.  
 
2.5   Virkemidler og indsatsprogram 
 
Virkemidler og indsatsprogram – indsats 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstebro Kommune mener, at okker er det primære problem i Røjbæk og vil derfor gerne 
have en indsats i forhold til dette medtaget i vandplanen. 
 
Struer Kommune har registreret gode/moderate fysiske forhold på den nedre del af Bæk SV 
for Humlum og finder, at vandløbet opfylder målsætningen, mens der på den øvre del anbefa-
les vedligeholdelsesændringer samt reduktion af okker og spildevand.  
 
En lodsejer undrer sig over, at der ikke er målopfyldelse i 2015, selvom der er påført flere 
indsatser på den pågældende vandløbsstrækning. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 3 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er enig i Holstebro Kommunes vurdering af. at der er okkerbelastning i Røj-
bæk, og datagrundlaget er opdateret på det grundlag. 
 
På baggrund af nyeste data i den nedre del af Bæk SV for Humlum vurderer Naturstyrelsen, at 
målsætningen fortsat ikke er opfyldt. Naturstyrelsen er enig med kommunen med hensyn til 
de nævnte virkemidler og imødeser, at kommunen i handleplanerne vurderer, hvor i vandløbet 
indsatsen skal doseres. Indsatsen i relation til okker begrænses til ophør med vandløbsvedli-
geholdelse. Øvrig okkerindsats udskydes på grund af manglende viden om okkerkoncentrati-
onerne.  
 
Fremskrivningen af tilstanden medtager ikke indsatser som følge af vandplanen, den medtager 
kun allerede aftalte tiltag.  
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Virkemidler og indsatsprogram - alternative virkemidler 
Sammenfatning af høringssvar 
Lemvig Kommune anbefaler, at der åbnes mulighed for, at der anvendes veldokumenterede 
og omkostningseffektive alternative virkemidler. Struer Kommune ønsker at etablering af 
sandfang indarbejdes som virkemiddel i vandplanerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vurderer, at det mest omkostningseffektive virkemiddel til at sikre varierede 
fysiske forhold er ændret vandløbsvedligeholdelse og i visse tilfælde restaurering. Disse vir-
kemidler er anvendt i vandplanernes indsatsprogrammer og vil være udgangspunkt for udbeta-
ling af økonomiske midler til gennemførelse af projekterne og kompensation/erstatning i for-
bindelse hermed. Den enkelte kommune kan beslutte at anvende et andet virkemiddel, såfremt 
man ønsker dette, men der kan i givet fald ikke forventes økonomisk kompensation herfor. 
 
Vedr. etablering af sandfang kan Naturstyrelsen henvise til vandplanernes retningslinje 27, 
hvori det anføres, at "Hvor der i forvejen findes en unaturligt høj materialetransport i vandlø-
bene, søges denne begrænset ved 'kilden', dvs. der hvor erosionen og udvaskningen til vand-
løbet optræder. Hvor dette ikke er muligt, kan der i stedet etableres sandfang." 
 
Til orientering omfatter vandplanernes indsatsprogram ikke anlæggelse af sandfang. 
 
Virkemidler og indsats - Økonomiske forhold 
Sammenfatning af høringssvar 
Lemvig Kommune forudsætter fuld statslig kompensation for både administrative og anlægs-
mæssige udgifter i forbindelse med løsning af vandløbsindsatsen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Vandplanindsatsen og kommunernes opgaver herunder fordeles som udgangspunkt efter 
DUT-princippet, som sikrer, at kommunerne under et kompenseres for de opgaver, de pålæg-
ges ved nye statslige regler. Det samlede DUT-resultat udmøntes på kommunernes årlige 
bloktilskudsaktstykke, som i kraft af bloktilskudsnøglen sikrer, at der sker en balanceret ud-
ligning. 
 
2.5.1 Vandløbsrestaurering 
Generelle forhold vedrørende restaurering af vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg Kommune opfordrer til, at der ved indsatser for vandløbsrestaurering tænkes mere 
langsigtet, og at virkemidler som genslyngning og andre tiltag end udlægning af gydegrus og 
sten kan benyttes allerede i første planperiode. Aalborg Kommune henviser til gode erfaringer 
med metoder som genslyngning af vandløb, indsnævringer og genslyngning i eget tracé, hvor 
der benyttes græstørv. 
                   
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen finder, at Aalborg Kommune indenfor de givne rammer har mulighed for at 
anvende en række metoder i forbindelse med vandløbsrestaurering. Virkemiddelkataloget 
beskriver, at der udover udlægning af gydegrus og sten kan skabes fysisk variation f.eks. ved 
bearbejdning af brinker og profil på egnede steder. Virkemidlet genslyngning er derimod ikke 
anvendt i planen. 
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Indsigelse mod restaurering, som kan medføre forringet afvanding 
Sammenfatning af høringssvar  
Der er indkommet høringssvar fra Lodsejerlauget i Løvel Enge, Tastum Sø og Landvin-
dingslaug, Nørrekær Enge Digelaug og Ingstrup Sø Landvindingslaug og 38 høringssvar fra 
enkeltpersoner som anfører, at restaurering og andre indgreb kan få indvirkning på afvan-
dingsforhold og dermed dyrkningssikkerhed. Dette vil have store økonomiske konsekvenser 
for de berørte ejendomme, og der efterlyses generelt konsekvensanalyser, inden der iværksæt-
tes indgreb, hvilket generelt vil blive betragtet som ekspropriative. 
 
Høringssvarene vedrører vandløbsstrækninger i følgende områder: 

• Lindenborg Å med tilløb: 1 
• Ryå med tilløb: 17 
• Hvidbjerg Å med tilløb: 10  
• Skals Å med tilløb: 2 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 12 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For hovedparten af indsigelserne gælder, at der ikke vil blive gennemført restaurering i de 
nævnte vandløb i denne planperiode som følge af beslutning i forbindelse med høringsproces-
sen om justering af indsatsen, således at der kun anvendes et virkemiddel på en given stræk-
ning, og hvor restaurering primært anvendes i vandløb med tidligere A- og B1-målsætning.  
 
I vandløb under pumpelag gennemføres heller ikke restaurering i denne planperiode som føl-
ge af beslutning om at henføre disse vandløb til kategorien kunstige eller stærkt modificerede 
vandløb. På strækninger, hvor der efter høringsprocessen er identificeret påvirkning med spil-
devand fra bebyggelse i det åbne land, gælder det som led i den tidligere regerings Grøn 
vækst-aftale, at en evt. indsats for at forbedre de fysiske forhold generelt skal afvente spilde-
vandsindsatsen. Endelig er en række vandløb med ringe naturværdi taget ud af planen som 
følge af beslutning i forbindelse med høringsprocessen om prioritering af indsatsen.  
 
For vandløbsstrækninger, hvor planen fastholdes mht. restaureringsindsats, skal kommunerne 
konkret vurdere hvilke restaureringstiltag, der er nødvendige for at opnå den ønskede miljøtil-
stand. Vandløbsrestaurering, herunder vandplanindsatser, er omfattet af vandløbslovens be-
stemmelser om restaurering, hvoraf det fremgår, at der skal udarbejdes konkrete projektfor-
slag, herunder konsekvensvurderinger, før et projekt kan godkendes. Konsekvensvurderinger-
ne skal bl.a. belyse evt. effekter i forhold afvanding via dræn og grøfter samt stuvningspå-
virkninger. Først når der er udarbejdet projektforslag, herunder konsekvensvurderinger, kan et 
projekt komme i betragtning til gennemførelse. Konsekvensvurderingerne viser, hvilke arealer 
som projektet påvirker. Enhver der lider tab i den forbindelse har ret til erstatning. 
 
Vandløbsrestaurering - ændret virkemiddel 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er indkommet høringssvar fra Rebild Kommune vedrørende en vandløbsstrækning i Si-
mested Å vandsystem. Kommunen finder at manglende målopfyldelse på en strækning af 
Torsdal Bæk opstrøms Nørager Rensningsanlæg kan tilskrives problemer i forhold til regn-
vandsbetingede udløb. Kommunen foreslår indsats over dette frem for restaurering. Kommu-
nen vurderer, at de fysiske forhold er gode, og at de vil kunne understøtte en faunaklasse 6-7. 
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Holstebro Kommune foreslår restaureringen af den nedre del af Torsdal Bæk gennemført ved, 
at vandløbet omlægges og hæves i terrænet.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I tilgift til de spildevandsproblemer Rebild Kommune påpeger, tyder stationsoplysninger i den 
fællesoffentlige vandløbsdatabase WinBIO på generelt forringede fysiske forhold, hvorfor 
restaureringsindsatsen fastholdes. Naturstyrelsen kan endvidere oplyse, at forhold som giver 
anledning til organisk belastning skal håndhæves i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. 
 
Naturstyrelsen finder, at Holstebro Kommunes forslag vedrørende omlægning af Torsdal Bæk 
kan være en god løsning. Virkemidlet genslyngning eller ”stor restaurering” anvendes og fi-
nansieres dog ikke i denne vandplan. Det er kommunen, der i forbindelse med den kommuna-
le handleplan, skal beskrive de konkrete projekter.  
 

    Ønsker om bortfald af krav om restaurering - ændring af vandløbskategori/ målsætning 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er indsendt høringssvar fra Vesthimmerlands, Holstebro og Aalborg kommuner samt en 
lodsejer med ønsker om bortfald af restaureringsindsats. Høringssvarene vedrører vandløbs-
strækninger i følgende vandsystemer: Ryå samt i øvrige vandløb med udløb til Limfjorden. 
 
Vesthimmerlands Kommune mener, at der kan opnås mere miljø for pengene ved at lægge 
indsatsen andre steder i Halkær Å vandsystem end ved at fjerne spærringer og restaurere Års-
grøften. Tilsvarende vurderer kommunen, at Mejlsiggrøften ikke er et naturligt vandløb, hvor-
for vandløbet ønskes klassificeret som et kunstigt vandløb med en målsætning om et godt 
økologisk potentiale.  
 
Holstebro Kommune er af den opfattelse, at faldet på strækningen mellem Borbjerg Mølle Sø 
og Holmgård Sø er så lille, at det anvendte virkemiddel vandløbsrestaurering vil have en me-
get begrænset effekt. Kommunen anbefaler i stedet en omlægning af åen uden om Holmgård 
Sø, alternativt foreslås strækningen af Hellegård Å nedstrøms tilløbet Nåe Bæk udpeget som 
blødbundsvandløb.  
 
Aalborg Kommune gør indsigelse mod restaurering i en række vandløb i Svanholmgrøftsyste-
met og tilsvarende vandløb. Kommunen anfører, at det hovedsagelig er befæstede arealer fra 
bebyggelse, herunder City Syd-området, der afvander til Svanholmgrøft-systemet. En del er 
helt tørlagte i tørre perioder, og vandføringen øges meget og hurtigt ved kraftig regn. Kom-
munen vurderer, at dette i dag giver afvandingsmæssige problemer for bebyggelser. Klima-
ændringer vil kun gøre forholdene værre. Aalborg Kommune finder det derfor meget uhen-
sigtsmæssigt og ikke omkostningseffektivt at foretage vandløbsrestaurering i Svanholmgrøf-
tesystemet og tilsvarende vandløb, da det vil give meget store hydrauliske problemer og over-
svømmelser af bebyggede områder. Kan målet ikke nås uden tiltag som vandløbsrestaurering, 
finder kommunen, at krav til vandløbskvaliteten (DVFI) bør sænkes. 
 
En lodsejer i Ryå’s opland bemærker i tilknytning til sit høringssvar mod indgreb, der kan 
medføre forringet afvanding, at Kanal 1 på Gjøl er kunstigt gravet på inddæmmet havbund  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
I forhold til høringssvaret fra Vesthimmerlands Kommune bemærker Naturstyrelsen, at der 
ikke stilles krav til gennemførelse af restaurering i Årsbækken i denne planperiode som følge 
af beslutning i forbindelse med høringsprocessen om justering af indsatsen, således at der kun 
anvendes et virkemiddel på en given strækning. Naturstyrelsen betragter Mejlsiggrøften som 
et naturligt vandløb, hvilket fremgår af, at det er registreret på historiske kort fra omkring 
1870. Ud fra foreliggende registreringer af bl.a. forekomsten af sten og grus vurderes det, at 
vandløbskvaliteten kan bedres. Der gennemføres imidlertid ikke restaurering i denne planpe-
riode som følge af beslutning i forbindelse med høringsprocessen om justering af indsatsen, 
således, at der kun anvendes et virkemiddel på en given strækning, og restaurering anvendes 
primært i vandløb med tidligere A- og B1-målsætning. 

 
Naturstyrelsen efterkommer Holstebro Kommunes ønske om at kategorisere strækningen ned-
strøms Tilløb ved Nåe som blødbundsvandløb. 
 
Naturstyrelsen skal i forhold til Aalborg Kommunes høringssvar bemærke, at vandløbsindsat-
sen er justeret og prioriteret på baggrund af de indkomne høringssvar. Dette indebærer, at 
vandløbsrestaurering udelades i bl.a. blødbundsvandløb, kunstige og stærkt modificerede 
vandløb og i vandløb med lille naturværdi, herunder de vandløb, der i regionplanerne var C- 
og D -målsatte. Visse strækninger er desuden taget ud af planen. Der skal således ikke gen-
nemføres restaureringsindsats i Svanholmgrøft-systemet i vandplanperioden. 
 
Naturstyrelsen finder i forhold til høringssvar vedrørende indsats i Kanal 1 på Gjøl, at selvom 
kanalen forløber på tidligere fjordbund, er den i vandplanen vurderet at have karakter af natur-
ligt vandløb, idet den bl.a. modtager naturlig afstrømning af vandet fra Gjøl bakkeøen. Oplan-
det har desuden en størrelse, som betinger en vandafstrømning, der genererer et vandløb. Der 
gennemføres ikke restaurering i denne planperiode som følge af beslutning i forbindelse med 
høringsprocessen om at henføre vandløb under pumpelag til kategorien stærkt modificerede 
vandløb. 
                                                                                       
Forslag om supplerende restaureringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er modtaget høringssvar fra to kommuner, fire sportsfiskerforeninger, et lodsejerlaug og 
en forening med i alt 81 forslag til restaurering udover vandplanens indsatsområder. Restaure-
ringsforslagene er fordelt som følger: Aalborg Kommune: 24, Vesthimmerlands Kommune: 3, 
Brønderslev Lystfiskerforening: 35, Hobro Sportsfiskerforening: 1, Viborg Sportsfiskerfor-
ening: 7, Ålestrup Lystfiskerforening og Lodsejerlauget Simested Å: 10 samt Hasseris Å’s 
venner:1. 
 
Høringssvarene vedrører vandløbsstrækninger i følgende vandsystemer: 

• Ryå 
• Skals Å 
• Simested Å 
• øvrige vandløb med udløb i Limfjorden 

 
Aalborg Kommune foreslår vandløbsrestaurering i en række vandløb / vandløbsstrækninger: 
Stae Bæk, Mødholt Bæk, Bløden, Hostrup-Vang Grøft, Svanekærsgrøften, Lindholm Å, Gå-
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ser Å, Hedebæk, Skovå, Akær Bæk, Vår Å, Barmer Bæk, Halkær Å, Munkebæk, Hasseris Å, 
Kærsmølle Å, Svenstrup Grøft, Risbro Bæk og Mou Bæk. 
 
Vesthimmerlands Kommune foreslår restaurering på dele af Bystrup-Gjørup Bæk, Skelbæk 
og Ranum Bæk. 
 
Viborg Sportsfiskerforening foreslår udlægning af gydegrus på vandløbsstrækninger i Skals 
Å, Jordbro Å og Fiskbæk Å vandsystemer for at forbedre de fysiske forhold. 
 
Brønderslev Lystfiskeriforening har fremsendt en detaljeret gennemgang af vandløb i Ryå - 
vandsystem og foreslår for angivne strækninger en række forbedringer, herunder restaure-
ringstiltag i form af udlægning af gydegrus og/eller sten som skjul, udplantning af gode vand-
planter eller elletræer, anlæg og drift af sandfang. 
 
Hobro Sportsfiskerforening foreslår som led i sine bestræbelser på at optimere forholdene for 
den rødlistede søørred, som foreningen vurderer at være i tilbagegang i Glenstrup Sø, at der 
udlægges gydegrus og skjulesten i Østerkær Bæk 
 
Ålestrup Lystfiskerforening og Lodsejerlauget Simested Å fremlægger konkrete forslag til 
forbedring af natur- og miljøkvaliteten i Simested Å og tilløbene Skinderup Bæk, Skørbæk, 
Skærdal Bæk, Boldrup Bæk, Hannerup Bæk, Hvam Bæk, Rørbæk og Torsdal Bæk.  
 
Foreningen Hasseris Ås Venner foreslår restaurering af Hasseris Å fra Tostrup til udløb efter 
en langsigtet, etapeopdelt plan med formålet at genoprettet åens oprindelige forløb og naturtil-
stand.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I forhold til høringssvaret fra Aalborg Kommune bemærker Naturstyrelsen, at strækninger af 
Vår Å, Barmer Bæk, del af Hasseris Å, Svenstrup Grøft, Risbro Bæk, Mou Bæk og Stae Bæk 
i planen er angivet med målopfyldelse i forhold til faunaklassen, hvorfor virkemidlet restaure-
ring ikke er anvendt. Det samme gælder en strækning af Mødholt Bæk, hvor der forventes 
målopfyldelse efter afskæring af spildevand. 
  
En strækning af Hostrup-Vang Grøft er undtaget indsats i første planperiode, da der ikke fore-
ligger nyere oplysninger om tilstanden. Det vides derfor ikke, om miljøtilstanden er tilfreds-
stillende i forhold til målsætningen. 
 
En række strækninger i Stae Bæk, Bløden, Lindholm Å, og Munkebæk er udpeget til rensning 
af spildevand i det åbne land, hvilket i henhold til den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale 
almindeligvis gennemføres før iværksættelse af eventuelle andre virkemidler.  
 
På en række vandløbsstrækninger uden målopfyldelse gennemføres ikke restaurering i denne 
planperiode som følge af justering af indsatsen i forbindelse med høringsprocessen, således at 
der kun anvendes et virkemiddel på en given strækning, og restaurering anvendes primært i 
vandløb med tidligere A- og B1-målsætning. Dette gælder del af Kærsmølle Å ved Dall, dele 
af Halkær Å, dele af Hasseris Å og Munkebæk, nedre del af Svanekærsgrøften, dele af Gåser 
Å og Hedebæk samt dele af Skovå. Visse af disse vandløbsstrækninger har tidligere været 
påført virkemidlet restaurering. Øvre del af Risbro Bæk er udgået af planen. 
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For den nedre del af Guldbækken viser Naturstyrelsens seneste undersøgelser omkring regn-
vandsbetingede udledninger, at der ikke er målopfyldelse. Tilstanden bærer dog ikke væsent-
ligt præg af organisk belastning, og det vurderes, at den fundne faunaklasse skyldes de dårlige 
fysiske forhold. Planen foreskriver derfor ændret vedligeholdelse på strækningen. 
 
I forhold til Vesthimmerlands Kommunes forslag bemærker Naturstyrelsen, at planen fore-
skriver restaurering på øvre del af Gjørup Bæk, medens Bystrup Bæk er angivet med dels 
målopfyldelse eller ukendt tilstand, dels er udpeget til rensning af spildevand i det åbne land, 
hvorfor planen ikke fordrer indsats overfor fysiske forhold.  
 
Skelbækkens øvre løb (Guldager Bæk) genfindes på gamle kort og har en vandføring, der 
kendetegner det som naturligt vandløb. Der er fundet målopfyldelse trods de forringede fysi-
ske forhold, hvorfor planen ikke foreskriver restaureringsindsats. 
 
I vandplanen er Ranum Bæk opstrøms Vilsted Sø angivet med målopfyldelse, hvorfor vand-
planen ikke fordrer indsats overfor fysiske forhold. 
 
I forhold til Viborg Sportsfiskerforenings forslag om restaurering kan Naturstyrelsen oplyse, 
at strækninger i Gårsdal Bæk og Keldbæk samt strækninger i Højgård Bæk, Støttrup Bæk og 
Skravad Møllebæk er påført virkemidlet restaurering, mens andre strækninger af disse vand-
løb samt Trudskov Bæk og Lund Bæk ud fra bedømmelser af smådyrsfaunaen opfylder mål-
sætningen, hvorfor der ikke skal ske indsats til forbedring af de fysiske forhold. 
  
I Jegstrup Bæk er der ikke målopfyldelse, og på en strækning angiver vandplanen behov for 
fysiske forbedringer i form af restaurering. Jegstrup Bæks øvre del er okkerpåvirket, og ind-
sats sker i form af ændret vedligeholdelse. I Jordbro Å – systemet er der målopfyldelse om-
kring Daugbjerg og i Kvosted Bæk på strækningen nedstrøms Gammelstrupvej, hvorfor der 
ikke skal ske en indsats til forbedring af de fysiske forhold. På strækningen opstrøms 
Kvostedlund er der ikke målopfyldelse, og her angiver vandplanen behov for fysiske forbed-
ringer.   
  
Til Brønderslev Lystfiskeriforenings høringssvar skal Naturstyrelsen bemærke, at der er regi-
streret målopfyldelse bedømt ud fra faunaklassen på de fleste af de angivne strækninger. På 
disse strækninger igangsættes derfor ikke en indsats til yderligere forbedringer af de fysiske 
forhold. Det drejer sig om Hellum Bæk, Skovsgård Bæk, Greversvad Bæk, Røgelhede Bæk, 
Hallund Å, Klokkerholm Møllebæk, Vadbæks nedre del, dele af Bjørnbæk, øvre del af Klaus-
holm Å, Ryå på strækningen mellem Klausholm Å og Sdr. Saltum, øvre del af Lygtebæk, 
midterste del af Stade-Mellerup Bæk, tilløb ved Klæstrupholm og Bakholm, dele af Stubdrup 
Bæk, øvre del af Nørreå, tilløb fra Ulvholm og Thorup Grøft. 
 
I en række vandløb, der er udpeget til rensning af spildevand i det åbne land gennemføres ikke 
restaurering i denne planperiode, men effekt af anden indsats afventes. Det drejer sig om Øvre 
del af Vadbæk, Hvilshøj Bæk, nedre del af Lygtebæk, del af Stubdrup Bæk og nedre del af 
Nørreå, Tiende Bæk og nedre del af Mergelsbæk. 
 
Sønderbæk har ikke målopfyldelse, men de fysiske forhold tilsiger ikke forbedring gennem 
restaureringsindgreb, men gennem ændret vedligeholdelse. 
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Der gennemføres ikke restaurering i denne planperiode i nedre del af Klausholm Å og på en 
strækning af Bjørnbæk som følge af justering af indsatsen i forbindelse med høringsproces-
sen, således at der kun anvendes et virkemiddel på en given strækning, og hvor restaurering 
primært anvendes i vandløb med tidligere A- og B1-målsætning.  
 
På en delstrækning af Klausholm Å samt i et tilløb til Klausholm Å foreskriver planen forbed-
ring af de fysiske forhold gennem restaurering. 
 
I nogle tilløb til Stubdrup Bæk er tilstanden ukendt, hvorfor der ikke fastsættes indsats i denne 
planperiode. 
 
Et tilløb til Hallund Å er ikke målsat i planen. Det ligger derfor uden for planens rammer at 
foreskrive forbedringer her. 
 
Naturstyrelsen bemærker, at der i denne planperiode alene iværksættes forbedringstiltag på 
strækninger, hvor sammensætningen af vandløbets smådyr (faunaklassen) viser, at der ikke er 
målopfyldelse. Dog indgår genskabelse af kontinuitet i vandløbene som element i opnåelse af 
god økologisk kvalitet. Fisk indgår ikke som selvstændigt kvalitetselement i denne plan. Det 
ligger således udenfor planens rammer at foretage forbedringer, hvor der er målopfyldelse af 
faunaklassen.  
 
I Skinderup Bæk er der ikke målopfyldelse. I denne planperiode er virkemidlet "stor restaure-
ring", dvs. større genslyngning af vandløb, ikke anvendt. Udover indsats ved spærringer fore-
skriver vandplanen indsats mod forringede fysiske forhold i form af restaurering og ændret 
vedligeholdelse. I Skørbæk og Skærdal Bæk, hvor der hovedsagelig er målopfyldelse i vand-
løbene med hensyn til faunaklasse, er der ikke i vandplanen lagt op til restaureringstiltag ud-
over indsats ved spærringer. I Simested Å er der målopfyldelse på en strækning opstrøms 
Abildvad bro, hvorfor der ikke i vandplanen er lagt op til restaureringstiltag. Nedstrøms 
Abildvadbro, hvor der ikke er målopfyldelse gennemføres restaureringsindsats. I Hannerup 
Bæk giver planen ikke mulighed for anvendelse af virkemidlet restaurering. I Torsdal Bæk 
foreskrives forbedring af de fysiske forhold på en strækning ved Nørager. I Rørbæk og 
Boldrup Bæk er der konstateret målopfyldelse, hvorfor planen ikke foreskriver indsats. 
 
Til Foreningen Hasseris Ås Venner, som foreslår en større restaurering af Hasseris Å, bemær-
ker Naturstyrelsen, at virkemidlet "stor restaurering" dvs. større genslyngning af vandløb, 
ikke er anvendt i denne planperiode. Planen foreskriver restaurering i form af udlægning af 
grus/sten eller indsnævring, bearbejdning af bund og bredder etc. på strækninger, hvor de fy-
siske forhold vurderes at være så dårlige, at dette udgør en væsentlig (medvirkende) årsag til 
manglende målopfyldelse. På strækningen fra Frejlev til udløb gennemføres dog ikke restau-
rering i denne planperiode som følge af beslutning om primært at anvende dette virkemiddel i 
vandløb med tidligere A- og B1-målsætning. 
 
Øvrige generelle indsigelser vedr. konsekvenser ved vandløbsrestaurering 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet til Limfjorden er indsendt 119 indsigelser mod vandløbsrestaurering på forskellige 
vandløbsstrækninger. Lodsejerne udtrykker generelt bekymring for, at vandløbsrestaurering 
vil medføre væsentlige forringelser af vandføringsevnen i vandløbene (eks. hævet bund ved 
udlægning af gydegrus og sten) med oversvømmelse af de tilstødende arealer til følge. Dette 
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kan medføre forringet dyrkningssikkerhed og øget vedligeholdelse af dræn. Der ønskes gen-
nemført konsekvensvurderinger for de påtænkte indsatser. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til det generelle høringsnotat, kapitel ”2.6.7. Vandløbsrestaurering, herunder 
påvirkning af dræn”. 
 
2.5.2 Ændret vandløbsvedligeholdelse 
 
Rørlagt vandløb kræver ikke ændret vedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
En lodsejer har gjort indsigelse mod indsats i form af ændret vedligeholdelse af Øksenvad 
Bæk med den begrundelse, at det er irrelevant, hvor vandløbet er rørlagt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Rørlægningen var ikke registreret i udkast til vandplanen. Kortmaterialet opdateres med de 
manglende rørlægninger. De rørlagte dele af vandløbet er nu udpeget som stærkt modificerede 
og skal ikke genåbnes i denne vandplan. Indsats i form af ændret vedligeholdelse bortfalder 
her. 
 
Forringede dyrkningsmuligheder og forringede muligheder for arealudnyttelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er gjort indsigelser mod indsats i form af ændret vedligeholdelse af vandløb med den be-
grundelse, at det medfører forringede afvandingsforhold og dermed forringede dyrkningsmu-
ligheder og muligheder for arealudnyttelse i oplandet. 
 
Høringssvarene er indsendt af Vesthimmerlands og Aalborg Kommune, Nørrekær Enge Dige-
laug, Lodsejerlauget i Løvel Enge, Å-lauget Barslev Bæk, Bredkjær Bæk, Kallerup Kær, 
Vandløbslauget for Landbækken, Hunstrup private Pumpelag, Hillerslev Enges Pumpelag, Ny 
Vraa Bioenergy I/S, Tandrup I/S, Alstrup I/S, Henrik og Villy Rasmussen I/S, Nordjysk Lyst-
fiskeriforening, Aarestrup Præstegaard og menighedsråd samt 54 lodsejere. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Hvidbjerg Å-systemet: 12 
• Karup Å-systemet: 1 
• Lindenborg Å-systemet: 1 
• Ryå-systemet: 12 
• Simested Å-systemet: 1 
• Skals Å-systemet: 5 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 35 
• Ikke stedspecifik: 1 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsats i form af ændret vedligeholdelse i denne vandplan skal ske på de vandløbsstræknin-
ger, som ikke opfylder målsætningen, og hvor Naturstyrelsen har vurderet, at de fysiske for-
hold er en væsentlig årsag til manglende målopfyldelse, som kan imødegås med dette virke-
middel. Ændret vedligeholdelse er ikke det samme som ophør med skæring af vandløbsplan-
ter, men en ændret vedligeholdelse som forbedrer de fysiske forhold for vandløbsfaunaen. Der 
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er i den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale afsat midler til kompensation for driftstab på 
arealer, der måtte blive påvirket af ændret vedligeholdelse. Den enkelte lodsejer er sikret 
kompensation for det individuelle nettotab pr. ha., der skyldes ændret vedligeholdelse som 
følge af vandplanerne. Supplerende oplysninger kan findes i det generelle høringsnotat kapitel 
3.4.2 og 2.6.6. 
 
For en række af de omhandlede vandløbsstrækninger gælder, som følge af beslutning i for-
bindelse med høringsprocessen om justering af indsatsen, at planen ikke foreskriver ændret 
vedligeholdelse i denne planperiode, da der kun anvendes ét virkemiddel på en given stræk-
ning.  
 
På strækninger, hvor der er identificeret påvirkning med spildevand fra bebyggelse i det åbne 
land, gælder det som led i den tidligere regerings Grøn vækst-aftale, at en evt. indsats for at 
forbedre de fysiske forhold generelt skal afvente spildevandsindsatsen. Opdatering af data-
grundlaget kan have vist målopfyldelse, og dermed ikke længere behov for indsats i planen. 
 
En række af de omtalte vandløb med tidligere lav målsætning er udgået af vandplanen som 
følge af en ensartet justering af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanen 
 
Forøget tab af næringsstoffer 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er gjort indsigelser mod indsats i form af ændret vedligeholdelse af vandløb med den be-
grundelse, at det som følge af vandlidende eller oversvømmede arealer medfører risiko for 
øget tab af næringsstoffer til vandmiljøet og dermed vil modvirke målopfyldelse og den fore-
slåede indsats i vandplanen. 
 
Høringssvar er indsendt af Hunstrup private Pumpelag og Hillerslev Enges Pumpelag, 2 er-
hvervsvirksomheder (Alstrup I/S, Henrik og Villy Rasmussen I/S) samt 19 lodsejere. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Lindenborg Å-systemet: 1 
• Ryå-systemet: 9 
• Skals Å-systemet: 1 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 12 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ændret vedligeholdelse er ikke nødvendigvis det samme som ophør med skæring af vand-
løbsplanter, men en vedligeholdelse som forbedrer de fysiske forhold for vandløbsfaunaen. 
 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at ændret vedligeholdelse ikke vil øge tabet af kvælstof til 
vandløb. Et øget tab af kvælstof til vandløb afhænger af flere forhold – dels om arealerne dyr-
kes som hidtil – dels at den naturlige kvælstoffjernelse (denitrifikation) ikke øges. 
 
For hver enkelt udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en indsats, skal der 
udarbejdes konkrete konsekvensvurderinger og konsekvenskort, dvs. vurderinger og kort, der 
detaljeret beskriver, hvilke arealer der forventes at blive påvirket af den ændrede vedligehol-
delse og i hvilken udstrækning. I disse vurderinger vil også indgå konsekvenser i forhold til 
omfanget af vådere arealer som følge af evt. forhøjet vandstand i dræn mv. På baggrund af 

 26



Lokalt høringsnotat for 
vandplanforslag 1.2 Limfjorden 

 

konsekvenskortene vil den enkelte jordbruger kunne se, hvilke arealer der forventes at blive 
påvirket af indsatsen og dermed kan opnå kompensation – forudsat at den givne indsats gen-
nemføres. 
 
Det er derfor Naturstyrelsens vurdering, at berørte arealer vil blive drevet som de ændrede 
forhold tillader og ikke som hidtil. Desuden vil et evt. højere indhold af vand i jorden øge den 
zone omkring vandløb, hvor den naturlige kvælstoffjernelse kan finde sted, inden udvasket 
kvælstof når ud til vandløbet. 
 
Endelig vil den ændrede vedligeholdelse i nogle tilfælde ikke føre til forringede afvandings-
forhold af betydning, fordi vandløbet har et tilstrækkeligt stort fald og/eller er dybt nedskåret i 
terrænet. 
 
Organisk og hydraulisk belastning er hovedårsagen til manglende målopfyldelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Rebild Kommune har indsendt høringssvar mod indsats i form af ændret vedligeholdelse af 
Vaseholmgrøften og den øvre del af Otterup Mosegrøft med den begrundelse, at organisk 
belastning og for sidstnævnte også hydraulisk belastning er hovedårsagen til manglende må-
lopfyldelse - der ikke afhjælpes med ændret vedligeholdelse. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Efter høringsfasen er Vaseholmgrøften taget ud af planen. 
 
I Otterup Mosegrøft er de fysiske forhold ikke acceptable, og planen angiver indsats i form af 
restaurering. Eventuelle ulovlige forhold som forhindrer målopfyldelse skal håndhæves i hen-
hold til Miljøbeskyttelsesloven. 
 
Vandløbsplanterne er skygget bort 
Sammenfatning af høringssvar 
Rebild Kommune har indsendt høringssvar mod indsats i form af ændret vedligeholdelse af 
Torsdal Bæk opstrøms Nørager Renseanlæg, Fuglebækken og Kjeldals Bæk med den begrun-
delse, at vandløbsplanterne overvejende er skygget bort, og for førstnævnte desuden med den 
begrundelse, at vandløbet allerede har gode fysiske forhold. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har registreret, at der ikke er målopfyldelse, og at de fysiske forhold ikke er 
acceptable. Indsats i form af restaurering gennemføres her. 
 
Negativ effekt på beskyttede naturtyper 
Sammenfatning af høringssvar 
Vesthimmerlands Kommune har indsendt høringssvar om indsats i form af ændret vedlige-
holdelse af vandløb som en generel bemærkning med den begrundelse, at det kan have en 
negativ effekt på beskyttede naturtyper som f.eks. rigkær som følge af oversvømmelse. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vurderer, at man for at leve op til vandrammedirektivets forpligtelser om at 
opnå god økologisk tilstand i vores vandområder, mange steder er nødt til at forbedre de fysi-
ske forhold i vandløbene. En omkostningseffektiv måde at opnå denne forbedring på er ved at 
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ændre på vandløbsvedligeholdelsen, så vandløbets naturlige dynamik og materialetransport 
udnyttes til at skabe varierede fysiske forhold. Kommunerne bør ved gennemførelsen af en 
ændret vedligeholdelse, i det omfang det rent praktisk er muligt, tage hensyn til andre interes-
ser. 

 
For hver enkelt udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en indsats om ændret 
vandløbsvedligeholdelse, skal der udarbejdes beskrivelse af ændringer og konkrete konse-
kvensvurderinger og konsekvenskort, dvs. vurderinger og kort, der konkret beskriver hvilke 
arealer, der forventes at blive påvirket af indsatsen og i hvilken udstrækning.  

 
Det er op til kommunerne at afveje de forskellige natur- og miljøhensyn og inddrage disse i 
såvel den konkrete beskrivelse af ændringerne af vedligeholdelsen og de tilhørende konse-
kvensvurderinger på de vandløbsnære arealer. Kommunerne skal således f.eks. overveje, om 
det er nødvendigt, at der gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med 
påvirkning af de vandløbsnære arealer langs vandløb, der kan svømme over sine bredder i 
forlængelse af en vandløbsindsats i relation til vandrammedirektivet. 
 
Ændret vedligeholdelse bør ikke være fastlagt i vandplanen 
Sammenfatning af høringssvar 
Vesthimmerlands Kommune gør indsigelse mod indsats i form af ændret vedligeholdelse af 
vandløb, som noget der er fastlagt for de enkelte vandløbsstrækninger i vandplanen. Det bør i 
stedet være en vurdering, kommunen foretager. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Med henblik på at opfylde miljømålet er ændret vedligeholdelse et af de virkemidler, der kan 
benyttes på vandløbstrækninger, hvor Naturstyrelsen har registreret, at der ikke er målopfyl-
delse, og de fysiske forhold ikke er acceptable. Opmærksomheden henledes på at ændret ved-
ligeholdelse ikke nødvendigvis er det samme som ophør med skæring af vandløbsplanter, 
men en ændret vedligeholdelse som forbedrer de fysiske forhold for vandløbsfaunaen. Sup-
plerende oplysninger kan findes i det generelle høringsnotat kapitel 3.4.2 og 2.6.6. 
 
Tilgroning i tagrør 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune har i høringssvar gjort indsigelse mod indsats i form af ændret vedlige-
holdelse af Afløb fra Nipgård Sø fra hovedvej A13 og 500 m nedstrøms med den begrundelse, 
at vandløbet ikke skal gro til i tagrør, og vand stuves op på A13. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ændret vedligeholdelse er ikke nødvendigvis det samme som ophør med skæring af vand-
løbsplanter, men en ændret vedligeholdelse som forbedrer de fysiske forhold for vandløbsfau-
naen. Naturstyrelsen har registreret, at der ikke er målopfyldelse, og at de fysiske forhold ikke 
er acceptable og angiver fortsat indsats i form af ændret vedligeholdelse. 
 
Ændret vedligeholdelse ikke begrundet i okkerbelastning af vandløbet  
Sammenfatning af høringssvar 
Der er indsendt høringssvar fra 4 lodsejere mod den krævede indsats i form af ændret vedli-
geholdelse af vandløb med den begrundelse, at der ikke er konstateret okkerudledning fra 
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lodsejerens arealer, og at Naturstyrelsen har begrundet den ændrede vandløbsvedligeholdelse i 
ønsket om at begrænse okkerudledning. 
  
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Lindenborg Å-systemet: 1 
• Ryå-systemet: 1 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 2 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I Lindenborg Å fra Volsted til Flamsted og Skibsted Å nedstrøms Skibsted samt Ryå ned-
strøms Albæk er indsatsen ikke begrundet i belastning med okker. Der peges på indsats i form 
af ændret vedligeholdelse pga. manglende målopfyldelse og forringede fysiske forhold. 
En strækning af Ryå opstrøms Albæk har målopfyldelse, og der er ikke peget på en indsats 
her. 
 
I Møjbæk er indsatsen ikke begrundet i belastning med okker. Naturstyrelsen har registreret, 
at der ikke er målopfyldelse, og at de fysiske forhold ikke er acceptable. Indsats i form af re-
staurering skal gennemføres i Møjbæk. 
 
Grøft Håsum er efter høringsperioden taget ud af planen som led i prioritering af indsatsen. 
 
Ændret vedligeholdelse vil ikke gavne naturindholdet i vandløbet 
Sammenfatning af høringssvar 
Alstrup I/S og 1 lodsejer har i deres høringssvar gjort indsigelser mod indsats i form af ændret 
vedligeholdelse af øvre del af Thorup-Skallerup Bæk samt Lindholm Å og Nielsmindegrøften 
med den begrundelse, at det ikke vil gavne naturindholdet i vandløbet.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsatsen i Lindholm Å ved Bjørumgård og Nielsmindegrøften består i rensning af spildevand 
fra spredt bebyggelse i oplandet. På strækningen er der derfor ingen indsats i form af ændret 
vedligeholdelse i denne vandplan.  
 
I Thorup-Skallerup Bæk har Naturstyrelsen registreret, at der ikke er målopfyldelse, og at de 
fysiske forhold ikke er acceptable. Naturstyrelsen vurderer, at vandløbet er naturligt, og at 
indsatsen vil forbedre de fysiske forhold for vandløbsfaunaen og angiver fortsat indsats i form 
af ændret vedligeholdelse. 
 
Resulterende omkostning ved ændret vedligeholdelse er lavt sat 
Sammenfatning af høringssvar 
1 lodsejer har gjort indsigelse mod indsats i form af ændret vedligeholdelse af Lund Bæk med 
den begrundelse, at det ikke fremgår af vandplanen, om der er tale om ophørt eller reduceret 
vedligeholdelse, og at den beregnede resulterende omkostning på 7.123 kr. pr. km synes me-
get lavt sat. Desuden anføres det, at det ikke fremgår af planen, hvilke jorde der beregnings-
mæssigt vil blive påvirket, samt hvordan indsatsen vil påvirke Lund Bæk. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ændret vedligeholdelse er ikke det samme som ophør med skæring af vandløbsplanter, men 
en ændret vedligeholdelse som forbedrer de fysiske forhold for vandløbsfaunaen. Der er i den 
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tidligere regerings Grøn Vækst-aftale afsat midler til kompensation for driftstab på arealer, 
der måtte blive påvirket af ændret vedligeholdelse. Den enkelte lodsejer er sikret kompensati-
on for det individuelle nettotab pr. ha., der skyldes ændret vedligeholdelse som følge af vand-
planerne. Før ændringen af vandløbsvedligeholdelsen kan gennemføres, skal de økonomiske 
forhold være afklarede. Supplerende oplysninger kan findes det generelle høringsnotat kapitel 
3.4.2 og 2.6.6. 
 
Mere miljøvenlig vedligeholdelse og mere efterladt vegetation ved årets sidste skæring 
Sammenfatning af høringssvar 
Viborg Sportsfiskerforening ønsker mere miljøvenlig vedligeholdelse, og at mere vegetation 
efterlades ved årets sidste skæring af hensyn til fiskebestanden i Fiskbæk Å, Kvosted Bæk, 
Simested Å nedstrøms Borup Bro, Skals Å, Skravad Møllebæk, Skravad Bæk, Lund Bæk. 
Bortset fra Simested Å anføres desuden, at regulativet ønskes overholdt i disse vandløb. 
 
Ålestrup Lystfiskerforening og Lodsejerlauget Simested Å ønsker mere miljøvenlig vedlige-
holdelse, og at mere vegetation efterlades ved årets sidste skæring af hensyn til fiskebestanden 
i Simested Å opstrøms Simested by. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsats i form af ændret vedligeholdelse i denne vandplan skal kun ske på de vandløbsstræk-
ninger, som ikke opfylder målsætningen, og hvor Naturstyrelsen har vurderet, at de fysiske 
forhold er en væsentlig årsag til manglende målopfyldelse, som kan imødegås med dette vir-
kemiddel. Smådyrsfaunaens tilstand, men ikke fiskebestanden, har indgået i bedømmelsen af 
målopfyldelse i denne vandplan. Eventuelle overtrædelser af vandløbenes regulativ varetages 
af de respektive kommuner, som er myndighed på området. 
 
I Fiskbæk Å nedstrøms Vesbæk Bro og til udløbet består indsatsen i ændret vedligeholdelse. 
Opstrøms Vesbæk Bro er de fysiske forhold i Fiskbæk Å bedømt til at være acceptable, og her 
er ingen indsats i form af ændret vedligeholdelse. 
 
I Kvosted Bæk opstrøms Hedegård ved Kvosted Lund består en del af indsatsen i ændret ved-
ligeholdelse. Nedstrøms herfor er de fysiske forhold bedømt til at være acceptable, og her er 
ingen indsats i form af ændret vedligeholdelse. 
 
Simested Å nedstrøms Borup Bro er for langt den overvejende del bedømt til at have målop-
fyldelse. Omkring Borup Bro er der registreret en kort strækning med manglende målopfyl-
delse, hvor indsatsen er ændret vedligeholdelse. 
 
I Skals Å-systemet er der efter opdatering af datagrundlaget angivet behov for forbedring af 
de fysiske forhold i Skravad Møllebæk opstrøms Skravad Mølle (kapitel 2.5.1 om restaurering 
i nærværende notat). Øvrige dele af Skravad Bæk, Lund Bæk og Skals Å er bedømt til at have 
målopfyldelse, og det ligger uden for den økonomiske ramme at gennemføre en indsats her i 
denne vandplan. 
 
Simested Å opstrøms Simested by er for en stor del bedømt til at have målopfyldelse. På 
strækninger omkring Stenild og Rørbæk er der registreret manglende målopfyldelse, hvor 
indsatsen er restaurering eller ændret vedligeholdelse. 
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Gradvist ophør med grødeskæring 
Sammenfatning af høringssvar 
Ålestrup Lystfiskerforening og Lodsejerlauget Simested Å ønsker at ophør med grødeskæring 
i Simested Å's tilløb skal foregå gradvist for at undgå tilgroning, aflejringer og vandløb der 
minder om en sump. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ændret vedligeholdelse er ikke det samme som ophør med skæring af vandløbsplanter, men 
en ændret vedligeholdelse som forbedrer de fysiske forhold for vandløbsfaunaen. Naturstyrel-
sen har registreret, at der ikke er målopfyldelse, og at de fysiske forhold ikke er acceptable og 
angiver indsats i form af ændret vedligeholdelse eller restaurering i strækninger af Simested Å 
og flere af åens tilløb. Andre af Simested Å’s tilløb er bedømt til at have målopfyldelse, og 
her er der ingen indsats i form af ændret vedligeholdelse. 
 
Ændret vedligeholdelse bør udgå som mulig indsats 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordjysk Lystfiskeriforening anfører som en generel bemærkning, at manglende grødeskæ-
ring og kantskæring er til gene for brugere af de ferske vande på en sådan måde, at den nytte-
mæssige og rekreative værdi af vandløbene og tilstødende arealer reduceres, ikke mindst pga. 
oversvømmelser. Der skal derfor ikke være mulighed for begrænsning eller ophør af grøde-
/kantskæringen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen vurderer, at man for at leve op til Vandrammedirektivets forpligtelser om at 
opnå god økologisk tilstand i vores vandområder, mange steder er nødt til at forbedre de fysi-
ske forhold i vandløbene. En omkostningseffektiv måde at opnå denne forbedring på er ved at 
ændre på vandløbsvedligeholdelsen, så vandløbets naturlige dynamik og materialetransport 
udnyttes til at skabe varierede fysiske forhold. Kommunerne bør ved gennemførelsen af en 
ændret vedligeholdelse, i det omfang det rent praktisk er muligt, tage hensyn til andre interes-
ser. Der henvises i øvrigt til kapitel 3.4.2 Ændret vandløbsvedligeholdelse i det generelle hø-
ringsnotat. 
 
Ingen vandløbsvedligeholdelse i mange år 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune påpeger at Barslund Bæk på den strækning, hvor der er doseret ændret 
vedligeholdelse, ikke har været foretaget vandløbsvedligeholdelse i mange år. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er vurderet, at årsagen til manglende målopfyldelse på strækningen skyldes en okkerpå-
virkning, og der er på denne strækning og strækningerne opstrøms anvendt virkemidlet ænd-
ret vandløbsvedligeholdelse. Såfremt dette virkemiddel viser sig ikke at være tilstrækkeligt til 
at nå miljømålet, skal det vurderes hvilke yderligere tiltag, der er nødvendig i næste planperi-
ode. 
 
Ændret vandløbsvedligeholdelse opstrøms okkerrensningsanlæg 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune ønsker indsatsen i Fladerne Bæk og Gindeskov Bæk fjernet, da vandløbet 
ligger opstrøms et okkerrensningsanlæg. De øverste dele af vandløbene er taget ud af planen. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Datagrundlaget er opdateret således, at indsatsen er udskudt på strækningerne opstrøms ok-
kerrensningsanlæg. De øverste dele af vandløbene er taget ud af planen. 
 
Grødeskæring af invasive arter 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune ønsker mulighed for at grødeskære voldsomt voksende arter som f.eks. 
Brøndkarse. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er kommunens opgave i forbindelse med de kommunale handleplaner at tilrettelægge, 
hvordan ændret vedligeholdelse i vandløbene skal udføres, således at miljømålet kan opnås. 
Kommunen kan derfor godt i sin vedligeholdelsespraksis indarbejde en bekæmpelse af de 
pågældende arter, så længe der samtidig sikres en forbedring af de fysiske forhold i vandløbet.  
Naturstyrelsen skal i den forbindelse også henvise til at vandplanerne indeholder konkrete 
retningslinjer for blandt andet ændret vedligeholdelse. Disse hindrer ikke en strømrendeskæ-
ring. 
 
Den økonomiske ramme i forbindelse med ændret vedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Skive Kommune påpeger, at de har svært ved at forholde sig til opgaven med at reducere ved-
ligeholdelsen, før den økonomiske ramme er på plads. Ligeledes nævnes problemerne med at 
vurdere implementeringen af dette virkemiddel, uden at den tidligere regerings Grøn Vækst 
lovforslag er videreført i Vandløbsloven. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
For hver enkelt udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en indsats om ændret 
vandløbsvedligeholdelse, skal der udarbejdes konkrete konsekvensvurderinger og konse-
kvenskort, dvs. vurderinger og kort, der detaljeret beskriver, hvilke arealer der forventes at 
blive påvirket af den ændrede vedligeholdelse og i hvilken udstrækning. I disse vurderinger 
vil også indgå konsekvenser i forhold til omfanget af vådere arealer som følge af evt. forhøjet 
vandstand i dræn mv. 
 
På baggrund af konsekvenskortene vil den enkelte lodsejer kunne se, hvilke arealer der for-
ventes at blive påvirket af indsatsen og dermed kan opnå kompensation – forudsat at den giv-
ne indsats gennemføres. Der henvises til yderligere behandling af emnet i det generelle hø-
ringsnotat, s. 336. Samleloven om den tidligere regerings Grøn Vækst giver mulighed for, at 
vandløbsmyndigheden kan foretage ændret vandløbsvedligeholdelse i private vandløb (jf. det 
generelle høringsnotat, s. 344). 
 
Indsats i form af fjernelse af pilekrat samt skånsom vedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Struer Kommune mener at en fjernelse af pilekrat langs en del af Bæk vest for Øster Ølby 
(Nr. Kokholm Bæk) vil sikre en forbedring af de fysiske forhold. Ligeledes er det kommunens 
opfattelse, at en genåbning af de rørlagte strækninger samt en fortsat skånsom vedligeholdelse 
af Hummelmose Å, Hjerm Bæk og Kjærgård Bæk vil sikre en fremtidig målopfyldelse i disse 
vandløb. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er enig med kommunen i, at der i hovedparten af Hummelmose Å, Hjerm Bæk 
og Kjærgård Bæk forefindes gode fysiske forhold, og planen foreskriver ikke fysisk indsats 
her. Dog er dele af dette vandløbssystem fortsat belastet med organisk materiale fra regnbe-
tingede udløb og spildevand fra ejendomme i det åbne land. Der vil derfor fortsat være behov 
for en reduktion af den organiske belastning, hvis disse vandløb skal kunne nå en opfyldelse 
af miljømålene. 
 
Øvrige generelle indsigelser vedr. konsekvenser ved ændring af vandløbsvedli-
geholdelse  
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet til Limfjorden er indsendt 158 indsigelser mod ændring af vandløbsvedligeholdel-
sen på forskellige vandløbsstrækninger. Lodsejerne udtrykker generelt bekymring for, hvor-
vidt ændring af vedligeholdelsen vil medføre væsentlige forringelser af vandføringsevnen i 
vandløbene med oversvømmelse af de tilstødende arealer til følge. Dette kan medføre forrin-
get dyrkningssikkerhed og øget vedligeholdelse af dræn. Der ønskes gennemført konsekvens-
vurderinger for de påtænkte indsatser.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til det generelle høringsnotat kapitel 2.6.6. Ændret vandløbsvedligeholdelse, 
herunder påvirkninger af dræn.  
 
2.5.3 Fjernelse af spærringer 
 
Fjernelse af spærringer - økonomi  
Sammenfatning af høringssvar 
Mariagerfjord, Morsø og Hjørring kommune finder, at de afsatte enhedspriser for virkemidlet 
fjernelse af spærringer er for lave, da de kun tager højde for udgifter i projektfasen, og at der 
ikke er taget højde for erstatninger o.l.  Hjørring Kommune finder, at det eksempelvis vil være 
nødvendigt at inddrage landbrugsjord ved fjernelse af spærringer, men uden at der er erstat-
ningsmulighed hertil. 
 
Skive Kommune påpeger, at indsats til fjernelse en spærring bør sløjfes som følge af place-
ringen øverst i et sommerudtørrende vandløb. På samme måde mener Skive Kommune ikke, 
at udgiften står i rimelig forhold til det miljømæssige udbytte i forbindelse med fjernelsen af 
en spærring i et andet vandløb.  
 
Høringssvarene omfatter spærringer i følgende områder: 

• Øvrige vandløb fra syd til Limfjorden: 2 spærringer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I forhold til Mariagerfjord, Morsø og Hjørring kommuners bemærkninger til enhedspriserne 
kan oplyses, at enhedspriserne er taget ud fra konkrete projekter udført i små, middelstore og 
store vandløb, henvises til det generelle høringsnotat kapitel 2.8.1: Sammenhæng mellem mål, 
virkemidler og økonomi. Opmærksomheden henledes tillige på at total fjernelse af opstem-
ninger ofte er billigst, samtidig med at det er den mest optimale løsning til at sikre kontinuitet.  
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I forlængelse heraf kan oplyses, at der i den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale er afsat 
midler til kompensation for driftstab på arealer, der måtte blive påvirket af ændret vedligehol-
delse, frilægning af rørlagte vandløb, vandløbsrestaurering og fjernelse af spærringer. Den 
enkelte lodsejer er dermed sikret kompensation/erstatning for deres tab, der skyldes en indsats 
som følge af vandplanerne. Før indsatsen kan gennemføres, skal konsekvenserne, herunder 
kompensation/erstatninger til lodsejere være afklarede. De enkelte kommuner skal på bag-
grund af vandplanen for området foretage en konkret vurdering af hvilke af de udvalgte 
strækninger, der konkret skal omfattes af en indsats og omfanget heraf. 
 
I forhold til Skive Kommunes høringssvar vedrørende fjernelse af to spærringer, har Natursty-
relsen forholdt sig til de konkrete bemærkninger og tilrettet faktuelle oplysninger i datagrund-
laget i forhold til kommunens bemærkninger. 
 
Fjernelse af spærringer - prioritering 
Sammenfatning af høringssvar 
Mariagerfjord, Morsø, Aalborg, Hjørring, Thisted og Vesthimmerlands kommuner finder, at 
der bør foretages en prioritering ved fjernelse af spærringer, da det ikke vil være realistisk at 
fjerne alle spærringer i 1. planperiode.  
 
Flere af kommunerne finder, at spærringerne beliggende nederst i vandsystemerne bør fjernes 
først, da disse er de vigtigste.  
 
Aalborg Kommune finder tillige, at vandplanen bør angive hvilken passageeffektivitet, der 
skal opnås, og hvilken type passage der skal etableres for at sikre målopfyldelse, både ved den 
enkelte spærring og hvor der er flere efter hinanden. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De enkelte kommuner prioriterer i deres handleplaner, hvilken rækkefølge der skabes passage 
ved de udpegede spærringer. Kommunerne skal endvidere konkret vurdere, hvilke tiltag der er 
nødvendige for at opnå den ønskede miljøtilstand. Det vil sige blandt andet vurdere om spær-
ringen skal fjernes, eller hvis dette ikke er muligt, om det på anden måde er muligt at sikre 
vandløbets kontinuitet, f.eks. ved etablering af omløbsstryg.  
 
Af vandplanernes bilag 7: ”Oversigt over støtteparametre til økologiske kvalitetselementer for 
vandløb, søer og kystvande” fremgår blandt andet, hvilke kriterier der bør lægges til grund 
ved indsatser til sikring af kontinuitet i vandløb, herunder f.eks. retningslinjer for etablering af 
omløbsstryg. De anførte kriterier gælder ikke kun for laksefisk, men for alle smådyrsarter og 
fisk.  
 
Fjernelse af spærringer – modstrid i lovgivning 
Sammenfatning af høringssvar 
Vesthimmerlands Kommune henleder opmærksomheden på, at der kan være modstrid mellem 
to lovgivninger, hvor fx miljømålsloven kræver en spærring fjernet, og resultatet af fjernelsen 
er en ulovlig og uønsket (efter naturbeskyttelsesloven) ændring af naturtilstand omkring en 
møllesø. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har i vandplanerne lagt den nyeste faglige viden til grund, når der skal sikres 
kontinuitet og god økologisk tilstand i vandløbene, jf bilag 7 ”Oversigt over støtteparametre 
til økologiske kvalitetselementer for vandløb, søer og kystvande”. Udgangspunktet er fjernel-
se af opstemningerne, som ud over at sikre kontinuitet, også genskaber det oprindelige natur-
lige vandløb. I særlige situationer kan kulturhistoriske-, tekniske eller naturinteresser medføre, 
at en anden løsning må vælges for skabe kontinuitet. Det er kommunens opgave at gennemfø-
re de konkrete projekter og varetage de forskellige interesser, herunder at give de fornødne 
tilladelser. Eksempelvis vil det ofte kræve dispensation efter Naturbeskyttelsesloven at fjerne 
spærringen.  
 
Fjernelse af spærringer og WebGIS 
Sammenfatning af høringssvar 
Thisted Kommune angiver, at en spærring ved en rørledning i Stor Å nær Thisted Lufthavn på 
Miljøministeriets hjemmeside (WebGIS) opgives til at skulle fjernes, samtidig med download 
af GIS-lag angiver, at strækninger er udpeget som stærkt modificeret. Kommunen finder at 
dette bør rettes, således at rørlægningen ikke skal fjernes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Af både WebGIS og det downloadede GIS-lag fra Miljøministeriets hjemmeside fremgår, at 
den pågældende spærring, som er en rørlægning, er udpeget som stærkt modificeret, og som 
følge deraf ikke skal frilægges.  
 
Spærringer som ønskes medtaget i vandplanen 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstebro, Mariagerfjord, Randers, Rebild, Brønderslev, Vesthimmerlands, Aalborg, Viborg, 
Thisted og Silkeborg kommuner oplyser, at der er i alt 59 spærringer, som ønskes medtaget i 
vandplanen. Tilsvarende finder Danmarks Naturfredningsforening (incl. Viborg afdelingen) 
Viborg Sportsfiskerforening, Hobro Sportsfiskerforening, Aalestrup Lystfiskerforening og 
Lodsejerlauget Simested Å at henholdsvis 3, 11, 1 og 11 spærringer bør medtages. Aalestrup 
Lystfiskerforening og Lodsejerlauget Simested Å finder endvidere, at der skal være afgitring 
ved Hannerup Fiskeri. Hertil vedlægger Brønderslev Lystfiskerforening en rapport med større 
antal spærringer i Ryå. Endelig oplyser en lodsejer, at der ikke findes en spærring på en loka-
litet, men at der derimod findes en rørlægning. 
 
Høringssvarene omfatter spærringer i følgende områder: 

• Hvidbjerg Å med tilløb: 1 spærring 
• Lindenborg Å med tilløb: 13 spærringer. 
• Ryå med tilløb: 1 spærring. 
• Halkær-Sønderup Å med tilløb: 4 spærringer 
• Karup Å med tilløb: 3 spærringer 
• Lerkenfeld Å med tilløb: 1 spærring 
• Skals Å med tilløb: 10 spærringer. 
• Simested Å med tilløb:15 spærringer. 
• Stor Å med tilløb: 1 spærring 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 36 spærringer. 

 
 

 35



Lokalt høringsnotat for 
vandplanforslag 1.2 Limfjorden 

 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen kan oplyse at ud af de 59 spærringer, der er indberettet af kommunerne er 7 i 
forvejen opdateret i Vandplanen og indgår dermed i grundlaget for indsats i første planperiode 
af vandplanerne.  
 
Tilsvarende gælder for 1 spærring indberettet af Hobro Sportsfiskerforening, 2 spærringer fra 
Viborg Sportsfiskerforening, 8 spærringer fra Aalestrup Lystfiskerforening og Lodsejerlauget 
Simested Å. For en spærring i Simested Å ved Hannerup Fiskeri vurderer Naturstyrelsen, at 
der er målopfyldelse i forhold til den etablerede faunapassage, og dermed ikke skal være ind-
sats. Denne vurdering forudsætter imidlertid, at der er en forsvarlig afgitring af dambrugets 
indløb, der opfylder lovens krav herom. Naturstyrelsen skal derfor henvise til det stedlige Fi-
skeriinspektorat, som skal håndvære lovgivningen for så vidt angår afgitring af dambrug.  
 
Også alle spærringer i Brønderslev Lystfiskerforenings indsendte rapport, er i forvejen opda-
teret.  
 
Af spærringer, der ikke i forvejen er medtaget i vandplanerne, er indberettet i alt 48 spærrin-
ger fra kommunerne, 9 fra Viborg Sportsfiskerforening samt 2 fra Aalestrup Lystfiskerfor-
ening og Lodsejerlauget Simested Å Disse spærringer er opdateret og indgår dermed også i 
Vandplanen. De omfattes dog i første planperiode af en tidsfristforlængelse af indsatsen. Af 
forskellige årsager er 4 af de spærringer, der er indberettet af kommunerne, ikke medtaget i 
planerne. 
 
En enkelt spærring i Nannerup Bæk (Vium Å vandsystem) indberettet af en lodsejer er opda-
teret som rørlægning i stedet for som spærring. 
 
Spærringer som er fjernet eller ikke eksisterer 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er indkommet i alt 10 høringssvar vedrørende 31 spærringer, der er fjernet, saneret eller 
ikke eksisterer. Det drejer sig om følgende antal spærringer: Randers Kommune 7 stk., Aal-
borg Kommune 3 stk., Struer Kommune 1 stk., Herning Kommune 2 stk., Skive Kommune 4 
stk., Thisted Kommune 5 stk., Danmarks Naturfredningsforening 3 stk. Spanggården I/S 2 
stk. og en lodsejer 2 stk.. Spærringerne ønskes dermed fritaget for indsats.  
 
Høringssvarene omfatter spærringer i følgende områder: 

• Hvidbjerg Å med tilløb: 3 spærring  
• Karup Å med tilløb: 2 spærringer 
• Lerkenfeld Å med tilløb: 2 spærringer 
• Skals Å med tilløb: 11 spærringer. 
• Stor Å med tilløb: 2 spærringer 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 13 spærringer.  

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen kan oplyse, at data for de omtalte spærringer er opdateret i vandplanen, hvorfor 
planen ikke stiller krav om indsats. Undtaget er spærringerne i Hvidbjerg Bæk og to spærrin-
ger i Fussing Mølle Bæk, hvor spærringerne stadig er med i planen dog uden indsats i første 
planperiode.  Hertil findes også en spærring i Guldbækken ved Vester Mølle, hvor Aalborg 
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Kommune har oplyst, at der er anlagt omløbsstryg. Naturstyrelsen finder, at den pågældende 
vandløbstrækning forsat udgør et problem i forhold til at opnå nedstrøms kontinuitet for fisk, 
da der stadig findes en væsentlig stuvezone ved spærringen. Det nødvendiggør en projekt-
tilpasning, hvorfor spærringen stadig optræder i vandplanen med indsats.  
 
Spærringer med fejloplysninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er indkommet seks høringssvar om fejloplysninger ved spærringer, der skal fjernes. Hol-
stebro Kommune orienterer om en spærring, hvor kommunen ikke fik gennemført et planlagt 
projekt og en rettelse en spærring. Skive Kommune kommenterer en fejlplaceret spærring, 
ligesom Vesthimmerlands Kommune kommer med ændringer i oplysninger om en spærring. 
Viborg Kommune ønsker en spærring i et væld fjernet fra vandplanen, mens en dambrugsejer 
ikke finder dele af datagrundlaget for en spærring korrekt herunder at der ikke findes en stu-
vezone ved dambruget.  
 
Høringssvarene omfatter spærringer i følgende områder: 

• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 6 spærringer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen kan oplyse , at vandplanen er opdateret med de faktuelle oplysninger for oven-
nævnte spærringer. Med hensyn til en spærring ved Ryde Mølle i Holstebro Kommune kan 
det oplyses, at spærringen stadig indgår i vandplanen. Indsatsen er dog udsat, således at fjer-
nelse af spærringen ikke foretages i 1. planperiode.  
 
For så vidt angår faktuelle oplysninger ved en dambrugsspærring er vandplanen også opdate-
ret. Oplysningerne om stuvezonen i vandløbet er beregnet ud fra vandløbsregulativet til ca. 
800 m, hvorfor denne oplysning ikke ændres. 
 
Fjernelse af spærringer - kulturhistorie og naturinteresser 
Sammenfatning af høringssvar 
En række myndigheder, organisationer og lodsejere har indsendt høringssvar om fjernelse af 
spærringer i forhold til at sikre de kulturhistoriske interesser og i nogle tilfælde de naturinte-
resser, der kan være knyttet hertil. 
 
Generelt ønsker Aalborg og Thisted kommuner, at kulturhistoriske interesser medtages i 
vandplanen. Danmarks Naturfredningsforening, samrådet Nordjyllands Amt er generelt til-
fredse med, at opstemninger fjernes, dog sådan at kulturhistoriske interesser varetages, og der 
tages hensyn til værdifulde naturtyper.  
 
Lemvig Kommune ønsker ingen fjernelse af spærringer ved bæverdæmninger. 
 
Kulturstyrelsen har gjort indsigelse over for fjernelse af 2 spærringer (Ridemanns Mølle og 
Godthaab Hammerværk). Tilsvarende har 4 lodsejere gjort indsigelse mod fjernelse af 6 spær-
ringer begrundet i forskellige natur- og rekreative værdier opstemningerne.  
 
Høringssvarene omfatter konkrete spærringer i følgende områder: 

• Lindenborg Å med tilløb: 3 spærringer 
• Hvidbjerg Å med tilløb: 1 spærring. 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 4 spærringer. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har i vandplanerne lagt den nyeste faglige viden til grund ved vurdering af 
kontinuitet i vandløbene. jf bilag 7 ”Oversigt over støtteparametre til økologiske kvalitetsele-
menter for vandløb, søer og kystvande”. Kontinuitet er en forudsætning for at opnå god øko-
logisk tilstand i vandområderne. Det indebærer, at opstemninger i vandløb som udgangspunkt 
skal fjernes. Ud over at sikre kontinuitet genskabes også det oprindelige vandløb.  
 
Det er kommunernes opgave i forbindelse med de kommende handleplaner at gennemføre de 
konkrete projekter, der sikrer vandløbene kontinuitet. I den forbindelse skal de fornødne hen-
syn til blandt andet kulturhistoriske og naturinteresser varetages. I særlige tilfælde kan kultur- 
eller øvrige naturinteresser medføre, at en anden løsning end fjernelse af opstemningen må 
vælges for skabe kontinuitet.  
 
Naturstyrelsen kan i relation til kulturhistoriske interesser oplyse, at der i de konkrete tilfælde 
skal ske en afvejning mellem vandplanernes indsatser og hensynet til kulturminder. Forud for 
gennemførelsen af et konkret projekt skal kommunen udarbejde en konsekvensvurdering af 
indsatsen. Omfanget af berørte lodsejere vil derved kunne opgøres, og konsekvenserne for 
landbrugets dyrkningsmuligheder mm. beregnes, så der kan udbetales erstatning. Som en del 
af denne proces skal kommunen vurdere, hvorvidt indsatsen kan have betydning for bevarel-
sen af kulturminder. Kommunen kan derefter i den kommunale handleplan vurdere, at en ind-
sats ikke skal gennemføres af kulturhistoriske hensyn. Hensynet til de kulturhistoriske interes-
ser er nævnt i samleloven om Grøn Vækst (Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov 
om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love). 
 
Naturstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne været i dialog med Kul-
turstyrelsen omkring bevaringen af særligt værdifulde opstemninger. Naturstyrelsen har der-
udover i det omfang, der har foreligget viden om særlige kulturhistoriske interesser ved kon-
krete spærringer, bestræbt sig på at tage hensyn til dette. I visse tilfælde er indsatsen blevet 
undtaget, og i andre tilfælde overlades det til de enkelte kommuner konkret at vurdere, hvilke 
tiltag der er nødvendige for at opnå den ønskede miljøtilstand. Dvs. bl.a. vurdere om spærrin-
gen konkret skal fjernes, eller om det på anden måde er muligt at sikre vandløbets kontinuitet, 
f.eks. ved etablering af omløbsstryg. I denne vurdering skal det sikres, at eventuelle kultu-
rarvsmæssige interesser omkring den pågældende strækning tilgodeses. 
 
I forhold til de konkrete spærringer der omtales, kan Naturstyrelsen oplyse, at kanalerne ved 
Godthaab Hammerværk i forvejen er omfattet af fredning, og at opstemningen ved Ridemanns 
Mølle bevares, idet vandløbet (søen) udpeges som stærkt modificeret. Etablering af faunapas-
sage vil således skulle foregå under hensyn til hertil.  
 
Naturstyrelsen kan oplyse, at der i vandplanen ikke er udpeget spærringer skabt som følge af 
bæverdæmninger.  
 
Ved de konkrete spærringer er det Naturstyrelsens opfattelse, at der er tale om vigtige vand-
løb, der skal sikres kontinuitet for at god økologisk tilstand kan opfyldes. Det bliver derfor 
kommunen, der skal udforme de konkrete projekter, der sikrer kontinuitet. Samtidig skal 
kommunerne varetage natur- og kulturinteresserne på lokaliteterne. Projekterne er til oriente-
ring klageberettigede efter lovgivnings almindelige regler herom.  
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Fjernelse af spærringer – konsekvenser arealdrift, vandstand m.v. 
Sammenfatning af høringssvar 
Ingstrup Sø Landvindingslaug og Lodsejerlauget Løvel Enge samt 4 lodsejere har gjort indsi-
gelse mod fjernelse af i alt 17 spærringer med henvisning til, at det kan have konsekvenser for 
deres ejendomme.  
 
Ingstrup Sø Landvindingslaugs indsigelse sker med henvisning til at konsekvensen af fjernel-
se af 2 spærringer ikke kendes. Lodsejerlauget Løvel Enge henstiller, at kommunen gøres 
opmærksom på, at 3 spærringer kan være vanskelige at fjerne, og at fjernelse kan have betyd-
ning for strømhastighed og vandkemi.  
 
Høringssvarene hos lodsejerne omhandler, at konsekvensen af fjernelse af spærringerne ikke 
er kendt eller ikke må påvirke arealdriften, vandstandsforhold, afvanding o.l.. To lodsejere 
ønsker udarbejdet en konsekvensvurdering, og en anden ønsker en personlig redegørelse over 
konsekvenser for dennes ejendom. 
 
Endelig oplyser en lodsejer i et ikke lokaliseret vandløb, at der ikke findes en spærring i form 
af et reguleringsbygværk som oplyst af Naturstyrelsen, men oplyser at fjernelse af spærringen 
kan få konsekvenser for afstrømningsforholdene. 
 
Høringssvarene omfatter spærringer i følgende områder: 

• Lindholm Å med tilløb: 1 spærring 
• Ryå med tilløb: 2 spærringer. 
• Hvidbjerg Å med tilløb: 1 spærring. 
• Skals Å med tilløb: 6 spærringer. 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 7 spærringer. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen kan oplyse, at det er en forudsætning at skabe kontinuitet for fisk og andre 
organismer for at opnå god økologisk tilstand. Derfor skal de pågældende spærringer fjernes. 
Kommunen har ansvaret for at udforme de konkrete projekter, der sikrer god økologisk til-
stand i vandområderne. I forbindelse med projekterne skal kommunerne også inddrage øvrige 
hensyn herunder afvandingsforhold m.v. i sin sagsbehandling. Projekterne vil normalt være 
omfattet af hørings- og klage mulighed efter lovgivningens regler herom. Undtaget er projek-
ter, der falder indenfor vandløbsregulativets rammer. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse, at fjernelse af de pågældende spærringer umiddelbart ikke vurde-
res at få indflydelse på driften af markerne. Fjernes opstemningen helt eller delvist kan det 
ofte medføre bedre afvandingsforhold på de omgivende arealer.  
 
I et enkelt tilfælde har Naturstyrelsen ikke kunnet lokalisere den omtalte spærring ud fra den 
modtagne beskrivelse. Anlæg af faunapassage ved den pågældende spærringstype, som er et 
reguleringsbygværk, vil normalt ikke medføre vandstandshævning i vandløb.  
 
Indsatsen for fjernelse af spærringer er i øvrigt undtaget i den 1. planperiode i Ryå ved to 
spærringer i Engbæk og Østerkanal samt ved Skals Å, to spærringer i Løvel Møllebæk samt 
en spærring i ”Vandløb i Løvel Enge. 
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Fjernelse af spærringer – pumpestationer 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er kommet 4 høringssvar vedr. fjernelse af spærringer ved pumpestationer.  
 
Morsø Kommune finder det problematisk, at pumpehuse skal fjernes under henvisning til at 
formålet med fjernelse af spærringer ikke kan opfyldes, og at det vil medføre oversvømmelse 
af store landbrugsarealer samt bebyggede arealer i bl.a. Nykøbing. Morsø Kommune oplyser, 
at de samfundsmæssige konsekvenser ved at fjerne pumpehuse ikke står mål med miljøgevin-
sten.  
 
Landboforening Limfjord oplyser i relation til fjernelse af spærring ved pumpestationer, at 
formålet med virkemidlet fjernelse af spærringer er at genskabe det oprindelige, dynamiske 
vandløb med en naturlig variation i vandføring og vandstand, som tilgodeser dels vandløbsdy-
renes vandring og dels levevilkårene for dyre- og plantelivet på de påvirkede vandløbsstræk-
ninger. Foreningen finder med det udgangspunkt det særlig problematisk at fjerne pumpehu-
se, som det forslås i vandplanen på både Mors og Salling. Foreningen konstaterer, at bygvær-
ket bl.a. forhindrer vandløbsdyrenes vandring opstrøms, og dermed har en spærrende effekt; 
men fjernelsen vil ikke genskabe et naturligt dynamisk vandløb ovenfor pumpehuset. 
 
Ingstrup Sø Landvindingslaug gør indsigelse mod fjernelse af spærring ved en pumpestation i 
Tiende Bæk (Ryå). Indsigelse sker under henvisning til, at det vil sætte store områder under 
vand periodevist, og at afvanding af landsbyer og vejsystemer vil trues, samt at det vil have 
uoverskuelige konsekvenser. Hertil finder Landvindingslauget ikke, at det er i overensstem-
melse med proportionalitetsprincippet. 
 
To lodsejere gør indsigelse mod fjernelse af en spærring ved pumpestation som afvander 20 
ha, under henvisning til at det er et betydeligt indgreb for deres landbrug. 
 
Høringssvarene omfatter ud over de generelle indsigelser følgende konkrete spærringer i ne-
denstående områder: 

• Ryå med tilløb: 1 spærring (pumpestation) 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 2 spærringer (pumpestation). 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen kan oplyse at for at opnå god økologisk tilstand forudsættes det, at der skabes 
kontinuitet for fisk og andre organismer. Hvor der er pumpestationer, er de påvirkede vand-
løbstrækninger udpeget som stærkt modificerede, og de relevante pumpestationer undtaget for 
indsats mht. sikring af kontinuiteten i denne planperiode, indtil vidensniveauet om de enkelte 
pumpestationer er bedre belyst, herunder hvilke mulighed der er for at opnå kontinuitet under 
sådanne forhold. Naturstyrelsen kan endvidere henvise til, at fjernelse af pumpestationer i 
nogle tilfælde kan være nødvendigt, hvor der eksempelvis skal etableres våde enge i forbin-
delse med kvælstoffjernelse. Sådanne projekter vil altid være hørings- og klageberettiget efter 
lovgivningens regler herom. 
 
I forhold til indsigelsen fra Ingstrup Sø Landvindingslaug kan Naturstyrelsen oplyse, at vand-
løbet i den endelige vandplan udpeges som stærkt modificeret.  
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I forhold til indsigelsen fra en lodsejer hvor pumpestationen afvander 20 ha landsbrugsjord, 
kan Naturstyrelsen oplyse, at spærringen er fejlplaceret på kortet. Den omtalte pumpestation 
er således ikke planlagt fjernet, idet den ikke udgør en spærring i det målsatte vandløb Kjeld-
gård Bæk. Spærringen burde rettelig være placeret ca. 50 m nedstrøms, hvor der er data om en 
kortere rørlægning, der muligvis udgør en delvis faunaspærring. Naturstyrelsen opdaterer 
kortgrundlaget, så dette fremgår. Behov og omfang af en sanering af rørunderføringen afkla-
res i forbindelse med den kommunale handleplan. 
 
Fjernelse af spærringer – tidevandsklapper 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er kommet 5 høringssvar vedrørende fjernelse af spærringer ved tidevandsklapper. Hø-
ringssvarene er fra Morsø og Thisted kommuner samt Landboforeningen Limfjord som alle 
har generelle bemærkninger. Hertil er der kommet indsigelse fra 2 lodsejere angående fjernel-
se af en konkret spærring i Biskær Bæk.  
 
Morsø Kommune oplyser, at højvandsklapper udgør selektive spærringer, og at de er anlagt 
for at beskytte bagvedliggende landsbrugsarealer mod oversvømmelse med saltvand. Hertil 
kan indtrængende saltvand påvirke miljøtilstanden i naturområder. Kommunen finder, at der 
bør foretages en selvstændig vurdering af fordele contra ulemper ved at fjerne højvandsklap-
per. 
 
Thisted Kommune forudsætter at højvandssluser og rørledninger med modstrømsklapper, der 
i dag findes med udløb til Limfjorden, forbliver med deres nuværende funktion. Der er tale 
om selektive spærringer, der sikrer de bagvedliggende arealer mod oversvømmelse. 
 
Landboforeningen Limfjord finder, at formålet med virkemidlet fjernelse af spærringer er at 
genskabe det oprindelige, dynamiske vandløb med en naturlig variation i vandføring og vand-
stand, som tilgodeser dels vandløbsdyrenes vandring og dels levevilkårene for dyre- og plan-
telivet på de påvirkede vandløbsstrækninger. Foreningen finder med det udgangspunkt det 
særlig problematisk at fjerne højvandsklapper, som det forslås i vandplanen på både Mors og 
Salling.  
 
Foreningen oplyser videre, at højvandsklapper udgør selektive spærringer, og at de er anlagt 
for at beskytte bagvedliggende landsbrugsarealer mod oversvømmelse med saltvand. Saltvand 
vil kunne påvirke miljøtilstanden i vandløbene, så miljømålet ikke nås. 
 
To lodsejere gør indsigelse mod fjernelse af en spærring nederst i Biskær Bæk på Mors under 
henvisning til, at det ved høj vandstand i fjorden vil medføre oversvømmelse af arealer, og at 
dette vil indvirke på dyrkningen af jorden. Den ene lodsejer ønsker fuld belysning af konse-
kvenser på dræn og vandstandsforhold og dyrkning, ligesom eventuelle udgifter til spuling af 
dræn m.v. forudsættes afholdt af det offentlige. Lodsejeren finder ikke den miljømæssige ef-
fekt står mål med mulige konsekvenser for jordbesidderne i området. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Med hensyn til højvandsklapper anses de generelt for faunapassable, hvorfor der normalt ikke 
skal ske en indsats til sikring af passage forbi højvandsklapperne. Konkret er også Biskær 
Bæk undtaget for indsats i forhold til fjernelse af tidevandsklappen ved udløbet.  
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Fjernelse af spærring ved veje o.l. 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er indkommet seks høringssvar vedrørende fjernelse af seks spærringer ved veje, vejun-
derføringer og lignende. Høringssvarene er en fra Randers Kommune, en fra Lindenborg 
Gods og fire fra øvrige lodsejere. 
 
I alle tilfælde drejer det sig om indsigelser begrundet i, at fjernelse af spærringer ved veje, 
vejunderføringer o.l. hindrer enten adgangsforhold, infrastruktur eller må være fejludpeget. I 
nogle af høringssvarene tages også forbehold for at fjernelse kan ændre vandstandsforholde-
ne. 
 
Undtaget er to høringssvar, hvor lodsejerne oplyser, at spærringerne kan fjernes, blot der sik-
res adgangsforhold til marker.  
 
To lodsejere ønsker endvidere erstatning for etablering af nye veje m.v.  
 
Høringssvarene omfatter spærringer i følgende områder: 

• Lindenborg Å med tilløb: 1 spærring 
• Skals Å med tilløb: 1 spærring 
• Kastet Å med tilløb: 1 spærring 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 3 spærringer. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Forudsætningen for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene er, at der skabes kontinuitet 
for fisk og andre organismer. Konkret har Naturstyrelsen vurderet, at der skal skabes kontinui-
tet ved de pågældende spærringer ved vejanlæg, hvor der er enten niveauspring i bunden eller 
for høj vandhastighed.  
 
Naturstyrelsen skal præcisere, at der kan skabes kontinuitet ved samtidig bevarelse af ad-
gangsforholdene. Det kan endvidere oplyses, at sænkning af f.eks. en vejunderføring ofte vil 
medføre at afvandingsforholdene kan forbedres i vandløbet ovenfor spærringen. Det er kom-
munens ansvar at udforme et konkret projekt, der sikrer faunapassage på de nævnte lokalite-
ter. I den forbindelse skal afvandingsforhold m.v. inddrages i sagsbehandlingen. Projektet er 
hørings- og klageberettiget efter lovgivningens regler herom. 
 
Spærringen i Skals Å ved Mejlby Bæk er givet undtagelse fra indsats. Der er her tale om et 
omfattende vejbyggeri. 
 
Fjernelse af spærringer – søer 
Sammenfatning af høringssvar 
Vesthimmerlands Kommune ønsker 2 spærringer ved søer i Års Bæk udpeget som stærkt mo-
dificeret.  
 
Tilsvarende gør Lindenborg Gods indsigelse mod fjernelse af en spærring i Grødebæk (Lin-
denborg Å vandsystem) ved den opstemmede Tegl Sø ud fra hensyn til forskellige interesser. 
En lodsejer gør indsigelse mod at fjerne en spærring og dermed sø i tilløb til Greversvad Bæk 
(Ryå) begrundet i rekreative interesser. En anden lodsejer gør indsigelse mod fjernelse af en 
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sø i Lundbæk og henleder opmærksomheden på, at søen er beskyttet i henhold til naturbeskyt-
telseslovens paragraf 3. 
  
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen kan oplyse, at de to spærringer i Års Bæk ikke er omfattet af krav til fjernelse, 
da de begge omfattes af undtagelsesbestemmelser i denne planperiode.  
 
Spærringen ved Tegl Sø har ovenfor søen kun en meget kort vandløbsstrækning med ringe 
vandføring. Vandløbsstrækningen i søen udpeges derfor som stærkt modificeret i vandplanen, 
og spærringen gives undtagelse fra kravet om god økologisk tilstand. Søen vil således forsat 
bestå. 
 
Til høringssvarene om tilløbet ved Grevervads Bæk og Lundbæk kan Naturstyrelsen oplyse at 
opnåelse af god økologisk tilstand i vandløbene indebærer, at der blandt andet skal skabes 
kontinuitet for fisk og andre organismer på lokaliteten. Specifikt for tilløbet til Grevervads 
Bæk kan Naturstyrelsen oplyse, at vandløbet er meget højt målsat og har karakter af en meget 
fin og ren kildebæk, som strækker sig ind i Allerup Bakker. Brønderslev Kommune har end-
videre oplyst, at der ikke foreligger oplysninger om tilladelse til de to etablerede søer på ste-
det.  
 
Til orientering bliver det kommunen, der i de kommende handleplaner får ansvaret for at ud-
forme et konkret projekt, der sikrer god økologisk tilstand på lokaliteten. Projektet vil til ori-
entering være omfattet af hørings- og klagemulighed efter lovgivningens regler herom. 
 
Fjernelse af spærringer - manglende viden 
Sammenfatning af høringssvar 
En lodsejer finder det irrelevant at fjerne en spærring i Strøsand Bæk (tilløb til Limfjorden), 
da vandet har frit løb, og at den såkaldte spærring ikke hindrer gennemløb. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er usikker på, hvad der menes med frit løb, og at vandets gennemløb ikke hin-
dres. Dette kan således sagtens være til stede, selv om kontinuitet hindres, hvor der forekom-
mer styrt eller høje strømhastigheder. Det er således usikkert, hvorvidt der skal indsats til. 
Krav til fjernelse af spærringen er udsat, mens forholdene undersøges nærmere.  
 
Fjernelse af spærringer – diffust forløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening, Viborg afdelingen og Viborg Sportsfiskerforening har 
oplyst, at der findes 3 spærringer i Skals Å vandsystem, som de ønsker medtaget i vandpla-
nen. Spærringerne er opstået, hvor vandet løber diffust bl.a. på grund af kreaturnedtrampning. 
Foreningerne ønsker, at der skabes kontinuitet forbi spærringerne, og at de medtages i vand-
planen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Spærringen i Løvel Bæk er medtaget i vandplanen, men er ikke omfattet af indsats i 1. planpe-
riode. Spærringen i tilløb fra Boller Krat anses ikke for en spærring og er derfor ikke opdate-
ret i vandplanen. Med hensyn til spærringen i Ajstrup Bæk, hvor der er kreaturnedtrampning, 
henvises Sportsfiskerforeningen til vandløbsmyndigheden, som er den lokale kommune. 
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Fjernelse af spærringer – etablering af nye søer 
Sammenfatning af høringssvar 
Viborg Sportsfiskerforening oplyser, at lystfiskerne er glade for søer. Ved etablering af nye 
søer viser al erfaring, at det har store negative konsekvenser for vandrefiskene at føre vandløb 
gennem nyetablerede søer. Foreningen opfordrer til, at vandløb føres uden om de nye søer. 
Hvis der skal tages vand fra vandløbene til søerne, så bør både ind- og afløb sikres afgitring 
eller tilsvarende, fiskesikker afspærring. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
God økologisk tilstand forudsætter, at der er kontinuitet for fisk og andre organismer i vand-
løbene. Naturstyrelsen er enig i, at vandrefiskene kan påvirkes, såfremt der indtages vand fra 
vandløb til anlagte søer. Det er kommunen, der udformer de konkrete projekter ved etablering 
af nye søer. Kommunen må derfor også sikre vandløbets kontinuitet i sin sagsbehandling. 
Projekterne vil være offentligt tilgængeligt og omfattet af klageadgang efter lovgivnings reg-
ler herom.  
 
Fjernelse af spærringer – dambrug 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er modtaget høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Viborg afdelingen og 
samrådet for Region Nordjylland, Viborg Sportsfiskerforening samt fra Dansk Akvakultur (på 
vegne af to dambrug) vedrørende fjernelse af spærringer i forbindelse med dambrugsdrift. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, samrådet Region Nordjylland finder, at der for at skabe 
kontinuitet i vandløbene bør stilles krav om ombygning af dambrugene til såkaldte ”model 3 
dambrug”, som har det mindste vandforbrug og den bedste rensning. Samtidig bør vandforsy-
ningen ske via grundvand eller oppumpning af overfladevand, hvorved opstemning af vand-
løb overflødiggøres.  
 
Danmarks Naturfredningsforening, Viborg afdelingen, Viborg Sportsfiskerforening samt Åle-
strup Lystfiskerforening og Lodsejerlauget Simested Å finder samstemmende, at Skinderup 
Bæk (Simested Å vandsystem) fra naturens side er et værdifuldt vandløb, som påvirkes af en 
række forskellige spærringer - især ved et dambrug som beslaglægger hele vandløbet. Dan-
marks Naturfredningsforening finder, at spærringerne skal fjernes i 1. planperiode. 
 
De to dambrug oplyser, at der afgives en vandmængde svarende til ½ Qmm i hhv. Simested Å 
og Hundborg Mosekanal og at der ikke findes døde å strækninger forbi dambrugene længere. 
Samtidig oplyses at ejerne af dambrugene er positivt indstillet på at skabe bedre faunapassage, 
såfremt myndighederne ønsker at finansiere dette. Dambrugene henviser endvidere til gene-
relle bemærkninger vedrørende vandmængde og spærringsfjernelse.  
 
Høringssvarene omfatter spærringer i følgende områder: 

• Generelt i Nordjylland, samtlige dambrugsspærringer 
• Simested Å med tilløb: ca. 10 spærringer 
• Kastet Å med tilløb: 1 spærring 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er enig i, at ombygning af dambrug til model 3 dambrug er en god løsning til 
sikring af vandløbets kontinuitet ved at opretholde en naturlig vandføring og overflødiggøre 
opstemning. Det er kommunernes opgave i de kommende handleplaner at gennemføre kon-
krete vandplanprojekter, der sikrer vandløbene kontinuitet, herunder også at der foretages de 
fornødne vurderinger af BAT (Bedst Tilgængelig Teknik).  
 
I forhold til spærringerne i Skinderup Bæk forudsætter Naturstyrelsen, at disse fjernes, så der 
sikres kontinuitet. Det gælder også spærringen ved Skinderup Mølle Dambrug, herunder også 
at vandforsyningslovens krav til afgivelse af vand sikres. Det er kommunen, der i den kom-
mende handleplan skal udforme de konkrete projekter, som vil være offentligt tilgængelige 
efter lovgivnings regler herom.  
 
I forhold til Todbøl Dambrug og Kistvad Dambrug vurderer Naturstyrelsen, at der forsat er 
behov for en indsats med henblik på at forbedre kontinuiteten, herunder at sikre en tilfredsstil-
lende vandmængde i vandløbene ved dambrugene. Naturstyrelsen finder det samtidigt posi-
tivt, at dambrugene er indstillet på at medvirke til at skabe forbedret faunapassage. Hvordan 
der sikres kontinuitet fremgår mere detaljeret af vandplanens bilag 7 ”Oversigt over støttepa-
rametre til økologiske kvalitetselementer, afsnit om Kriterier til sikring af kontinuitet”.  
 
Fjernelse af spærringer – andre forhold 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er modtaget 7 høringssvar fra Aalborg, Skive og Thisted kommuner, Ålekistelauget I/S, 
Hobro Sportsfiskerforening samt to lodsejere, vedrørende andre forhold i forbindelse med 
fjernelse af spærringer. 
 
Aalborg Kommune anbefaler, at der tænkes i helheder ved valg af løsning ved opstemninger i 
vandløb, også selv om det i første omgang ikke er mest omkostningseffektivt. I helhedsløs-
ninger bør indgå afgræsning, N-fjernelse, naturområder, sløjfning af dræn, genskabelse af 
naturlige gydeområder, sandvandring m.v. 
 
Thisted Kommune forudsætter, at der ved dambrugsspærringer laves anden mulighed for ind-
tagning af vand til dambrugsdriften, eller at der må foretages opkøb af dambruget. 
 
Skive Kommune har orienteret om, at en spærring ved Flyndersø ved en ålekiste er delvis 
passabel og drives i henhold til en lovlig kendelse.  
 
Ålekistelauget I/S finder ikke, at der er tale om en spærring i afløbet af Glenstrup Sø (Skals Å 
vandsystem) med henvisning til, at ålekisten ikke er i drift hele tiden.  
 
Hobro Sportsfiskerforening peger på, at spærringen ved ålekisten i afløbet af Glenstrup Sø 
skal fjernes.  
 
En lodsejer i Koustrup Å (Hvidbjerg Å vandsystem) finder i modsætning til Naturstyrelsen 
ikke en spærring ved Koustrup Mølle dambrug skal fjernes under henvisning til, at stemme-
værket drives i overensstemmelse med kendelse.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er enig i Aalborg Kommunes anbefaling af, at der bør tænkes i helheder ved 
valg af løsninger. 
 
I forhold til Thisted Kommunes bemærkninger kan Naturstyrelsen oplyse, at lovgivningen 
allerede giver mulighed for at indtage vand til dambrugsdrift på anden måde end indtag via 
traditionel opstemning af vandløb. Her tænkes f.eks. på gode miljøvenlige løsninger som op-
pumpning af overfladevand eller indtag af grund- og drænvand. Hvad angår opkøb af dam-
brug henvises til det generelle høringsnotat kapitel 2.8.1 ”Sammenhæng mellem mål, virke-
midler og økonomi. 
 
Naturstyrelsen finder, at der forsat er behov for at skabe kontinuitet ved ålekisten i afløbet fra 
Glenstrup Sø og i afløbet fra Flydersø, selvom der periodevis ikke spærres med gitter i den 
første ålekiste, og at den sidste er delvis passabel.  
 
I forhold til høringssvarene vedrørende Koustrup Mølle Dambrug og ålekisten i afløbet fra 
Glenstrup Sø kan Naturstyrelsen oplyse, at alle vandløbs vandområder skal opnå god økolo-
gisk tilstand, herunder skal der også skabes kontinuitet for fisk og andre organismer. Vand-
planerne angiver, hvorledes kontinuitet sikres, se bilag 7 ”Oversigt over støtteparametre til 
økologiske kvalitetselementer for vandløb, søer og kystvande”. Naturstyrelsen kan til oriente-
ring oplyse, at kommunens kommende handleplan vil beskrive indsatsen nærmere. Til orien-
tering, er det kommunens opgave at beskrive de konkrete projekter til sikring af kontinuitet på 
de pågældende lokaliteter. Herunder skal det sikres, at det fornødne retsgrundlag er til stede. 
Kommunens afgørelse vil være omfattet af lovgivningens regler om hørings- og klagemulig-
hed. 
 
2.5.4 Åbning af rørlagte vandløb 
 
Rørlægninger – tilføjelser til datagrundlaget 
Sammenfatning af høringssvar 
Naturstyrelsen har modtaget oplysninger om 47 rørlægninger, der ikke fremgår af vandplanen, 
fra Skive, Holstebro, Randers, Rebild, Thisted, Aalborg, Herning og Viborg kommuner samt 
Brønderslev lystfiskerforening, Viborg Sportsfiskerforening samt 2 lodsejere. 

 
Tilføjelserne fordeler sig på følgende vandområder: 

• Lindenborg Å med tilløb: 2 rørlægninger 
• Ryå med tilløb: 2 rørlægninger 
• Hvidbjerg Å med tilløb: 3 rørlægninger 
• Karup Å med tilløb: 15 rørlægninger 
• Skals Å med tilløb: 1 rørlægninger 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 24 rørlægninger 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har på baggrund af en vurdering af de indkomne høringssvar stedfæstet rør-
lægningerne og indarbejdet oplysningerne i datagrundlaget, hvor de var beliggende indenfor 
vandløbsstrækninger omfattet af vandplanen. 
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Rørlægninger - genåbning 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er indkommet høringssvar vedr. eksisterende rørlægningsdata fra Aalborg, Skive, Struer, 
Morsø, Jammerbugt og Holstebro kommuner samt Danmarks Naturfredningsforening, Viborg 
Sportsfiskerforening, Hobro Sportsfiskerforening, vandløbslaget for landbækken, 11 er-
hvervsvirksomheder og 73 lodsejere.  
 
Høringssvarene fordeler sig på følgende vandområder: 

• Ryå med tilløb: 10 
• Hvidbjerg Å med tilløb: 3 
• Karup Å med tilløb: 3 
• Skals Å med tilløb: 2 
• Simested Å med tilløb: 2 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 99 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
På landsplan er det besluttet at genåbne i alt ca. 200 km rørlagte vandløb, heraf 48 km i op-
landet til Limfjorden. De øvrige rørlagte vandløb udpeges som stærkt modificerede, og i den-
ne vandplan stilles ikke krav om genåbning. 
 
Justeringen medfører, at der genåbnes rørlægninger i følgende vandløb, hvor der har været 
indgivet høringssvar ang. rørlægninger:  
 
Halkær Å (1), Hvidbjerg Å (4), Karup Å, (2), Lindholm Å (2 stk), Ryå (11), Simested Å (2), 
Barmer Bæk (2), Kærs Mølle Å (1), Svingelbjerg Bæk (3), Tilløb til Halkær Å (1), Tilløb til 
Spændsig Bæk (1), Bajlum Bæk (1), Bryde Bæk (1), Bustrup Bæk (1), Byrsted-Gjørup Bæk 
(2), Bæk Å(2), Gammel Å (1), Grisbogrøft (1), Grøft ved Abildgård (1), Gullerup Bæk (1), 
Hagens Møllebæk (1), Hanstholm Grøft (1), Hummelmose Å (2), Lund Bæk (4), Lyby-
Grønning Skelgrøft (1), Mogenstrup Østre Vandgrøft (1), Nr. Økse Kanal (2), Nørkær Å (1), 
Ramsing-Søndre Andrup Bæk (1), Relling Skelgrøft (1), Skarum Å (1), Solbjerg Å (2), Spang 
Å (1), Spænsig Bæk (1), Sønderup Å (1), Thorup-Skallerup Bæk (1), Tilløb til Kratbæk (1), 
Tilløb til Romdrup Å (1), Tophøj Bæk (2), Tværbæk (1), Tæbring Å (1), Tødsø-Alsted Bæk 
(2), Vandløb ved Intrup (1), Vinde Bæk (1), Vøvel Bæk (2), Ørebro Kanal (1), Gammelsbæk 
(1), Binderup Å (1), Rønbjerg Grøft (1), Stae Bæk (1), Sillevad Bæk (1), Nielsmindegrøft (2), 
Spang Å (2). 
 
Ved genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger er det ikke altid nødvendigt, at det genåbnede 
vandløb følger samme trace som det rørlagte, jf. vandplanerne retningslinje 27. Det vigtigste 
er, at vandløbets kontinuitet sikres. Derfor kan vandløbet forflyttes, hvis det er nødvendigt 
pga. eksisterende bygninger eller andre tekniske anlæg, eller hvis en genåbning i det nuvæ-
rende trace vil give problemer med efterfølgende anvendelse af dyrkningsarealer. Vejover-
kørsler bibeholdes som udgangspunkt. Det skal dog altid sikres, at den frilagte strækning vil 
kunne opnå god økologisk kvalitet uanset dens beliggenhed. 
 
Den endelige placering af den genåbnede strækning afgøres først i forbindelse med den kom-
munale detailprojektering af genåbningen. Der skal ske en ændring af vandløbsregulativerne, 
hvor kommunen efter en høring af de involverede parter fastsætter behovet for vedligeholdel-
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sen af vandløbsstrækningen. Før genåbningen kan gennemføres, skal de økonomiske forhold 
være afklarede. 
 
Naturstyrelsen har brugt bedste viden i forhold til linjeføringen af rørlægningerne, men denne 
stemmer i visse tilfælde ikke overens med virkeligheden, jf. lodsejernes kommentarer. Dette 
vil blive afdækket og håndteret i forbindelse med den kommunale detailprojektering af gen-
åbningen. Hvor indsigelsen er vedlagt en præcis angivelse af rørlægningen, er dette tilrettet i 
datagrundlaget. 
 
2.6  Sammenhæng med Natura 2000 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Rebild Kommune oplyser, at stuvezoner ved dambrug er medtaget som problematiske for 
opnåelse af god tilstand i vandløb i Natura 2000 planen. Hvis stuvezoner er en hindring mod 
god tilstand i vandløb, bør stuvezonen ved Rebstrup Fiskeri fremgå af vandplanen for Lim-
fjorden. 
 
Nordjysk Landbrug påpeger, at fjernelse af spærringer og ophør med vedligeholdelse vil øde-
lægge værdifulde Natura 2000-områder og områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) fremsætter konkrete forslag til tiltag i navn-
givne vandløb i Natura 2000-områder for at forbedre miljøtilstanden i vandløbene og i Natura 
2000-naturtyperne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har opdateret oplysningerne for den pågældende spærring ved Rebstrup Fiske-
ri, hvorved der er overensstemmelse mellem vand- og Naturplanen for området. 
 
I forhold til Nordjyllands Landbrugs høringssvar om at fjernelse af spærringer vil ødelægge 
værdifulde Natura 2000-områder og områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, mener  
Naturstyrelsen, at kontinuitet er en forudsætning for at opnå god økologisk tilstand i vandom-
råderne,  ligesom det ofte også er en forudsætning for at opnå gunstig bevaringsstatus for arter 
og naturtyper i Natura 2000-områder. Det indebærer at opstemninger i vandløb som udgangs-
punkt skal fjernes. Ud over at sikre kontinuitet genskabes også det oprindelige vandløb.  
 
Det er kommunernes opgave i forbindelse med de kommende handleplaner at gennemføre de 
konkrete projekter, der sikrer vandløbene kontinuitet. I den forbindelse skal de fornødne hen-
syn til blandt andet andre naturinteresser, herunder Natura 2000 områder varetages. I særlige 
tilfælde kan disse naturinteresser medføre, at en anden løsning end fjernelse af opstemningen 
må vælges for skabe kontinuitet.  
 
For de vandløb, der allerede opfylder de i vandplanen fastsatte miljømål, ligger de af BFN 
foreslåede tiltag uden for rammerne af vandplanen og kan alene gennemføres på frivilligt ini-
tiativ af vandløbsmyndigheden eller lodsejere langs vandløbene under hensyntagen til gæl-
dende vandløbsregulativer og lovgivning i øvrigt. For de vandløb der ikke opfylder de i vand-
planen fastsatte miljømål, kan de af BFN foreslåede tiltag evt. indgå i handleplanerne for de 
pågældende vandløb/Natura 2000-områder. Det overlades til den myndighed, der skal udar-
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bejde handleplanerne at vurdere, i hvilket omfang dette vil kunne finde sted på en omkost-
ningseffektiv måde. 
 
2.7  Andre lokale forhold 
 
Lokale forhold – vådområder 
Sammenfatning af høringssvar 
To lodsejere har angivet økonomiske tab ved etablering af vådområder i oplandet, mens en 
lodsejer betvivler placering og effekt af vådområde. En lodsejer angiver at etablering af våd-
område vil forringe vandmiljøet i Lindenborg Å og besværliggøre adgang til området.   
 
En forening og en lodsejer har angivet mulige placeringsmuligheder til vådområder i oplan-
det. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 

• Ryå med tilløb: 1 
• Lindenborg Å med tilløb: 2 
• Øvrige tilløb fra syd til Limfjorden: 3 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Som følge af den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale er der sikret kompensation via til-
skudsordninger under landdistriktsprogrammet til landbruget for en række virkemidler (fx 
randzoner langs vandløb og omkring søer samt ændret vandløbsvedligeholdelse), erstatninger 
til vandløbsrestaureringer samt tilskud til frivillige natur- og miljøforpligtelser (fx vådområ-
der).  
 
Den endelige placering af vådområder er en del af den kommunale handleplan der følger af 
vandplanen. Vandplanen anviser kun på et overordnet plan potentielle arealer til placering af 
vådområder.  
 
Datagrundlag – bræmmer 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har 10 lodsejere angivet vandløbsstrækninger, de ønsker fritaget for bræmmebe-
stemmelserne. 
  
Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder:  

• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 10  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandløb omfattet af krav om 10 m dyrkningsfri bræmmer fastsættes i lov om randzoner og 
ikke direkte i vandplanen. 
 
Datagrundlag – § 3 arealer 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har to lodsejere angivet områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, der ikke 
ønskes registreret som sådan.   
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Høringssvarene omfatter strækninger i følgende områder: 
• Øvrige vandløb med udløb i Limfjorden: 2 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Områderne omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 varetages af kommunerne og er således 
ikke en del af vandplanen. 
 
Andre lokale forhold – effektundersøgelser 
Sammenfatning af høringssvar 
Vesthimmerlands Kommune opfordrer til effektundersøgelser af de tiltag, der udføres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vurderer samlet, at der med den planlagte overvågningsindsats 2011 - 2015 via 
det nationale overvågningsprogram (NOVANA) vil kunne opbygges et vidensgrundlag, der er 
tilstrækkeligt til at kunne beregne opfølgning på indsatsbehovene og til at kunne følge effek-
terne af tiltag og virkemidler, således at tilstanden i forhold til opnåelse af miljø- og naturmå-
lene kan vurderes. Der vil over de kommende år ske en fortsat vidensopbygning om både 
sammenhænge og den konkrete tilstandsudvikling i natur- og miljøtilstanden. For nærmere 
beskrivelse af overvågningsprogrammet henvises til det generelle høringsnotats kapitel 2.4.1 
”Overvågningsprogrammets betydning”. 
 
Andre lokale forhold – behov for nye data 
Sammenfatning af høringssvar 
Struer Kommune påpeger behovet for at der snarest muligt tilvejebringes viden om tilstanden 
i en række vandløb: Bæk ved Dalhus, Bæk ved Mø, Barslev Bæk samt Gadegårds Grøft. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Bæk ved Mø og Bæk ved Dalhus opfylder målet i vandplanen, Barslev Bæk er undersøgt i 
2011 og Gadegårds Grøft er senest undersøgt i 2005. 
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3.0  Kystvande 
   
3.1  Resume      
Der er i alt modtaget 351 høringssvar, hvoraf de 343 omhandler randzoner, efterafgrøder og 
vådområder. De er fra Aalborg Kommune, Kommunesammenslutning: Limfjordsrådet, Dan-
marks Naturfredningsforening, Nordjysk Landbrug, Landboforeningen i Limfjorden, For-
eningen Muslingeerhvervet, Biologisk Forening for Nordvestjylland samt de politiske partier 
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti og 343 lodsejere. 
 
Høringssvarene omhandler 

- mål for kvælstof 
- ålegræsværktøjet 
- Ll. Thorup 
- Hjarbæk Fjord 
- muslingefiskeri 
- indsatsprogrammet 

 
Naturstyrelsen har opdateret datagrundlaget frem til 2010, hvilket har medført visse ændrede 
vurderinger. 
 
3.2 Miljømål  
 
Mål for kvælstof 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at der højst må ske en tilførsel med kvælstof fra 
Limfjordens vandopland på 8.000 ton/år og 225 ton P/år, for at Vandrammedirektivets krav 
om god økologisk tilstand kan opfyldes. Disse krav blev beskrevet af de 4 limfjordsamter i 
handlingsplan Limfjorden i 2006. 
 
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Nordjylland påpeger, at vandplanen stort set kun 
forholder sig til kvælstofindhold i tilført vand. Det er angivet til 12.670 ton kvælstof og 364 
ton fosfor. Vandplanen angiver, at kvælstofniveauet skal halveres for at opnå det angivne mil-
jømål, medens tidligere rapporter (Amternes Handlingsplan Limfjorden) angiver, at et niveau 
på 10.000 ton giver optimal bundfauna. Disse ændringer i vurderingerne ser ikke ud til at væ-
re begrundet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Danmarks Naturfredningsforening og Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Nordjyl-
land henviser til de beregnede miljømål i Handlingsplan Limfjorden udarbejdet af de tidligere 
limfjordsamter.  
 
Vandplanens miljømål for Limfjorden er ikke nødvendigvis sammenlignelig med de tidligere 
amters mål for fjorden. Dette skyldes, at vandplanen for Limfjorden er baseret på EU-interka-
librerede mål om god økologisk tilstand, hvor ålegræssets dybdegrænse er anvendt som kvali-
tetselement. Dette var ikke tilfældet for amternes miljømål for Limfjorden. 
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Ålegræsværktøj 
Sammenfatning af høringssvar 
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Nordjylland finder det uforsvarligt at igangsætte 
større investeringer på baggrund af det anvendte værktøj til bestemmelse af indsatsbehovet for 
kvælstofreduktion. Ålegræs er tillagt en betydning, der efter partiernes opfattelse ikke kan 
verificeres videnskabeligt (DMU nr. 755,2009). Dybdekravet er sat til 5,5 m for alle fjorde, 
mens det højest opnåelige i Limfjordens indre fjorde siden 1930 har været 3,0 m, bl.a. fordi 
der ifølge partierne kan være tale om en mindre stærk genotype ålegræs efter 1930.  
 
Partierne mener desuden, at vandplanen ikke følger EU´s anvisninger med hensyn til statistik 
og sikkerhed ved fastsættelse af målene. Partierne mener, at når man kun bruger én art  
(ålegræs) som målsætning, vil det ved gennemsnitstal uden sikkerhedsvurdering medføre mål, 
der ikke kan opnås, og recipienten Limfjorden vil altid blive vurderet som ”ringe” eller der-
under.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsens begrundelse for valg af ålegræs som indikator og fastlæggelse af referencen 
kan ses i det generelle høringsnotat kapitel 2.3.3 om ålegræsværktøjet. 
 
3.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Model for anden planperiode  
Sammenfatning af høringssvar 
Limfjordsrådet og Aalborg Kommune finder, at der som minimum skal opstilles en særskilt 
model i anden planperiode, der alene går på Halkær Bredning. Limfjordsrådet peger i samme 
forbindelse også på Hjarbæk Fjord.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsens bemærkninger vedrørende brug og udvikling af modelværktøjer til vandpla-
nens anden planperiode kan ses i det generelle høringsnotat kapitel 2.4.5. 
 
3.4 Påvirkninger 
 
Ll. Thorup 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening påpeger, at den evt. kommende udledning fra genudskyl-
ningsvand fra naturgaskaverne i Ll. Thorup ikke er medtaget som en forurenende aktivitet i 
oversigten over miljøfarlig forurening, samt at vandplanen ikke indeholder aktiviteter for at 
fremskaffe tilstrækkeligt vidensgrundlag til at kunne fremskrive tilstanden for miljøfarlige 
forurenende stoffer i udskylningsperioden i forhold til den nuværende tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er korrekt, at udledningen af udskyldningsvand fra kavernerne i Ll. Thorup ikke fremgår 
af vandplanen. Udledningstilladelsen er meddelt iht. gældende lovgivning i 2011. 
 
Der er ligeledes korrekt, at overvågningsprogrammet ikke specifikt omfatter undersøgelser i 
og omkring saltudledningen. Via virksomhedens overvågnings- og egenkontrolprogram og 
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Miljøministeriets tilsyn er der imidlertid sikret tilstrækkelig overvågning af udledningens på-
virkning. 
 
Hjarbæk Fjord  
Sammenfatning af høringssvar 
Nordjysk Landbrug og Landboforeningen Limfjorden mener, at Hjarbæk fjord skal udpeges 
som modificeret vandområde, da plante- og dyrelivet i høj grad er negativt påvirket af den 
fysiske modifikation, som slusen og vejdæmningen ved Virksund udgør.  
 
Landboforeningerne bemærker, at indsatsbehovet for Hjarbæk Fjord i første planperiode fast-
lægges ud fra miljømålet for Limfjorden i øvrigt.  Landboforeningerne mener, at udsættelsen 
af beslutning om eventuel udpegning af fjorden som stærkt modificeret område kan medføre, 
at indsatsbehov og miljømål kan blive ændret markant i anden planperiode.  
 
Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at Hjarbæk Fjord lever op til Vandrammedi-
rektivet, idet fjorden er beskrevet som stærkt modificeret slusefjord med meget dårlig vand-
kvalitet. Der er ikke fastsat målsætninger for første planperiode, og som årsag til de manglen-
de målsætninger anføres manglende viden. Det er Danmarks Naturfrednings vurdering, at det 
både er nødvendigt og muligt at iværksætte de nødvendige undersøgelser på det foreliggende 
grundlag med det formål at sikre, at Hjarbæk Fjord vil leve op til Vandrammedirektivet inden-
for en acceptabel tidsperiode. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I første planperiode forventer Naturstyrelsen at vurdere mulighederne for at regulere vandud-
vekslingen mellem Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord med henblik på at kunne forbedre mil-
jøtilstanden i Hjarbæk Fjord, herunder vil samtidigt også de økonomiske konsekvenser af en 
eventuel regulering blive undersøgt. På den baggrund forventes det inden næste planperiode at 
blive besluttet, om Hjarbæk Fjord skal udpeges som ”stærkt modificeret vandområde” eller 
ifald der med en eventuel besluttet regulering af vandudvekslingen vil kunne opnås god øko-
logisk tilstand, målsættes fjorden i overensstemmelse hermed.  Det er ikke Naturstyrelsens 
vurdering, at udfaldet af denne analyse vil påvirke næringsstofindsatsen for området, men 
målsætningen for de biologiske kvalitetselementer for området vil afhænge af, om området 
klassificeres som stærkt modificeret vandområde eller ej.  
 
Muslingefiskeri 
Sammenfatning af høringssvar 
Foreningen Muslingeerhvervet anfører, at indførelse af en dybdegrænse på 4 m eller mere i 
Limfjorden vil betyde en nedgang i fangster på op til 50 % og foreslår, at erhvervet i samar-
bejde med myndighederne udpeger områder uafhængig af dybdegrænser med potentiel 
ålegræsforekomst, hvor der ikke må fiskes. Erhvervet mener, at andre forhold regulerer ud-
bredelsen af ålegræs og mener ikke, at målsætningen er begrundet i observationer fra 
1930’erne og frem. Ifølge erhvervet pågår en udvikling af en mere skånsom skraber som for-
ventes taget i brug fra efterårssæsonen 2011. Erhvervet finder det dokumenteret, at viden om 
påvirkning fra fiskeriet er begrænset i forhold til vandrammedirektivets målsætning om god 
økologisk tilstand og påpeger betydningen af muslingernes filtrationsrolle i økosystemet og 
mener, at fiskeriet er gavnligt i forhold til denne.  
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Erhvervet påpeger at fiskeriet med MSC-certificering er godkendt som bæredygtigt og mener 
ikke, det er relevant at inddrage opdræt af skaldyr i forhold til fiskeriets fremtid, da opdræt og 
fiskeri efter erhvervets mening ikke kan sidestilles. Erhvervet vil gerne i dialog med myndig-
hederne omkring bæredygtighed og dokumentation. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Tilladelser til muslingefiskeri udstedes af Fødevareministeriet. Naturstyrelsen har efter dialog 
med Fødevareministeriet opnået en fælles forståelse for, at der er belæg for de i vandplanen 
anførte tiltag. Det gælder både de konkrete tiltag i første planperiode, og de emner der skal 
arbejdes videre med i forhold til at afklare problemstillinger i anden planperiode. Holdninger-
ne i høringssvarene tages til efterretning ligesom det omfattende materiale fremlagt i forbin-
delse med høringssvarene. Bidragene i svarene kan finde anvendelse i den målrettede indsats 
frem mod næste planperiode.  
 
3.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 
Fordeling af indsats i deloplande 
Sammenfatning af høringssvar 
Limfjordsrådet og Aalborg Kommune mener, at fjorden bør opdeles yderligere med henblik 
på at kunne optimere placeringen af indsatsen. Det påpeges desuden, at fordelingen af de 
3.770 ton N, der jf. forhøringsmaterialet skulle fjernes ved kvælstofomsættelige kvoter, ikke 
ses at være fordelt mellem de 3 delvandoplande i indeværende forslag til Vandplan for Lim-
fjorden. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Yderligere bemærkninger om N-indsatsen kan ses i kapitel 2.2.2 Målsætningen for kvælstof-
indsatsen (kystvande) i det generelle høringsnotat. Frem mod næste planperiode vil forslaget 
om en yderligere opdeling af Limfjorden blive vurderet. 
 
Øget indsats efterspørges 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening mener, der skal ske en hurtig og målrettet indsats og me-
ner, at der højest må udledes 9 kg N/ha/år i oplandet til Limfjorden, hvis god økologisk til-
stand fremover skal opnås.  
 
Biologisk Forening for Nordvestjylland mener, at indsatsen er utilstrækkelig til at nå målsæt-
ningen i løbet af den første planperiode, idet den nuværende tilstand i Limfjorden er dårligere 
end målet, og målet heller ikke vil blive nået i 2015. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsens begrundelse for indsatsbehovet kan ses i det generelle høringsnotat kapitel 
2.2.2 
 
3.5.1 Randzoner 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Limfjorden modtaget høringssvar fra 285 lodsejere om, at indførelse af 
randzoner i forbindelse med deres ejendom vil have stor betydning for driften på grund af 
forringede markformer og -størrelser.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har endvidere modtaget mange overordnede indsigelser vedrørende randzoner. 
Der henvises i den forbindelse til kapitel 2.6.2 i det generelle høringsnotat, hvor problemstil-
lingen i relation til randzoner er behandlet.  
 
3.5.2 Efterafgrøder 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Limfjorden modtaget høringssvar fra 286 lodsejere om konsekvenserne af 
dyrkning af efterafgrøder på deres ejendom i oplandet.  
 
2 lodsejere gør opmærksom på, at der er fejl i oplandsgrænsen, så deres marker afvander til Vand-
plan 1.1 Nordlige Kattegat i stedet for til Limfjorden 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har endvidere modtaget mange overordnede indsigelser vedrørende efterafgrø-
der. Der henvises i den forbindelse til kapitel 2.6.4 i det generelle høringsnotat, hvor problem-
stillingen i relation til efterafgrøder er behandlet. 
 
Oplandsgrænserne er som udgangspunkt fastlagt ud fra nationale oplandskort, som afspejler 
de enkelte vandoplandes topografi. I forbindelse med den endelige udmøntning af efterafgrø-
dekravene i Fødevareministeriets lovgivning vil der blive udarbejdet et kortmateriale, som 
illustrerer de specifikke krav til de yderligere efterafgrøder i vandoplandene. Kravet til yderli-
gere efterafgrøder forventes fastlagt på bedriftsniveau. Der vil i forbindelse med denne ende-
lige udmøntning af efterafgrødekravene blive taget stilling til håndteringen af fejl og unøjag-
tigheder ved kortene, som påpeges og dokumenteres af lodsejere. 
 
3.5.3 Vådområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Limfjorden modtaget høringssvar fra 68 lodsejere om vådområder i rela-
tion til deres ejendom i oplandet.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har endvidere modtaget en række overordnede indsigelser vedrørende vådom-
råder. Den endelige placering af vådområder er en del af den kommunale handleplan, der føl-
ger af vandplanen. Vandplanen anviser kun på et overordnet plan potentielle arealer til place-
ring af vådområder. Der henvises i den forbindelse til kapitel 2.6.4 i det generelle høringsno-
tat, hvor problemstillingen i relation til vådområder er behandlet. 
 
3.6 Sammenhæng med Natura 2000 
Sammenfatning af høringssvar 
Limfjordsrådet mener, at synergien mellem vand- og naturplanerne i højere grad kan udnyttes, 
hvis Limfjorden opdeles mere detaljeret end i den nuværende vandplan. Limfjordsrådet vur-
derer, at Halkær Bredning kun kan opnå en gunstig bevaringsstatus som krævet i forhold til 
habitatreglerne, såfremt der stilles et særskilt reduktionskrav til oplandet.  
 
Endvidere bør vand- og naturplanerne sammentænkes, så vådområdeprojekter op til de marine 
fuglebeskyttelsesområder bliver fremmet med det mål at skabe gode betingelser for nogle af 
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de fugle, der er en del af udpegningsgrundlaget, samtidig med at der sikres en omkostningsef-
fektiv reduktion af kvælstofbelastningen på især sårbare Natura 2000-områder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vil i forbindelse med vandplanlægningen frem mod næste vandplanperiode 
vurdere, om der er behov for en justering af inddelingen og afgrænsningen af kystvandområ-
derne og i den forbindelse også vurdere forslaget om en yderligere opdeling af Limfjordens 
vandområder 
 
3.7 Andre lokale forhold 
Ingen høringssvar under dette emne. 
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4.0       Søer 
   
4.1     Resume      
Der er registreret 23 høringssvar vedr. lokale forhold om søer. De kommer fra 5 organisatio-
ner, 12 kommuner samt 8 lodsejere med arealer i oplandet til Limfjorden.  
 
De indkomne høringssvar omhandler  

- ændring og fastsættelse af miljømål 
- inddragelse og opdatering af nye data 
- fastsættelse af indsats og anvendelse af virkemidler 
- påvirkninger på egne arealer 
- sammenhæng mellem Natura 2000-planer og vandplaner, spildevandsrensning 
- oplysninger om nye data 
- anvendelse af sørestaurering 
- forslag til nye naturgenopretningsprojekter 

 
4.2   Miljømål  
 
Højere målsætning  
Sammenfatning af høringssvar 
Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Danmarks Naturfredningsforening finder mil-
jømålet god økologisk tilstand for Madum Sø for lavt og foreslår en høj økologisk tilstand 
grundet de tidligere lavere klorofylkoncentrationer. Søen er en af de reneste søer i Danmark, 
tilmed indmeldt som reference sø til EU i vandrammedirektivsammenhænge, og som ifølge 
biologiske kvalitetselementer kan have en nuværende høj tilstand. 
 
Det Økologiske Råd anmoder om at Sjørup Sø får en høj økologisk tilstand som målsætning, 
da søen har store naturmæssige og rekreative værdier og er meget tæt på at opfylde kravet om 
maksimalt 7 μg/l (som er grænsen mellem god og høj økologisk tilstand), og da det er muligt 
at opnå en høj økologisk tilstand i søen ved at reducere fosforbelastningen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Målsætningerne i vandplanen tager udgangspunkt i vandrammedirektivets generelle krav om 
opnåelse af god økologisk tilstand samt bestemmelsen om, at tilstanden ikke må forringes. 
Madum Sø og Sjørup Sø målsættes derfor med det aktuelle klorofylniveau, der svarer til god 
økologisk tilstand. Se i øvrigt det generelle høringsnotat kapitel 2.2.7 vedr. målsætninger for 
søindsatsen (Ønske om øget anvendelse af strengere miljømål). 
 
Miljømål for klorofyl a  
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune foreslår, at miljømålet for Hauge Sø for klorofyl ændres fra 25 til den 
lave ende af intervallet for type 9 søer, dvs. 21 µg klorofyl a/l, da kommunen ved besigtigelse 
har fundet sammenhængende bevoksninger af strandbo på lavt vand på flere lokaliteter langs 
søen, som indikerer, at søen tidligere har været betydeligt mere klarvandet, end tilfældet er i 
dag. 
 
Biologisk Forening for Nordvestjylland er uforstående overfor, at målsætningen på max. 25 
µg klorofyl a/l ikke passer til søerne Glombak, Flade Sø og Østerild Fjord (type 11), og som 
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derfor får udsættelse af målopfyldelse til næste planperiode, da klorofylmålet på de 25 µg/l 
gælder for andre type 11 søer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Referencetilstanden vurderes for Hauge Sø ikke at adskille sig fra øvrige type 9 søer på bag-
grund af nuværende data, hvorfor målet om god økologisk tilstand på 25 µg klorofyl/l fast-
holdes. Søen undersøges igen i 2013 
 
Se i øvrigt den generelle besvarelse vedr. miljømål for saltpåvirkede søer i kapitel 2.2.7 i det 
generelle høringsnotat. 
 
Søer dannet med henblik på næringsstoffjernelse  
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningen Limfjord beskriver at der er forskellige målsætninger på landsplan for re-
etablerede søer, og at Rettrupkær Sø og Brokholm Sø bør fritages for målsætning, da de er 
etableret med henblik på at fjerne næringsstoffer. 
 
Vesthimmerlands Kommune bemærker, at Vilsted Sø er dannet med henblik på næringsstof-
fjernelse og kan derfor ikke forventes at opnå målopfyldelse, før næringsstoftilførslen fra op-
landet reduceres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Brokholm Sø blev projekteret og etableret i 1990’erne som et naturgenopretningsprojekt, hvis 
hovedformål var at genskabe søen. Derfor betragtes den som en naturlig sø og målsættes med 
god økologisk tilstand med et klorofylmål på 25 µg/l. Da søen ikke opfylder målet, er der så-
ledes et indsatskrav i oplandet til søen i første planperiode. 
 
Rettrupkær Sø og Vilsted Sø er derimod begge VMPII/III-søer, der er anlagt med henblik på 
næringsstoffjernelse, og målsættes derfor ikke i vandplanen. Se desuden Naturstyrelsens ge-
nerelle svar angående søer anlagt med henblik på næringsstoffjernelse, jf. kapitel 2.2.7 i det 
generelle høringsnotat. 
 
4.3   Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Intern belastning 
Sammenfatning af høringssvar  
Silkeborg Kommune har ikke kendskab til en historik, der kan begrunde, at Hauge Sø lider 
under intern belastning. Vi forventer, at den aktuelle tilstand er udtryk for en omtrentlig lige-
vægt med belastning fra omgivelserne, og at modelberegningen følgelig er misvisende.  
 
Kommunen betvivler, at kun intern belastning er skyld i manglende opfyldelse af målsætnin 
gen for Hauge Sø. Der efterlyses en plan for målinger i tilløb og afløb med henblik på opstil-
ling af massebalancer, der kan belyse fordelingen mellem intern og ekstern belastning. Der 
efterlyses også en plan for målinger og analyser, der kan afdække, i hvor høj grad den ekster-
ne belastning leverer et ekstra input af fosfor til søen, der vedligeholder den såkaldt interne 
belastning på et niveau, der fastlåser søen i en utilfredsstillende miljøtilstand. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Vurderingen af den interne belastning af Hauge Sø er baseret på data fra 2002, hvor der peri-
odisk er fundet springlag i søen. Ved augustmålingen blev der under springlaget konstateret 
iltmangel og forhøjet fosforkoncentration i forhold til overfladevandet, hvilket indikerer intern 
belastning. 
 
Hauge Sø undersøges igen i 2013, hvor der foretages 7 vandkemiske prøver og en vegetati-
onsundersøgelse. Der lægges desuden op til at der foretages en sedimentundersøgelse for at 
vurdere graden af intern belastning i søen. 
 
Naturstyrelsen har ikke kendskab til, at der findes målbare tilløb til Hauge Sø, hvorfor belast-
ningen fra det umålte opland er beregnet på tal fra et referenceopland. 
 
Nye søer i vandplanen 
Sammenfatning af høringssvar  
Naturbeskyttelse.dk, Thisted Kommune og en lodsejer ønsker at Villerslev Mose skal indgå i 
vandplanen, da den er over 5 ha.  
 
Jammerbugt Kommune har fundet en ny habitatsø. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Villerslev Mose er af kommunen kortlagt som mosaik af §3 småsøer, mose- og engarealer, og 
fremgår derfor ikke som én stor sø over 5 ha. Området medtages derfor ikke direkte i vand-
planen som en sø over 5 ha. 
 
Da habitatsøen ikke ligger i et Natura 2000-område kommer den ikke direkte med i vandpla-
nen, data kan evt. indberettes i Naturdatabasen. 
 
Udpegning af §3 sø 
Sammenfatning af høringssvar  
To lodsejere oplyser at voldgraven, der omkranser parken på deres bopæl, ikke er §3 naturbe-
skyttet sø.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Voldgraven, som omkranser parken på lodsejernes bopæl, er af Aalborg Kommune kortlagt 
som en §3 sø. 
 
Anmodning om data 
Sammenfatning af høringssvar  
Tandrup I/S beder om ajourførte målinger og tilstandsrapporter på Ove Sø.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Overvågningsdata findes på Miljøportalen (kontakt NST Aalborg) 
 
Forbedret datagrundlag  
Sammenfatning af høringssvar  
Struer Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, Struer ønsker, at der foretages en 
grundigere undersøgelse af Kilens tilstand især med hensyn til ophobningen af P samt salt-
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vandspåvirkningens indflydelse på P og N-balancen. Kommunen foreslår prøvetagning i Ki-
len hvert år fordelt på 3 prøvestationer.  
 
Lemvig Kommune bemærker, at der ikke er anvist indsatser omkring Gjeller Sø, da målsæt-
ningen var opfyldt ved basisanalysernes udarbejdelse. Siden har søen undergået en negativ 
udvikling, og Lemvig Kommune anbefaler, at det overvejes at iværksætte tiltag og overvåg-
ning i den første planperiode. 
 
Biologisk Forening for Nordvestjylland mener at den fornødne viden om, hvordan de 8 søer: 
Brokholm Sø, Hjerk Nor, Kås Sø, Legind Sø, Jølby Nor, Ove Sø, Rodenbjerg Sø, Ørum Sø 
evt. kan restaureres, bør foreligge senest i 2015. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Såvel Gjeller Sø som Kilen blev undersøgt i 2010, og resultaterne indgår i vandplanen. Desu-
den vil der i den kommende periode blive øget fokus på brakvandssøer, idet adskillige andre 
brakvandssøer ligeledes vil blive undersøgt. To brakvandssøer vil fra 2011 blive intensivt 
undersøgt, så kendskabet til bl.a. sammenhængen mellem vandudskiftning og fosforindhold 
vil blive forbedret. Har en kommune derudover behov for supplerende viden om bestemte 
søer, vil det som udgangspunkt være op til kommunen at iværksætte dette, dog gerne i samar-
bejde med Naturstyrelsen. 
 
De 8 søer som Biologisk Forening for Nordvestjylland omtaler overvåges alle i perioden 
2010-2015. Undersøgelserne omhandler bl.a. vandkemi og sedimentkemi, så der opnås større 
viden om omfanget af intern belastning i de ovennævnte 8 søer. Iværksættelse af en sørestau-
rering kræver bl.a. en vurdering af, om målopfyldelse indtræder "af sig selv" i løbet af 1-2 
planperioder samt hvilken metode, der er mest hensigtsmæssig, og giver et varigt resultat. Se i 
øvrigt det generelle høringsnotat vedrørende sørestaurering i kapitel 2.6.13 
 
Nye oplysninger vedr. Navn Sø og Birkesø. 
Sammenfatning af høringssvar  
Vesthimmerlands Kommune oplyser, at der syd for Navn Sø i oplandet er et åbent grøftesy-
stem. Vandet fra dette system ledes væk fra søen og ud i Herredsbæk. Der er derfor ikke mu-
lighed for at reducere næringsstoffer til søen via dette grøftesystem. Kommunen oplyser des-
uden, at en anden kilde til næringsstoffer er kreaturer, der græsser langs søen.  
 
I den sydlige ende af Sjørupgård Sø er et tilløb fra et drænsystem, som muligvis påvirker søen 
med næringsstoffer. 
 
Viborg Kommune anfører at det bør tages i betragtning, at Birkesø belastes af overfladisk 
afstrømning ved tøbrud og kraftigt regnvejr. Der er tale om meget skånende omdriftsarealer 
umiddelbart ned mod den sydlige del af søen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen tager informationerne om Navn Sø, Sjørupgård Sø og Birkesø til efterretning 
og tilføjer informationerne til datagrundlaget for søerne.  
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4.4   Påvirkninger 
 
Påvirking fra fugleekskrementer 
Sammenfatning af høringssvar  
Biologisk Forening for Nordvestjylland mener, at der bør søges løsningsmuligheder 
vedrørende fugleekskrementer i søerne Strandsø 1 og 2 ved Sdr. Lem Vig, Arup Vejle og 
Kokkjær Vand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Spørgsmålet om påvirkning med ekskrementer fra naturligt forekommende fugle vil blive 
taget op i forbindelse med vurdering af tilstand og evt. indsatsbehov i næste planperiode. 

 
Påvirkninger på egne arealer 
Sammenfatning af høringssvar  
To lodsejere er i tvivl om vandstanden i Rettrupkær Sø ændres ved ændret vedligeholdelse af 
Trævel Å og Mejlsø Bæk. Ligeledes efterspørger to lodsejere svar på, hvilke påvirkninger 
ændret vandløbsvedligeholdelse i vandløb til Ørum Sø får på vandstanden i søen. 
 
En lodsejer finder det uklart hvilket krav, der bliver til ammoniakafgivelse fra hans gård be-
liggende i oplandet til Sønder Lem Vig og om grøfter og kanaler i afvandingsanlægget skal 
have 10 meter bræmmer. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Kommunen skal udarbejdes en konsekvensvurdering med tilhørende kort for hver vandløbs-
strækning, hvor der foreslås ændret vedligeholdelse.Der er i den tidligere regerings Grøn 
Vækst-aftale afsat midler til kompensation for driftstab på arealer, der måtte blive påvirket af 
ændret vedligeholdelse. Den enkelte lodsejer er sikret kompensation for det individuelle net-
totab pr. ha., der skyldes ændret vedligeholdelse som følge af vandplanerne. Før ændringen af 
vandløbsvedligeholdelsen kan gennemføres, skal de økonomiske forhold være afklarede.Se i 
øvrigt det generelle høringsnotat om ændret vandløbsvedligeholdelse kap. 2.6.6. 
 
Sønder Lem Vig er i Naturplan 32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge kortlagt som Na-
turtype 3140 - Kransnålalge-sø. Udpegningen betyder, at ejendommen er omfattet af de krav 
som fremgår af den altid gældende lovgivning, jf.  gældende Bekendtgørelse nr. 291 af 6. 
april 2011, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. 
af husdyrbrug. 
 
Vandløb omfattet af krav om 10 m dyrknings fri bræmmer fastsættes i lov om randzoner og 
ikke direkte i vandplanen. 
 
4.5   Virkemidler og indsatsprogram 
 
Uenighed i fastsættelse af indsats 
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune bemærker, at der ikke er skitseret en målrettet indsats for at nedbringe 
belastningen med fosfor til Bølling Sø og Nipgård Sø, hvor målet anses for opfyldt, eller til 
Hauge Sø hvor målet ikke er opfyldt. 
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Biologisk Forening for Nordvestjylland er uforstående overfor, at Sundby Sø ikke får en ind-
sats i vandplanen, da modelberegninger peger på at søerne modtager en større belastning end 
maksimal belastningen ved målopfyldelse.  
 
Mariagerfjord Kommune efterlyser en akut indsats i Hannerup Sø, da søens tilstand er kritisk, 
og dens status som lobeliesø er truet. Kommunen finder det utilfredsstillende, at der ikke er 
planlagt overvågning af Fjeldsted Sø og Hannerup Sø i første planperiode, da søerne ikke op-
fylder målet om god økologisk tilstand, og der ikke er planlagt nogen indsats.  
 
Det Økologiske Råd mener at der skal foretages en indsats for at reducere fosfortilførslen til 
Sjørup Sø med henblik på at få søen i høj økologisk tilstand. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Struer og BFN undrer sig over, at den kraftige belastning 
til Kallerup Kær ikke giver udslag i en indsats.  
 
Biologisk Forening for Nordvestjylland undrer sig over, at den høje eksterne belastning til 
Bolbredning ikke resulterer i en indsats.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For søer med målopfyldelse mht. klorofylkoncentration stilles der, uanset belastning, ikke 
indsatskrav. Det forventes dog, at de generelle virkemidler i den tidligere regerings Grøn 
Vækst-aftale reducerer belastningen. 
 
For Hauge Sø vurderes de generelle virkemidler i Grøn Vækst-aftalen at reducere belastnin-
gen til et acceptabelt niveau. 
 
Da Hannerup Sø er uden til- og afløb har det ikke været muligt at bestemme tilførslen af næ-
ringsstoffer fra oplandet, og da der ikke er mulighed for yderligere rensning fra punktkilder, 
er der ingen indsats til søen.  
 
Kallerup Kær var ikke undersøgt i perioden 2002-2007. Det var derfor ikke muligt at fastslå 
om søen opfyldte målet om god økologisk tilstand, hvorfor der ikke var fastsat et indsatsbe-
hov i planforslaget. I 2010 blev søen undersøgt, og disse data er nu indarbejdet i vandplanen. 
På baggrund heraf er der fastsat indsatsbehov for Kallerup Kær. 
 
Da Sundby Sø i første vandplan er kategoriseret som en sø, der er genskabt med henblik på at 
fjerne næringsstoffer, vil der ikke blive stillet krav om en reduktion af tilførslen af nærings-
stoffer til søen. Se desuden Naturstyrelsens generelle svar angående søer anlagt med henblik 
på næringsstoffjernelse, kapitel 2.2.7 i det generelle høringsnotat. 
 
Da den nuværende tilstand for Bolbredning er ukendt, er det ikke er muligt at fastslå, om søen 
opfylder målet om god økologisk tilstand, og der fastsættes derfor intet indsatsbehov i denne 
vandplanperiode. 
 
Efterafgrødeareal  
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening, Viborg mener, at arealet med efterafgrøder skal udvides til 
også at inkludere oplandene til Tjele Langsø, Hærup Sø og Rødsø.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Virkemidlet ”efterafgrøder” anvendes for at give en kvælstofreduktion til Limfjorden. I første 
planperiode bruges virkemidlet kun nedstrøms søer, da søer ved denitrifikation reducerer 
kvælstoftransporten. Således opnås for Limfjorden størst effekt af virkemidlet ”efterafgrøder”, 
hvis det anvendes i oplandet nedstrøms søer. 
 
Nedlæggelse af dambrug 
Sammenfatning af høringssvar  
Danmarks Naturfredningsforening, Struer foreslår, at man nedlægger dambrugene ved Bred-
kær Bæk, der ligger i Kilens opland. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I vandplanen er der kun angivet et forslag til hvilke virkemidler, der kan anvendes til at opnå 
den fastsatte indsats. Det er op til kommunerne at beslutte, hvilke virkemidler de vil anvende 
på det specifikke område.  
 
Tidsfristforlængelse 
Sammenfatning af høringssvar  
Lemvig Kommune mener, at der skal anvendes de samme forlængelser af tidsfristen for må-
lopfyldelse på Noret som på de øvrige søer i området, da effekten af kloakeringen af sommer-
husområdet i oplandet til Noret ikke forventes at have slået fuldt igennem inden 2015. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Hvis effekt af kloakeringen af sommerhusområdet ikke er slået fuldt igennem i 2013, hvor 
søen overvåges næste gang, kan søen dog ikke forventes at opfylde målet. Søen sættes derfor i 
undtagelsesbestemmelserne med tidsfristforlængelse. 
 
4.5.1   Randzoner 
Sammenfatning af høringssvar 
Tandrup I/S ønsker svar på, hvad bl.a. 10 m randzoner vil betyde for N og P reduktionen til 
Ove Sø. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Effekten af den generelle indsats i den tidligere regerings Grøn Vækst-aftale, hvori de 10 m 
randzoner indgår, forventes at reducere belastningen til Ove Sø med ca. 13.300 kg N/år og ca. 
950 kg P/år  
 
Se Naturstyrelsens generelle svar vedr. randzoner jf. kapitel 2.6.2 i det generelle høringsnotat. 
 
4.5.2   Fosfor-vådområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening, Viborg anfører, at Bredmose Fjends og Hærup Sø begge 
har begrænset tilstrømning, og det derfor ikke er muligt at finde henholdsvis 0,4 og 1,2 ha til 
oversvømmelse af ådale. 
 
I oplandet til Noret, Veserne og Hygum Nor er terrænet så fladt, at virkemidlet fosfor-
vådområder (P-ådale) i traditionel forstand ikke synes anvendeligt. Der er ingen å-dale, som 
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kan oversvømmes, og ved en vandstandshævning vil man enten sætte store arealer under per-
manent vanddække eller skulle etablere tekniske anlæg som pumper mv. til at regulere tidvise 
oversvømmelser. Staten opfordres til at vurdere evt. oversvømmelsers omfang og betydning 
for bebyggelser, infrastruktur, landbrugsdrift mv. samt generelt at vurdere virkemidlets egnet-
hed i dette område.  
 
Morsø Kommune mener, at der allerede er en P-ådal opstrøms Legind Sø, da vandløbet (Le-
gind Å) ikke har været vedligeholdt, siden søen blev etableret i 1991, og at indsatsen derfor 
skal ske over for spredt bebyggelse og regnvandsbetingede udløb. Kommunen mener, at an-
vendelsen af virkemidlet P-ådal til Jølby Nor vil resultere i nedlægning af landvindingslaget 
og fjernelse af ådiger. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I vandplanen er der kun angivet et forslag til hvilke virkemidler, der kan anvendes til at opnå 
den fastsatte indsats. Det er op til kommunerne at beslutte, hvilke virkemidler de vil anvende 
på det specifikke område. Se i øvrigt det generelle høringsnotat vedr. fosforådale i kapital 
2.6.5. 
 
Nyeste data for Hærup Sø fra 2006 og 2009 viser, at søen er kommet i god økologisk tilstand. 
Indsatkravet til søen er derfor bortfaldet.  
 
4.5.3   Spildevandsrensning 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening, Struer og Struer Kommune ønsker en forbedret spilde-
vandsrensning i oplandet til Kallerup Kær og en overvågning af miljøtilstanden i Barslev Bæk 
med henblik på en radikal forbedring af såvel vandløbets som søens økologiske tilstand. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Viborg mener, at den forudsatte indsats overfor spredt 
bebyggelse på 5 kg P til Tjele Langsø er lav i forhold til, at der i oplandet er ca. 100 boliger i 
ukloakeret område. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Kallerup Kær blev undersøgt i 2010 og her levede søen ikke op til målsætningen om god øko-
logisk tilstand. I 1. planperiode fokuseres indsatsen på P-ådale og en evt. indsats ved forbedret 
spildevandsrensning overvejes i kommende planperiode. Miljøtilstanden i Barslev Bæk over-
våges også fremover i det nationale overvågningsprogram. 
 
Indsatsen i oplandet til Tjele Langsø er justeret efter opdatering af belastningsberegningerne. 
Data er baseret på de informationer, Naturstyrelsen har fået af kommunen.  
 
4.5.4    Sø-restaurering 
 
Alternativer til sørestaurering.  
Sammenfatning af høringssvar 
Silkeborg Kommune finder det ikke hensigtsmæssigt at anvende de angivne restaureringsme-
toder, da de normalt ikke er tilstrækkelige til at opnå varige forbedringer i miljøtilstanden. 
Kommunen efterlyser i stedet bæredygtige alternativer til sørestaurering, hvor der i højere 
grad fokuseres på nedbringelse af den eksterne belastning som virkemiddel.   
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Restaurering angives som en mulig løsning til overvejelse for målopfyldelse i Hauge Sø, for-
udsat den eksterne belastning med fosfor er bragt tilstrækkeligt langt ned, og alene intern be-
lastning fastholder en dårlig miljøtilstand i søen. Dog er søen ikke udpeget til restaurering. 
 
Der vil være mere fremtidsperspektiv i at gennemføre en risikovurdering med henblik på at få 
nedbragt den eksterne belastning fra særligt sårbare områder gennem ex udtagning eller ænd-
ret drift af risikoarealer udover de planlagte 10 m randzoner langs vandområder samt krav om 
ophør af udledning af utilstrækkeligt renset spildevand i det åbne land, hvor dette ikke allere-
de er sket. 
 
Viborg Kommune og Holstebro Kommune tvivler på anvendeligheden af fosforfældning som 
restaureringsmetode i hhv. Birkesø og Borbjerg Møllesø. 
 
Skive Kommune anfører, at de positive effekter af opfiskning af skaller og brasen i Stubber-
gård Sø berettiger, at der ikke anvendes tidsfristforlængelse ved Flyndersø. Der vil med stor 
sandsynlighed ske en forbedring af miljøforholdene ved et lignende indgreb i Flyndersø, hvil-
ket vil forbedre livsbetingelserne for flere elementer i udpegningsgrundlaget. 
 
Zoologisk Museum og DTU Aqua mener, at det er en fejl som følge af forældede data, at ud-
satte græskarper i Klokkerholm Møllesø angives som værende årsag til søens skæve fiske-
sammensætning. Zoologisk Museum og DTU Aqua fandt ved en fiskeundersøgelse i 2008 
kun ganske få græskarper men en stor overvægt af skaller og karusser. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Se Naturstyrelsens generelle svar vedr. sørestaurering, jf. kapitel 2.6.13 i det generelle hø-
ringsnotat. 
 
Naturstyrelsen tager de nye oplysninger om Klokkerholm Møllesø til efterretning og retter 
formuleringen i vandplanen. Årsagen til søens dårlige økologiske tilstand ændres fra skæv 
fiskebestand pga. overvægt af græskarper til overvægt af skaller og karusser. Naturstyrelsen 
bibeholder derfor forslaget om biomanipulation i Klokkerholm Møllesø som virkemiddel til at 
opnå god økologisk tilstand i søen. 
 
Restaurering uanset tidsfristforlængelse 
Sammenfatning af høringssvar  
Vesthimmerlands Kommune oplyser, at selv om Farsø Sø har fået tidsfristforlængelse for må-
lopfyldelse, er det planlagt at udføre restaurering af søen i 2011. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen forholder sig til de nye oplysninger ved udarbejdelse af næste vandplan. 
 
4.6   Sammenhæng med Natura 2000 
 
Uoverensstemmelse mellem vandplaner og Natura 2000-planer. 
Sammenfatning af høringssvar  
Silkeborg Kommune bemærker, at der ikke i vandplanen er redegjort specifikt for, at de op-
stillede målsætninger og indsatser for de mange søer i habitatområder medfører gunstig beva-
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ringsstatus i alle tilfælde. Da det forudsættes, at habitat-hensyn for vandområderne varetages i 
vandplanen, efterlyses en nøjere analyse af i hvor høj grad, det er tilfældet. For eksempel ef-
terlyses en specifik analyse af, om den fastsatte vandkvalitet mht. klorofyl og støtteparametre 
sikrer gunstig bevaringsstatus for Nipgård Sø, hvor der ikke er angivet konkrete indsatser til 
forbedring af vandkvaliteten.  
 
Silkeborg Kommune anbefaler at hensynet til gunstig bevaringsstatus for søer i Natura 2000 
områder - herunder Nipgård Sø - indgår med større vægt i planlægningen. Det fremgår af 
vandplanens afsnit om miljømål, at der er mulighed for at stille skærpede krav i Natura 2000-
områderne til vandbehov og vandkvalitet for fem sø-naturtyper med henblik på at sikre gun-
stig bevaringsstatus. Nipgård Sø er en af disse fem søtyper. 
 
Mariagerfjord Kommune mener ikke, at Madum Sø har målopfyldelse, som det fremgår af 
vandplanen, da søen jf. Natura 2000-planen har ugunstig bevaringsstatus, og da overvågnin-
gen af søen i 2008 viser, at tilstanden er stærkt forringet.  
 
Mariagerfjord Kommune efterlyser en indsats i Madum Sø i forhold til habitatbestemmelser-
ne, da søen er i ugunstig bevaringsstatus. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Madum Sø kan godt have målopfyldelse i vandplanen, samtidig med at den har en ugunstig 
bevaringsstatus i Natura 2000-planen. Dette skyldes at søens økologiske tilstand i vandplanen 
udelukkende beror på klorofyl a indholdet, mens tilstand og bevaringsstatus i Natura 2000-
planen beror på trusler og den aktuelle naturtilstand. Da sommergennemsnittet af klorofyl a 
koncentrationen er under 12 µg/l er søen i god økologisk tilstand. 
 
Se derudover Naturstyrelsens generelle svar vedr. sammenhæng mellem vandplaner og Natura 
2000-planer, jf. kapitel 2.11 i det generelle høringsnotat. 
 
Samlet plan for Ørum Sø 
Lodsejerne Thyge Futtrup og Lone og Thomas D. Larsen finder det utilfredsstillende, at der 
ikke findes en overordnet plan samt et konkret kort over omfanget af tiltag i Ørum Sø. De 
finder det vanskeligt at danne sig overblik over, hvad konsekvenserne af tiltag fra Natura 
2000-planen og vandplanen vil blive for deres arealer i oplandet til Ørum Sø. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I vandplanen er der udover de generelle virkemidler fastlagt et specifikt indsatskrav for fosfor 
til Ørum Sø. 
 
4.7   Andre lokale forhold 
 
Forslag til nye naturgenopretningsprojekter. 
Sammenfatning af høringssvar  
BFN kommer med forslag til forskellige naturgenopretningsprojekter af følgende områder: 
Sjørring Sø, Sperring Sø, Hundsø, Hundborg Mose, Storkær, Sindrup Vejle, SV-del af Øster-
ild Fjord, ved Lønnerup Fjord, Biskær, Odby Sø, Ørding Kær – Sillerslev, Madsbjerg Enge, 
Erslev Kær, arealer nord og øst for Højris Slot (Klastrup Enge, Harring Kær, Mejlsø området, 
Jørsby Strandenge, Frostkær, Solbjerg Kær, Karby Enge). 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget undersøgelser af mulighederne eller økonomien 
af en hel eller delvis genskabelse af de tørlagte søer, men Naturstyrelsen opfordrer foreningen 
til at sende forslagene til de respektive kommuner. 
 
Forslag om fjernelse af sluse 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening, Struer foreslår, at man fjerner slusen ved udløbet af Kilen, 
og dermed sikrer at en restaurering af søen vil være varig. Fredningen af Kilen/Bredkær Bæk 
bør udvides til også at omfatte i hvert fald nederste del af Vasens Bæk og hele Bredkær Bæk 
med Anglands Mose, der atter bør gøres til et vådområde. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den nuværende slusepraksis giver en relativ stabil saltholdighed i Kilen. Ved at fjerne slusen 
vil saltholdigheden i Kilen fluktuere i meget større grad end i dag og give en ustabil biologisk 
struktur. Dette vil give Kilen dårligere mulighed for at leve op til målet om god økologisk 
tilstand. 
 
Vandplanen omfatter ikke fredningsspørgsmål og her henvises til retningslinjerne for frednin-
ger:  http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Fredninger
 
Nedlæggelse af digelaug 
Sammenfatning af høringssvar 
Skive Kommune oplyser, at Hjerk Nor Digelag ønsker nedlæggelse af dette. Skive Kommune 
har iværksat screening af procedure og konsekvenser ved retablering af Norets forbindelse 
med Limfjorden. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen tager informationerne til efterretning og afventer den videre proces. 
 
Fejl i udpegning af badevandssø 
Sammenfatning af høringssvar 
Struer Kommune oplyser, at det er en fejl, at Kallerup Kær er udpeget som badevandssø i 
vandplanen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Planen er rettet, så Kallerup Kær ikke længere er angivet som badevandssø. 
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5.0       Spildevand 
   
5.1     Resume      
Der er modtaget 21 høringssvar. De er kommet fra Herning, Morsø, Holstebro, Struer, Vi-
borg, Silkeborg, Skive, Jammerbugt, Randers, Vesthimmerlands, Mariagerfjord, Rebild og 
Aalborg kommuner, Ikast-Brande Spildevand A/S, Herning Vand og Brønderslev Spilde-
vand A/S, Vandløbslauget for Landbækken samt 4 lodsejere. 
 
Høringssvarene omhandler:  

- datagrundlag ønskes opdateret 
- mulighed for anvendelse af alternative virkemidler 
- ønske om frafald af indsats  
- ekstra udpegning af indsats ønskes 

 
5.2  Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Opdatering af data 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune og Herning Vand har konstateret, at udkast til vandplanerne ikke er baseret 
på gældende spildevandsplan 2009-2020, og de anbefaler at baggrundsmaterialet opdateres, så 
kommunens gældende spildevandsplan og nye opdateringer i WinRIS kommer til at danne grund-
lag for vurderingen af indsatsen.  
 
Ikast-Brande Spildevand A/S bemærker, at rettelser i den tekniske høringsfase ikke er indar-
bejdet, hvorfor der er anvendt forældet data flere steder i vandplanernes datagrundlag.  
 
Morsø Kommune bemærker, at der er mange fejl og mangler i oplysninger om de regnbetin-
gede udløb i kommunen, hvilket skyldes kommunens manglende opdatering i WinRIS 
 
Holstebro Kommune anfører, at det ikke er tydeligt, hvad baseline dækker over i relation til 
kommunens spildevandsplaner. 
 
Struer Kommune bemærker, at der er fejl i vandplanens oplysninger om renseanlæg. Bøhl, 
Hellerød og Søndbjerg Serup Strand er nedlagt, ligeså Hjerm og Fousing Kirkeby, der er listet 
i det tekniske baggrundsnotat. Endvidere oplyser kommunen, at der planlægges nedlagt 1 ren-
seanlæg i 2011 (Humlum Camping strand), jf. vedtaget spildevandplan 23. november 2010. 
 
Vesthimmerlands Kommune oplyser nye tal for den godkendte kapacitet for Stistrup rensean-
læg. 
 
Struer Kommune bemærker, at virksomheden Struer Skibsværft ikke længere eksisterer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har foretaget en fuld opdatering af datagrundlaget på spildevandsområdet, så-
ledes at data frem til og med 2010 inddrages. Kommunernes opdateringer i WinRIS og andre 
landsdækkende database er derfor inddraget i de endelige vandplaner.  
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Naturstyrelsen har så vidt muligt inddraget politisk vedtagne tiltag frem til 1.1 2015 i kom-
munernes spildevandsplaner i vandplanernes baseline. 
 
Naturstyrelsen henviser til WebGIS, hvor det for alle punktkilder fremgår hvilke udledte 
mængder, der anvendes i både status og baseline, dvs. det vil heraf fremgå, om der er forudsat 
ændringer frem til baseline. 
 
Gennemgangen af spildevandsplanen for Herning Kommune viser, at Feldborg og Haderup 
renseanlæg afskæres i perioden 2011-2014 til Herning Centralrenseanlæg. Naturstyrelsen har 
derfor opdateret baseline, således at mængderne fra de 2 nedlagte renseanlæg er nulstillet og i 
stedet udledt fra Herning Centralrenseanlæg.  
 
Naturstyrelsen har slettet Hellerød Renseanlæg, da det ikke længere eksisterer. Bøhl og Sønd-
bjerg Serup Strand er grundvandsænkninger, hvor der udtages prøver af udledningen, og disse 
er bibeholdt.  
 
Udledningen fra Humlum Camping strand er i baseline sat til 0, og mængderne tilført Struer 
Renseanlæg.  
 
Den godkendte kapacitet ved Stistrup er opdateret. 
 
Naturstyrelsen har slettet Struer Skibsværft af vandplanen. 
 
5.3  Virkemidler og indsatsprogram 
 
Udskydelse /bortfald af indsatsprogram 
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg Kommune mener, at indsatsen over for de regnvandsbetingede udløb i Østerå skal 
udskydes til 2. vandplanperiode, da der pt. er overvejelser om alternativ trace for Østerå, hvor 
vandet fra Østre og Vestre Landgrøft fortsat skal ledes via det eksisterende tracee.   
 
Aalborg og Silkeborg Kommune samt Brønderslev Spildevand A/S mener, at der bør tænkes 
langsigtet, og at der i stedet for bassinudbygning ved udløb fra fælleskloak gennemføres sepa-
rat-kloakering. Separatkloakering vil kræve længere tid og kan altså ikke gennemføres inden-
for 1. planperiode. 
 
Viborg Kommune anbefaler, at vandplanen udskyder tidsfristen for indsatsen mod påvirknin-
gen fra 1 rensningsanlæg, som ifølge kommunens spildevandsplan nedlægges inden for 15 år. 
 
Morsø Kommune ønsker tidsfristudsættelse for indsats for 5 overløbsbygværker pga. at op-
landene (Tødsø, Bjørndrup-Vodstrup, Redsted og Øster Jølby) er planlagt separatkloakeret, 
og overløbsbygværkerne derfor planlægges nedlagt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Af vandplanernes indsatsprogrammer fremgår tidsplanerne for kommunernes spildevandsind-
sats. I de vedtagne vandplaner er niveauet for spildevandsindsatsen fastsat således, at indsat-
sen strækkes over flere planperioder. Generelt fordeles indsatsen over 1. og 2. planperiode, 
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mens enkelte kommuner i forhold til indsatsen for den spredte bebyggelse først vil være fær-
dige i 3. planperiode. 
 
Udskydelserne af spildevandsindsatserne begrundes med, at det ikke er vurderet at være prak-
tisk realiserbart og er forbundet med store anlægsomkostninger at gennemføre hele den kræ-
vede indsats i første planperiode. Dette skyldes blandt andet, at den aktuelle indsats i den 
spredte bebyggelse skal kompensere for et efterslæb i den hidtidige kommunale indsats. End-
videre er der ikke i alle kommuner administrativ og praktisk kapacitet til at gennemføre den 
fulde indsats i første planperiode. 
  
Med hensyn til tidsfrister henvises endvidere til kapitel 2.2.5 i det generelle høringsnotat. 
 
Indsatser for renseanlæg 
Sammenfatning af høringssvar 
Viborg Kommune anbefaler, at vandløbet Nørbæk Landgrøft ikke betragtes som vandløb, og 
at krav om indsats på Skals Renseanlæg derfor bortfalder. 
 
1 lodsejer mener, at det bør undersøges om den nuværende spildevandsrensning fra Skals by 
er tilstrækkelig, før der tages skridt i retning af at reducere vandløbsvedligeholdelsen i Nør-
bæk Landgrøft.  
 
Holstebro Kommune oplyser, at Vinderup by ikke bliver separeret som planlagt i gl. Vinderup 
Kommunes spildevandsplan, og at der derfor mangler indsats på Vinderup Renseanlæg og / 
eller de bygværker, som påvirker vandløbet. Der er også problemer med badevandskvaliteten 
ved Handbjerg pga. udledning fra Vinderup Renseanlæg 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Der indgik 28.000 km vandløb i høringsudkast til vandplaner. De var udvalgt, fordi de gamle 
amter i regionplanerne havde fastsat et mål for beskyttelsen af disse vandløb. Udover vandløb 
med høj naturværdi omfattede amternes målsætninger imidlertid også en række vandløb med 
meget begrænset naturværdi. Desuden var omfanget af målsatte vandløb ujævnt fordelt på 
landsplan.  
 
Med henblik på, at opnå et mere ensartet grundlag for udpegningen af vandløb i vandplanerne, 
er der gennemført en tilpasning af hvilke vandløb, vandplanernes indsatsprogram specifikt 
forholder sig til. Tilpasningen medfører en reduktion fra ca. 28.000 km til ca. 22.000 km.  
 
Nørbæk Landgrøft er i forbindelse hermed udtaget af vandplanen, og indsatsen på Skals Ren-
seanlæg bortfalder derfor. 
 
Indsatserne overfor punktkilder er blandt andet foretaget på baggrund af kommunernes spilde-
vandsplaner. På baggrund af de nye oplysninger vil Naturstyrelsen i den kommende vandplan-
periode vurdere behovet for eventuelle indsatser til Vinderup Renseanlæg og/eller de bygvær 
ker, som udleder til vandløbet.  
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Indsatser for regnbetingede udløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg Kommune har fået foretaget nye DVFI undersøgelser ved 26 vandløbslokaliteter, 
hvilket giver anledning til følgende kommentarer: 

- Ved 7 udpegede overløbsbygværker er målsætningen nu opfyldt, og indsats bør fjernes.  
(udløbene: U0.3.39 til Østre Landgrøft, U0.3.55 til Indkildestrømmen, U0.4.40 til Ud-
løbsgrøft til Landbækken, U2.0.03 til Vodskov Afløbsgrøft, samt U4.0.06, U4.0.07 og 
U4.0.07A til Guldbækken).  

- At 14 lokaliteter blot er én faunaklasse fra at opfylde målsætningen. 
- At 2 lokaliteter vurderes at være for højt målsatte, hvorfor det bør overvejes at søge 

målsætningen ændret fra DVFI 5 til DVFI 4 (vedrører udløbende: U3.1.02 til Birk-
kærgrøften, U3.1.06 og U3.1.07) til Landgrøften. Hvis målsætningen nedsættes bør krav 
om tiltag fjernes. 
 

De udførte analyser og vurderinger ønskes medtaget ved fastlæggelsen af den endelige ud-
pegning af vandløbsstrækninger og dermed udløb, hvor en indsats vurderes nødvendig for at 
opnå målopfyldelse i 2015. 
 
I Guldbækken er der gennemført fysiske forbedringer. Der er endnu ikke taget nye DVFI prø-
ver efter dette projekt er gennemført.  Aalborg Kommune mener derfor, at der skal tages nye 
DVFI prøver, inden det besluttes om, og i givet fald hvornår, der skal igangsættes indsatser 
overfor regnvandsbetingede udløb (U4.0.05, U4.0.06, U4.0.07, U4.0.07A, U4.0.08, U4.0.09, 
U4.0.11 og U4.0.11A) til Guldbækken.   
 
Der er i dag ikke målopfyldelse på de nederste ca. 1½ km af Guldbækken inden sammenløb 
med Østerå. Store dele af denne strækning har meget dårlige fysiske forhold, men er ikke ud-
peget til reduceret vedligeholdelse eller vandløbsrestaurering. Det er Aalborg Kommunes op-
fattelse, at det i lige så høj grad kan være de dårlige fysiske forhold, som de regnvandsbetin-
gede udløb, der er årsag til manglende målopfyldelse. Hele strækningen af Guldbækken ned 
mod Østerå bør udpeges til indsatsen reduceret vedligeholdelse og vandløbsrestaurering. 
  
Rebild Kommune ønsker at tiltag / krav om ændret vedligeholdelse frafaldes for Otterup Mo-
segrøft og Torsdal Bæk. Kommunen anfører, at manglende målopfyldelse i stedet skyldes 
fejlkoblinger og hydraulisk påvirkning fra regnbetingede udløb. 
 
Rebild Kommune bemærker, at overløbsbygværket ved Skørpingvej til Tisted Rende har hyp-
pige aflastninger. 
 
Jammerbugt Kommune mener, at udpegning af 5 regnbetingede udledning bør frafaldes, da 
det ud fra undersøgelser foretaget af Miljøcenter Aalborg i 2008 ikke fremgår at udledninger-
ne giver anledning til en påvirkning af vandløbet, eller at påvirkningen er usikker/acceptabel. 
 
Randers Kommune oplyser, at separering af afløbssystemet i Nørbæk er i gang og forventes 
afsluttet i 2011. Vandplanens foreslåede indsats på udløb PU18.02 i Nørbæk bør derfor væk.  
 
Brønderslev Spildevand A/S mener ny vandløbsundersøgelse bør foretages i Møllegårdsgrøf-
ten i Tolstrup Kirkeby for at vise effekt af nedlagt renseanlæg, før tiltag på overløbsbygværk 
udpeges.   
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Brønderslev Spildevand A/S forventer at planlagt kloaksanering (opstartes 2011) i Brønders-
lev By medfører en betydelig reduktion fra A22UF og A30UF og vil være tilstrækkelig til 
fremover at sikre, at overløbsbygværkerne ikke er årsag til manglende målopfyldelse i Kor-
numgårds-grøften. Krævet indsats mod udløbene A22UF, A29UF, A30UF og A36UF er der-
for ikke længere nødvendig.  
 
Ikast-Brande Spildevand A/S bemærker, at der er foretaget nye vandløbsbesigtigelser i Bor-
ding Å i 2009-2010, der viser, at målsætning er opfyldt. Krav til indsats for RBU 7F18000 og 
RBU 7F11000 bør derfor udgå af vandplanerne 
 
Herning Vand konstaterer, at data for regnbetingede udledninger med tilhørende udpegning 
bør opdateres i forhold til kommunens nye opdaterede planer, herunder planerne for Feldborg. 
 
1 borger anfører, at den væsentligste udledning i området stadig er udledningen fra Breum by 
af urenset spildevand ad overløbsledningen ved Dueled Bro i Astrup Bæk. Den bør medtages 
i vandplanerne.  
 
Vandløbslauget for Landbækken bemærker at der er foreslået ophør/reduceret vedligehold af 
Landbækken. Dette vil på grund af store udledninger fra de regnbetingede udledninger kom-
bineret med fysiske begrænsninger (vejunderføringer mm.) give store oversvømmelser. Vand-
løbslauget foreslår, at der foretages grundige vandløbsundersøgelser, herunder kemiske un-
dersøgelser, samt at der udformes nyt vandløbsregulativ. 
 
1 lodsejer konstaterer, at der er forslag om ophør/reduceret vedligeholdelse i Landbækken, 
hvilket vil medføre at vandføringsevnen forringes. Dette er problematisk, da Landbækken 
modtager vand fra en række regnbetingede udløb, og i tilfælde af oversvømmelser påvirkes 
markerne af kloakaffald. Der foreslås at udlægge bassin/vådområde for at reducere påvirknin-
gen fra de regnbetingede udløb samt at restaurere vejunderføringen under Hadsundvej 
 
1 lodsejer påpeger, at Landbækken væsentligst fungerer som kloakafløb for den tiltagende 
bebyggelse, og at den derfor bør kategoriseres som sådan og ikke som fiskevand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har fjernet udpegningen af U0.3.39 til Østre Landgrøft, da nye undersøgelser 
viser målopfyldelse nedstrøms. Udpegningen af U0.3.55 og U2.0.03 fastholdes, da der kun er 
en ud af flere undersøgelser, der viser målopfyldelse. Ligeledes har Naturstyrelsen vurderet, at 
udpegningen af U0.4.40 fastholdes, da der ikke er målopfyldelse i Landbækken.  
 
Udpegningen af overløbsbygværkerne U4.0.05, U4.0.08, U4.0.09, U4.0.11, U4.0.11A, 
U4.0.06, U4.0.07 og U4.0.07A med udløb til Guldbækken er fjernet, da de nyeste vandløbs-
undersøgelser viser, at der på visse strækninger er målopfyldelse, og at faunasammensætnin-
gen i den nedre del af Guldbækken ikke tyder på organisk belastning. Endvidere er der i 
Guldbækken gennemført forbedringer af de fysiske forhold, som der endnu ikke er set resulta-
tet af. 
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Ved de 14 udpegede overløbsbygværker i Aalborg Kommune, hvor der fortsat mangler én 
faunaklasse, for at vandløbet opfylder målsætningen, ændres intet. Udpegning fastholdes for 
at sikre målopfyldelse. 
 
Naturstyrelsen fastholder målsætningen for både Birkkærgrøften og Landgrøften, da der ikke 
er tale om blødbundsvandløb. Krav til udløb U3.1.02, U3.1.06 og U3.1.07 fastholdes. 
 
I Otterup Mosegrøft er der ikke dokumenteret hydrauliske problemer (oversvømmelser), og 
Naturstyrelsen peger derfor ikke på indsats overfor regnvandsudløbene. Fejlkoblingerne er 
ulovlige forhold som skal fjernes ved håndhævelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Na-
turstyrelsens bemærkninger vedrørende ændret vedligeholdelse behandles i kapitel 2.5.2 i 
nærværende høringsnotat.  
 
I Torsdal Bæk er der ikke konstateret hydrauliske problemer (oversvømmelser), og der peges 
derfor ikke på indsats overfor regnvandsudløbene. Naturstyrelsen vil i den kommende vand-
planperiode vurdere, om der er behov for indsatser på overløbsbygværkerne. 
 
Ved seneste tilsyn primo 2011 blev der konstateret en landbrugsforurening i Tisted Rende og 
DVFI 1 nedstrøms udløbet. Der fandtes ikke dokumentation for at overløbsbygværket påvir-
ker vandkvaliteten, og en evt. udpegning af overløbsbygværket afventer nye vandløbsunder-
søgelser. 
 
Naturstyrelsen fastholder udpegningen af 5 overløbsbygværker i Jammerbugt Kommune på 
baggrund af de seneste DVFI undersøgelser, som viser manglende målopfyldelse. I forbindel-
se med Miljøcenter Aalborg vandløbsundersøgelser i 2008 blev der ikke foretaget DVFI un-
dersøgelser i grøfterne.  
 
Naturstyrelsen har fjernet kravet til indsats for udløb PU18.02 i Nørbæk 
 
Naturstyrelsen har som følge af høringssvar i den tekniske forhøring udtaget DVFI-vandløbs- 
prøve i februar 2011 i Møllegårdsgrøften fra Tolstrup. Prøven viste ikke målopfyldelse, og 
derfor bibeholdes udpegning af overløbsbygværket i Tolstrup. 
 
Indsatsbehovet for 4 udpegede overløbsbygværker i Brønderslev bibeholdes. Kommunen kan 
i forbindelse med udarbejdelse af den kommunale handleplan foreslå en anderledes indsats, 
blot det sikres, at det er tilstækkeligt til at opnå målopfyldelse. 
 
Udpegningen af overløbsbygværker i Bording Å fastholdes, idet den ene nye DVFI-bedøm-
melse ikke kan rykke ved målsætningsopfyldelsen.  
 
Naturstyrelsen har gennemgået Herning Vand’s planer og har vurderet, at indsats ikke længe-
re er påkrævet for bygværket i Feldborg. 
 
Naturstyrelsen har kontaktet Skive Vand A/S for at undersøge udledningen fra Breum by. 
Skive Vand A/S har ikke kendskab til et sådant udløb, og det fremgår heller ikke af spilde-
vandsplanen. Overløbet fra Breum ledes til Grøndal Bæk. 
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For Landbækken foreligger ikke nogen dokumentation for, at de regnbetingede udløb giver 
anledning til hydrauliske problemer. Der er foreslået indsats overfor udvalgte overløbsbyg-
værker med udløb til Landbækken, og denne indsats vil sammen med ændret vandløbsvedli-
geholdelse og restaurering medvirke til forbedring af vandkvaliteten i Landbækken.  De uhy-
giejniske forhold i bækken er en overskridelse af den gældende udledningstilladelse, som skal 
lovliggøres. Nye udløb fra den tiltagende bebyggelse reguleres i henhold til retningslinjerne 
i Vandplanen, der bla. foreskriver at udledningen fra regnbetingede udløb ikke må overstige, 
hvad der svarer til maksimal naturlig afstrømning (1 l/s pr ha). 
  
5.3.1 Spildevandsrensning i det åbne land 
 
Proces og oplandsgrænser 
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg og Mariagerfjord Kommune anfører, at de udpegede oplandsgrænser til områder med 
krav om forbedret spildevandsrensning bør være vejledende som i regionplanen og kunne 
justeres i forbindelse med detailkortlægningen. 
 
Aalborg Kommune anfører endvidere, at der i Regionplan 2005 beskrives, at udpegningen af 
områder i det åbne land, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning, ikke er endelig. 
Sammen med kommunerne arbejdes der videre med udpegning af områder, som ikke blev 
medtaget i den første udpegning. Er det samme gældende for udpegning af nye områder i for-
bindelse med Vandplanerne?  
 
Skive Kommune bemærker, at der er udpeget fire nye små områder i forhold til de allerede 
udpegede områder i Regionplan 2005. Kommunen skriver at: Spildevand der afledes urenset 
til vandmiljøet fra disse områder skal forbedres, hvilket betyder at der skal etableres nye spil-
devandsanlæg. Samtidig skal spildevand der afledes til stillestående vand (moser, søer o.l.) 
indenfor de udpegede områder afskæres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Oplandsgrænserne for Natur-styrelsens udpegninger af områder i den spredte bebyggelse til 
forbedret spildevandsrensning er baseret på topografiske kort, der er behæftet med usikker-
hed. Det kan derfor komme på tale at justere disse i forbindelse med kommunens kortlægning 
af afløbsforholdene i området. Hvis det viser sig, at ejendomme uden for den angivne plan-
grænse via drænsystemer eller lignende afleder spildevand til et vandområde i et udpeget op-
land, er disse også omfattet af udpegningen. Hvis det modsat viser sig, at en ejendoms spilde-
vand ikke afledes til vandområdet i et udpeget opland, er ejendommen ikke omfattet af ud-
pegningen. 
 
Viser det sig at indsatsen i denne vandplan ikke er tilstrækkelig til at opnå målopfyldelse, vil 
der i næste vandplan være mulighed for at pege på en yderligere indsats over for punktkilder. 
 
Naturstyrelsen bemærker til Skive kommunes høringssvar, at der i retningslinje 11 b står, at 
spildevandet skal renses for fosfor men ikke afskæres. 
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Konkrete oplande 
Sammenfatning af høringssvar 
Mariagerfjord Kommune har bemærket en ændring af indsatsbehovet til Klejtrup Sø fra for-
høring til høring og mener, dette kan skyldes en fejl i BBR data opstået i forbindelse med 
konvertering af data i Mariagerfjord Kommune.  
 
Randers kommune anfører, at udpegningen af Vandløb ved Bryggersholm til spildevandsrens-
ning i det åbne land (SO) er baseret på et tyndt grundlag. Bedre udpegningsgrundlag bør tilve-
jebringes, hvis udpegning ønskes opretholdt. 
 
Randers Kommune ønsker oplandet for spildevandsrensning i det åbne land til Borup Mølle-
bæk ændret samt udvidet opland (OP) til Fussing Sø med opland til Søgård Bæk.  
 
Struer Kommune  

- bemærker at vandløbsundersøgelser i 2005 viser målopfyldelse for Linde og Falsig Bæk. 
Oplande til vandløbene bør ikke udpeges til forbedret spildevandsrensning. 

- ønsker opland til Kilen og Kallerup Kær udpeget til spildevandsrensning i det åbne med 
renseklasserne OP henholdsvis SOP.    

- udtrykker undren over udpeget sommerhusområde ved Toftum Bjerge til forbedret spilde-
vandsrensning. Området er på nær 2 ejendomme spildevandskloakeret. 

 
Holstebro Kommune bemærker ligeledes at Falsig og Linde Bæk fejlagtig er angivet med 
krav til renseklasse,  
 
Holstebro Kommune anfører, at oplandet til Hvolbæk er udpeget til SOP. Da vandløbet er ført 
udenom Holmgård Sø, bør der kun være krav til SO. 
 
Holstebro Kommune anbefaler endvidere, at Regionplanens udpegning af øvre del af Bjert 
Bæk og Sahl Bæk vurderes på ny, da der efter kommunens opfattelse fremover ændres meto-
de for udpegning af opstrømsliggende vandløbsstrækninger til udpegede oplande.  
 
Struer Kommune konstaterer i vandplanens kortmateriale at området sydvest for Resen (Re-
sen Bæk) er anført til at skulle opfylde renseklasse SOP. Dette er en fejl, da vandløbet har 
udløb til Nissum bredning. Rensekravet til baseline 2015 bør være SO i stedet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har set udpegningen af oplandet til Klejtrup Sø igennem for den tekniske for-
høring og høringen. Oplandet er udpeget i forbindelse med Regionplan-udpegningen og ind-
går i den forudsatte baseline-indsats.  
 
Naturstyrelsen fastholder udpegningen af vandløbsopland ved Bryggersholm på baggrund af 
gældende datagrundlag.  
 
Oplandene for spildevandsrensning i det åbne land til Borup Møllebæk og Fussing Sø er ikke 
ændrede på WebGIS. Oplandsgrænserne er vejledende, og kommunens administration skal 
ske ud fra nyeste viden om afledningsforholdene. Det vil sige, at hvis det viser sig, at ejen-
domme uden for den angivne plangrænse via drænsystemer eller lignende afleder spildevand 
til et vandområde i et udpeget opland, er disse også omfattet af udpegningen. Hvis det viser 
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sig, at en ejendoms spildevand ikke afledes til vandområdet i et udpeget opland, er ejendom-
men ikke omfattet af udpegningen. 
 
Naturstyrelsen sletter krav til renseklasser for Falsig og Linde Bæk.  
 
Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke skal ske en indsats på den spredte bebyggelse i oplan-
det til Barslev Bæk, hvor der i stedet er en indsats på P-ådale til Kallerup Kær. 
 
Oplandet til Kilen er ifølge Regionplan 2005 udpeget til OP og vil være opdateret i WebGIS. 
 
Naturstyrelsen har fjernet udpegningen for sommerhusområde ved Toftum Bjerge. 
 
Naturstyrelsen har ændret kravet til renseklasse for oplandet til Hvolbæk til SO. Regionpla-
nens udpegning til oplandene til Bjert Bæk og Sahl Bæk fastholdes.  
 
Retningslinierne for udpegning af indsats fra ejendomme i det åbne land følger de vandløbs-
strækninger, der ikke er målsætningsopfyldte, og hvor påvirkningen er vurderet til at være 
spildevand fra ejendomme i oplandet. Det er som udgangspunkt således kun på de direkte 
berørte strækninger, der skal påbydes indsats i forhold til ejendomme, der ikke har tilstrække-
lig rensning, medmindre det skønnes, at nedstrømsliggende strækninger ikke kan opnå målop-
fyldelse, uden at der iværksættes indsats i den opstrømsliggende strækning. 
 
Naturstyrelsen har konstateret, at oplandet sydvest for Resen fejlagtigt er angivet med rense-
klasse SOP - er nu rettet til SO. 
 
I det generelle høringsnotat kapitel 2.6.14 er mere om spildevandsrensning i det åbne land.  
 
5.4 Andre lokale forhold  
Sammenfatning af høringssvar 
Holstebro Kommune oplyser, at der i tabel 2.2.3 skal stå Holstebro Kommune i stedet for 
Vinderup. Endvidere mangler 1 privat renseanlæg i tabellen, nemlig Trandum Camping. 
 
Struer Kommune oplyser, at nyt spildevandstillæg er vedtaget om nyt kloakeringsprincip i 
Hvidbjerg. Struer Kommunen anfører endvidere tekstrettelser til antallet af spildevandsplaner 
og tidsmæssig udstrækning af kommuneplan. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen har opdateret kommunenavnet i tabel 2.2.3 efter Holstebro Kommunes be-
mærkninger. I tabellen er ikke listet nedsivningsanlæg, hvorfor Trandum Camping ikke er 
med.  
 
Naturstyrelsen har i de endelige vandplaner ikke medtaget kapitlet om spildevandsplaner og –
tillæg, og kommunens oplysninger er derfor ikke medtaget. 
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6.0   Grundvand  
   
6.1    Resume      
Der er modtaget 4 høringssvar - fra Viborg og Aalborg kommuner og 1 fra Region Nordjyl-
land. 
 
Høringssvarene omhandler  

- rettelser til data 
- forslag til samarbejde i forbindelse med statens afgiftsfinansierede kortlægning. 

 
6.2   Miljømål  
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
6.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Datagrundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Viborg Kommune påpeger, at der i kortbilaget ”generelle indsatsområder” findes oplande til 
almene vandforsyningers kildepladser, der reelt er nedlagt. Viborg Kommune har særskilt 
fremsendt tekniske rettelser, hvoraf kildepladserne fremgår. 
 
Viborg Kommune påpeger også, at kortbilaget ”generelle indsatsområder” omfatter oplande 
til en række vandforsyninger, som i vandforsyningsplanerne forventes lagt sammen med an-
dre vandforsyninger. Kommunen mener, det ikke vil være relevant at foretage detaljeret hy-
drogeologisk kortlægning omkring disse kildepladser. 
 
Viborg Kommune fremsender liste over en række vandforsyningsboringer, hvor de foreslår 
ændringer i kortbilaget. Desuden er der kommentarer til visse udpegninger af nitratfølsomme 
indvindingsområder. 
 
Aalborg Kommune har rettelser til listen over godkendte indsatsplaner. 
 
Region Nordjylland oplyser, at der er henvist til to forkerte forurenede grunde i Vandplanen 
og oplyser de to sager, der burde nævnes. Region Nordjylland foreslår desuden et par tilføjel-
ser til teksten. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Temaet ”generelle indsatsområder” eksisterer ikke længere, men er på WebGIS erstattet af 
temaet ”Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til alme-
ne vandforsyninger udenfor disse”. Dette tema er ikke særskilt opdateret i forbindelse med 
vandplanen.   
 
Naturstyrelsen har gennemgået listen med vandforsyningsboringer og tilføjet de relevante 
rettelser. Rettelserne er medtaget, hvor vandforsyningen ikke er alment, eller kildepladsen er 
nedlagt. For boringer, der ikke er sløjfet men blot taget ud af drift, er rettelserne ikke taget 
med. 
 
Listen over godkendte indsatsplaner indgår ikke i den endelige vandplan. 
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Naturstyrelsen har tilrettet listen over forurenede grunde og tilføjet de af Regionen foreslåede 
ændringer til teksten. 
 
Afgiftsfinansierede kortlægning 
Sammenfatning af høringssvar 
Viborg Kommune opfordrer til, at den kortlægning Naturstyrelsen foretager indenfor de gene-
relle indsatsområder planlægges i nært samarbejde med kommunen. 
 
Kommunen har endvidere kommentarer til visse udpegninger af nitratfølsomme indvindings-
områder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen indgår i forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i dia-
log med kommunerne og vil i planlægningen have fokus på, at ressourcerne i kortlægningen 
benyttes mest fordelagtigt for den nuværende og fremtidige grundvandsbeskyttelse. 
 
I forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning justerer Naturstyrelsen efter 
nyeste viden blandt andet områdeudpegninger af nitratfølsomme indvindingsområder. 
 
6.4   Påvirkninger 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
6.5   Sammenhæng med Natura 2000 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
6.6   Andre lokale forhold 
Ingen høringssvar under dette emne. 
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7.0       Særlige emner 
   
7.1   Resume 
I hovedvandopland til Limfjorden er der under de særlige emner modtaget høringssvar vedrø-
rende   

- akvakultur 
- havne og klappladser 
- ejendomsret og økonomi   

 
7.2   Akvakultur 
 
Datagrundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Vesthimmerlands kommune kommer med forslag til nye belastningsdata for Hornbæk dam-
brug, som tager hensyn til antallet af driftsdage.  
 
Struer kommune bemærker, at dambruget ved Resen å er nedlagt for mange år siden. Den 
bedes taget ud af planen. 
 
Vesthimmerlands Kommune orienterer om, at Kildebækkens dambrug er nedlagt i 2006, og 
dambruget bedes fjernet af planen.  
 
Viborg Kommune ønsker en præcisering af, hvordan virkemidlet opkøb af foderkvoter skal 
anvendes.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har foretaget en opdatering af datagrundlaget på spildevandsområdet således, 
at data frem til 2010 inddrages. Planerne er derfor baseret på de nyeste tilgængelige data, hvor 
de findes. Kun i de tilfælde hvor nye data ikke findes, er ældre data inddraget, idet ældre data 
er bedre end ingen data.  
 
Naturstyrelsen har fjernet dambruget ved Resen å (Langergård fiskeri) og Kildebækkens 
dambrug af vandplanen. 
 
Vedrørende opkøb af foderkvoter henvises til det generelle høringsnotat kapitel 2.6.18. 
 
Indsats ved dambrug  
Sammenfatning af høringssvar 
Aalborg Kommune konstaterer, at der er 9 dambrug i kommunen, som i vandplanen er udpe-
get til at skulle foretage forureningsbegrænsende tiltag. Heraf Bonderup Dambrug, hvor mål-
sætningen til vandløbet hverken er opfyldt før eller efter dambruget. Faunaundersøgelserne 
tyder ikke direkte på en belastning fra dambruget. Det vil derfor være svært at påbyde forure-
ningsbegrænsende tiltag ved dette dambrug. 
 
Dansk Akvakultur fremsender på vegne af ejerne af 2 dambrug (Todbøl og Kistvad) en an-
modning om, at den foreslåede indsats på de 2 dambrug fjernes. Begge dambrug lever ifølge 
Dansk Akvakultur op til miljøgodkendelserne.  
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Viborg Kommune ønsker en specifik angivelse af vandløbenes bæreevne ved Skinderup 
Dambrug og Hørup Mølle Dambrug, der er udpeget til indsats. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har udtaget Bonderup og Todbøl dambrug af udpegningen, da udledningen fra 
dambrugene ikke vurderes at være problematiske i forhold til målopfyldelse i vandløbet. 
 
Naturstyrelsen fastholder udpegningen af Kistvad dambrug, da der sker en påvirkning af 
vandløbet, så der ikke er målopfyldelse. 
  
Det er kommunen, der i sin handleplan skal fastlægge den nødvendige indsats for at opnå 
målsætningsopfyldelse i vandløbet. 

 
7.3   Kraftværkssøer  
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
7.4   Havne og klappladser 
Alle høringssvar vedr. havne, klappladser, sejlrender, søveje o.l. er besvaret i det generelle 
høringsnotat kapitel 2.10.4 
 
7.5   Ejendomsret og økonomi 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Limfjorden 242 lodsejere, der har indsendt høringssvar, hvori anføres, at 
der mangler proportionalitet mellem mål og midler. Ligeledes har 249 lodsejere i høringssvar 
påpeget, at Vandplanen er i strid med Grundlovens §73 som omhandler Ejendomsrettens 
ukrænkelighed. 461 lodsejere skriver, at de forventer fuld kompensation/erstatning som følge 
af eventuelle indgreb. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen henviser til det generelle høringsnotat kapitel 2.7 for så vidt angår kompensati-
on og sammenhæng mellem mål, virkemidler og økonomi og kapitel 2.8.1 angående ejen-
domsrettens ukrænkelighed og ekspropriation. 
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